
KÜRESEL COVİD-19 SALGINI DOLAYISIYLA YURT DIŞINDAKİ ÜNİVERSİTELERDEN ÜNİVERSİTEMİZE 

2020-2021 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI İÇİN GENEL NOT ORTALAMASINA GÖRE  

YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI 

1) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrenciler kayıtlı olduğu yılda ÖSYS/YKS 

Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yayımlanan yurt dışındaki 

yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş işlemlerine ilişkin duyurudaki asgari ÖSYS/YKS 

Puanına veya muadil belgelere (Muadil belgeler için tıklayınız)  sahip olması; veya 

Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş olan sıralama kuruluşları (Academic Ranking of World 

University,  QS World University Rankings, Times Higher Education World University 

Rankings) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarının herhangi birinde ilk 1000’de yer 

alan ( Adaylar üniversitelerinin ilk 1000 de olduğu onayını Üniversitemiz Akademik 

Değerlendirme Koordinatörlüğü’nden de alabilir.) üniversitelerin programlarında kayıtlı olan 

öğrenciler için asgari ÖSYS/YKS Puanına veya muadil belgeler şartı aranmayacaktır, ancak yurt 

dışı kontenjanından daha fazla başvuru olma durumunda öğrencilerin yurtdışındaki 

üniversitesine kabulde kullanılan belgeleri veya ÖSYS,YKS veya muadil belgeleri sıralama 

ölçütü olarak kullanılacaktır. 

2) Üniversitelerinde hazırlık eğitimini tamamlayan 1.sınıfa başlayacak olanlar ile son sınıfa 

geçmeye hak kazanan öğrencilerde başvuruda bulunabilecektir.  

3) Yükseköğretim Kurulu Yatay geçiş yönetmeliği 11. Maddesi gereğince “bitirmiş olduğu 

dönemlere ait genel not ortalaması nın en az 100 üzerinden 60 olması şarttır.” koşulunu 

sağlayamayan öğrenciler de 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenim görmekte olduğu sınıf 

özelinde başvuru yapabileceklerdir. Ancak yatay geçişinin kabul edilmesi halinde intibakının 

programın yeterli görülen ilgili sınıfına veya bir alt sınıfına olmak üzere başarılı olduğu dersler 

üzerinden yapılacaktır. Bu koşul hazırlık sınıfından birinci sınıfa başvuru yapacak öğrenciler 

için aranmayacaktır. 

4) Öğrencilerin yurt dışından yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde anılan 

Yükseköğretim Kurulu Yatay geçiş yönetmeliği 14. Maddesinin 6. Fıkrasının “Yurt dışındaki 

yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte, yurt dışındaki aynı yükseköğretim kurumundan 

bir programın her bir sınıfına geçiş yapabilecek öğrenci sayısı o programın ilgili sınıfının yurt 

dışı kontenjanının yüzde 15’ini geçemez. Yüzde 15’in hesaplanmasında 1’in altındaki sayılar 

1’e tamamlanır. Virgülden sonraki kısım 5’ten küçükse alttaki tam sayıya, 5 ve yukarısında ise 

bir üst tam sayıya tamamlanır.” Biçimindeki hükmünün bu dönemde de uygulanmaya devam 

edilecektir. 

5) Başkent Üniversitesi’nde lisans programları için zorunlu hazırlık sınıfı bulunan 

(kontenjan listesinde belirtilen) ve en az %30 oranında İngilizce eğitim verilen 

programlar ile tamamen İngilizce eğitim verilen programlara yatay geçiş yapmak 

isteyen öğrencilerin  başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için üniversitece 

düzenlenen İngilizce Yeterlik Sınavı’nda başarılı olmaları gerekmektedir. 
- Üniversitemizce ve Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen İngilizce 

sınavları ve alınması gereken asgari puanlara ilişkin bilgiler için Tıklayınız. 

 

6) Halen bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmayanlar ile terör suçu nedeniyle 

disiplin cezası almış olanların yatay geçiş başvuruları kabul edilmez.  

 

ogrisl.baskent.edu.tr/kw/upload/9998/dosyalar/yatay-gecis/a-gno/20202021/YURT-Disi-BAsVURU-iciN-GEREKLi-MUADiL-TABAN-PUANLAR.pdf
/kw/upload/9998/dosyalar/yatay-gecis/a-gno/20202021/ingilizce-Hazirlik-Yeterlilik-Sinavlari.pdf


7) KKTC’de bulunan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan üniversiteler ile 

programlarında kayıtlı olan öğrencilerin yukarıdaki belirtilen kararların kapsamı 

dışındadır. 

 

Kargo yolu ile başvuru yapacak adayların online başvuru formu doldurması 

gerekelen link daha sonra ilan edilecektir. Başvuru formunu doldurmayan ve 

başvuru ücretini yatırmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. 

 

Eksik ve sahte evrak başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

 

Yükseköğretim Kurulu duyurusu: 
KÜRESEL COVID-19 SALGINI DOLAYISIYLA YURT İÇİNDEKİ YÜKSEKÖĞRETİM 

KURUMLARINA YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI 
 

GEREKLİ BELGELER  

 

1. Online Başvuru Formu için tıklayınız (daha sonra ilan edilecektir.) 

2. Öğrenci belgesi ( Üniversiteden son bir ay içinde alınmış imzalı ve mühürlü veya e-

imzalı,     

3. Aldığı eğitimde bölümü henüz belirlenmemiş öğrencilerin, kayıtlı oldukları 

üniversitelerinden hangi bölüme devam edeceklerini belgelemeleri ve/veya mevcut 

durumun üniversitemiz tarafından değerlendirilmesi. 

4. Not dökümü (transcript): imzalı ve mühürlü olması zorunludur. 

5.Eğitim dilini gösterir belge. 

6. Öğrencinin kayıtlı olduğu Üniversite tarafından kullanılan not baremine ilişkin belge 

7. Öğrencilerin not dökümlerinde yer alan derslerin ders tanımları  

8. ÖSYS /YKS Sonuç Belgelerinin internet çıktısı ve/veya yurtdışındaki üniversitesine 

kabulde kullanılan öğrenciler için muadil belgeler. (Muadil belgeler için tıklayınız) 

9. Varsa TOEFL,CAE,CPE,PTE,KPDS,ÜDS,YDS,YÖKDİL,e-YDS sınavlarının sonuçlarını 

gösteren belge. 

10. Yurtdışında öğrenim gören öğrencilerin, yurtdışında öğrenim gördükleri yıllara ilişkin 

pasaportun fotokopisi (giriş-çıkışları gösteren sayfaları dahil) veya emniyet 

müdürlüklerinden ya da e-devlet üzerinden  alınmış ülkeye giriş-çıkışları gösteren 

belge.  

11. Yurtdışı liselerden mezun olan adayların Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye 

Kurulu Başkanlığından alacakları denklik belgesi.  

https://www.yok.gov.tr/Ogrenci/kuresel-salgin-dolayisiyla-yurt-icindeki-yuksekogretim-kurumlarina-yatay-gecis-kosullari
https://www.yok.gov.tr/Ogrenci/kuresel-salgin-dolayisiyla-yurt-icindeki-yuksekogretim-kurumlarina-yatay-gecis-kosullari
http://angora.baskent.edu.tr/onkayit/yatay/Ortalama.php
ogrisl.baskent.edu.tr/kw/upload/9998/dosyalar/yatay-gecis/a-gno/20202021/YURT-Disi-BAsVURU-iciN-GEREKLi-MUADiL-TABAN-PUANLAR.pdf


12. Kargo yolu ile başvuru yapacak adayların da online başvuru formunu doldurmaları 

gerekmektedir; başvuru formunu doldurmayan ve başvuru ücretini yatırmayan adayların 

başvurusu kabul edilmeyecektir. 

 

13. Başvuru Ücreti: 200 TL. (%8 KDV dahil)  

- Başvuru Ücreti: Tüm DENİZBANK A.Ş. Şubelerinden yatırılabilir(Kampüsümüzde 

DENİZBANK A.Ş. Şubesi bulunmaktadır).  

-IBAN NO (TL):    TR65 0013 4000 0007 9691 0000 13 (açıklama kısmına isim 

soyisim ve yatay geçiş ücreti olduğunu belirtilmesi gerekmektedir) 

 

- Bütün başvurular, belgeler tamamlanmış olarak aşağıdaki adreslere    

kişisel olarak (şahsen ve/veya noter vekaleti ile) ayrıca kargo yoluyla 

da yapılabilecektir.  

- Farklı dillerde hazırlanmış belgelerin orijinal kopyalarının yanı sıra 

noter tasdikli Türkçe ya da İngilizce tercümelerinin eklenmesi 

gerekir.                      

- Eksik ve sahte evrak başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

- Yatay geçiş hakkı kazananılamaması halinde başvuru evrakları ve 

ücreti iade edilmez.  

 

* BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KAMPÜSE YAPILACAK BAŞVURULAR ÖĞRENCİ 

İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI’NA 

(BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 

BAĞLICA KAMPÜSÜ FATİH SULTAN MAHALLESİ ESKİŞEHİR YOLU 18.KM  

06790 ETİMESGUT/ANKARA) ADRESİNE YAPILACAKTIR. 

 

* BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KAZAN MESLEK YÜKSEKOKULU’NA YAPILACAK 

BAŞVURULAR KAHRAMANKAZAN ÖĞRENCİ İŞLERİNDE,  

(BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KAHRAMANKAZAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ 

İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

ATATÜRK MAH.İSTİKLAL CAD. No:27 06980 KAHRAMANKAZAN / ANKARA) 

ADRESİNE YAPILACAKTIR. 

 

*BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU’NA 

YAPILACAK BAŞVURULAR ADANA SHMYO ÖĞRENCİ İŞLERİNDE,  

(BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU  



ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

KIŞLA SAĞLIK YERLEŞKESİ KAZIM KARABEKİR MAH. 4227 SK. GÜLHATMİ 

CAD.NO:37/A  YÜREĞİR ADANA) ADRESİNE YAPILACAKTIR. 

 

*BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KONYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU’NA 

YAPILACAK BAŞVURULAR KONYA SHMYO ÖĞRENCİ İŞLERİNDE,  

(BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KONYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU  

ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  

SARAY CADDESİ HOCACİHAN MH. NO:1 SELÇUKLU / KONYA) ADRESİNE 

APILACAKTIR. 

 

*BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANADOLU O.S.B. MESLEK YÜKSEKOKULU’NA YAPILACAK 

BAŞVURULAR ANADOLU O.S.B. MYO ÖĞRENCİ İŞLERİNDE, 

(BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANADOLU O.S.B. MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ İŞLERİ 

MÜDÜRLÜĞÜ MALIKÖY ANADOLU OSB MAHALLESİ 29 EKİM CAD. NO:8 

SİNCAN/ANKARA) ADRESİNE YAPILACAKTIR. 

 

*Kontenjanlar  

*Yatay Geçiş Başvuru Takvimi 

*Eğitim Ücretleri 

 

http://ogrisl.baskent.edu.tr/yatay/20162017/gno/gno_kontenjan_2016_2017_guz.pdf
ogrisl.baskent.edu.tr/kw/upload/9998/dosyalar/akademik-takvim/yatay_guz.pdf?dil=TR&did=61713&birim=9998&menu_id=7&birimid=69288
ogrisl.baskent.edu.tr/kw/onizleme.php?dil=TR&did=61713&birim=9998&menu_id=21&birimid=75484

