
2020-2021 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI İÇİN YURT İÇİ VE KKTC’DEN 

GENEL NOT ORTALAMASINA GÖRE YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI 

1. Genel not ortalamasına göre yatay geçişler, ancak eşdeğer eğitim programları 

uygulayan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği tanınmış yükseköğretim 

kurumları arasında yapılır.  

2.Yatay geçişler, her akademik yılda Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen 

kontenjanlar dahilinde yapılır.  

3. Lisans programlarının hazırlık sınıfına, birinci sınıfın birinci ve ikinci dönemleri ile 

bölümlerin son iki dönemine, meslek yüksekokullarının birinci dönem ile son 

dönemine yatay geçiş yapılmaz.  

4.Yatay geçiş müracaatında bulunabilmek için öğrencinin öğrenim görmekte olduğu 

kurumda genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması şarttır. (4’lük 

sistemde en az 2,40 ) 

* Tıp Fakültesine yatay geçişte dikkate alınan ek kriterler aşağıda yer 

almaktadır: 

 - Öğrencinin en az 1 akademik yıl başka bir tıp fakültesinde öğrenim görmüş 

olması 

 - Tamamen yabancı dil ile eğitim yapan programlara başvuruların tamamen 

yabancı dil ile eğitim yapan programlardan olması (2019-2020 Eğitim öğretim yılı 

itibariyle) 

 - Kısmen yabancı dil ile eğitim yapan programlara başvuruların tamamen veya 

kısmen yabancı dil ile eğitim yapan programlardan olması 

 - Daha önce kurumlararası yatay geçiş yapmamış olması 

 - Öğrenim gördüğü kurumda dönem kaybetmemiş olması 

 - Öğrenim gördüğü kurumda  disiplin cezası almadığını belgelenmesi 

 - Öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlerde almış 

olduğu tüm mesleki derslerden başarılı ve öğrenim gördüğü kurumda elde ettiği genel 

not ortalamasının en az 4 üzerinden 3,00 (3.00/4.0) veya 100 üzerinden 76,66 

(76,66/100) olması 

 

* Diş Hekimliği Fakültesine yatay geçişte dikkate alınan ek kriterler aşağıda yer 

almaktadır: 

 - Öğrencinin en az 1 akademik yıl başka bir diş hekimliği fakültesinde öğrenim 

görmüş olması 

 - Tamamen yabancı dil ile eğitim yapan programlara başvuruların tamamen 

yabancı dil ile eğitim yapan programlardan olması 



 - Kısmen yabancı dil ile eğitim yapan programlara başvuruların tamamen veya 

kısmen yabancı dil ile eğitim yapan programlardan olması 

 - Daha önce kurumlararası yatay geçiş yapmamış olması 

 - Öğrenim gördüğü kurumda dönem kaybetmemiş olması 

 - Öğrenim gördüğü kurumda  disiplin cezası almadığını belgelenmesi 

 - Öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirdiği dönemlerde aldığı tüm servis 

dışı derslerden başarılı olması ve geçme notunun en az 3.0/4.0 veya 76.66/100 olması 

 - Öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirdiği dönemlerde elde ettiği genel 

not ortalamasının en az 3.0/4.0 veya 76.66/100 olması 

  

5.Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma 

programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından 

başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen 

öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş 

yapabilirler. 

6. Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma 

programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim 

programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu 

programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıtlı 

olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma 

programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. 

* Yatay geçişlerde Yükseköğretim Kurulu tarafından başarı sırası aranan 

bölümler aşağıda belirtilmiştir: 

a.Tıp Fakültesi’ne yatay geçişlerde 2015 yılı ve daha sonra ÖSYS girişli öğrencilerin 

başarı sırasının ilk 40 bin içinde olması gereklidir. (2018 ve 2019 YKS için 50 Bin) 

gereklidir. 

b.Diş Hekimliği Fakültesi’ne yatay geçişlerde 2020 yılı ÖSYS girişli öğrencilerin 

başarı sırasının ilk 80 bin içinde olması gereklidir. 

b.Hukuk Fakültesi’ne yatay geçişlerde 2015 yılı ve daha sonra ÖSYS girişli 

öğrencilerin başarı sırasının ilk 150 bin içinde olması gereklidir. (2018 ve 2019 YKS 

için 190 Bin, 2020 YKS için 125 Bin) gereklidir. 

c.Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Programı’na yatay 

geçişlerde 2016 yılı ÖSYS girişli öğrencilerin başarı sırasının ilk 200 bin içinde 

olması gereklidir. (2018 ve 2019 YKS için 250 Bin) gereklidir. 

d.Mühendislik Fakültesi tüm bölümlerine yatay geçişlerde 2016 yılı ÖSYS girişli 

öğrencilerin başarı sırasının ilk 240 bin içinde olması gereklidir.  (2018 ve 2019 YKS 

için 300 Bin) gereklidir. 



e. Eğitim Fakültesi tüm bölümlerine yatay geçişlerde 2017 yılı ÖSYS girişli 

öğrencilerin başarı sırasının ilk 240 bin içinde olması gerekir. (2018 ve 2019 YKS için 

300 Bin) gereklidir. 

7. KKTC dahil yurt dışındaki üniversitelerin birisinden yatay geçişlerde ilgili 

programın her bir sınıfına yatay geçiş yapabilecek öğrenci sayısı o sınıfın yurt dışı 

yatay geçiş kontenjanının yüzde 15’ini aşamaz.  

8. KKTC’DE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU 

YAPABİLMELERİ İÇİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ YÜKSEKÖĞRETİM 

PROGRAMINA ÖSYM TARAFINDAN MERKEZİ YERLEŞME SONUCUNA 

GÖRE KAYIT YAPTIRMIŞ OLMALARI GEREKLİDİR. 

 

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN KKTC’DE EĞİTİM 

GÖREN ÖĞRENCİLER AŞAĞIDA BELİRTİLEN KOŞULU SAĞLAMALARI 

GEREKMEKTEDİR: 

BAŞARI SIRASI ARANMAYAN PROGRAMLAR İÇİN ÖĞRENCİNİN MERKEZİ 

SINAVA GİRDİĞİ YIL İTİBARIYLA GEÇMEK İSTEDİĞİ DİPLOMA 

PROGRAMI İÇİN GEÇERLİ OLAN PUAN TÜRÜNDE ALDIĞI MERKEZİ 

YERLEŞTİRME PUANININ GEÇMEK İSTEDİĞİDİPLOMA PROGRAMINA 

EŞDEĞER YURT İÇİNDEKİ DİĞER ÜNİVERSİTELERİN DİPLOMA 

PROGRAMLARININ EN DÜŞÜK TABAN PUANINA EŞİT VEYA YÜKSEK 

OLMASI GEREKMEKTEDİR. 

9. Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan KKTC yükseköğretim kurumlarından 

yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Tıklayınız. 

10.TÜBİTAK’ın (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) tanıdığı ve 

katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş veya bronz madalya almış 

öğrencilerde yukarıda belirtilen sınav koşulları aranmaz.  

11.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.  

12.Ön lisans ve lisans programlarında Yatay Geçiş yapacak olan öğrenciler için; 

öğrencinin üniversiteye kayıt olduğu yıldaki ÖSYS sonucunda oluşan ilgili yerleştirme 

puanının aynı yıl geçmek istediği burslu bölümün taban puanına eşit ya da yüksek 

olması durumunda ÖSYS Kılavuzunda belirtilen burs oranında burslu olarak eğitim 

görürler.  

ogrisl.baskent.edu.tr/kw/upload/9998/dosyalar/yatay-gecis/a-gno/onceki-yillar-yok-kosullari.pdf
/kw/upload/9998/dosyalar/yatay-gecis/a-gno/20202021/ingilizce-Hazirlik-Yeterlilik-Sinavlari.pdf


13.Halen bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmayanlar ile terör suçu nedeniyle 

disiplin cezası almış olanların yatay geçiş başvuruları kabul edilmez.  

14.Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmez.  

15.Başvurular Başkent Üniversitesi ilgili akademik birim yönetim kurulları tarafından 

kabul edilerek ilanen duyurulmuş olan kontenjanlar dahilinde değerlendirilir. 

 

 

GEREKLİ BELGELER  

 

1. Online Başvuru Formu için tıklayınız. 

2. Öğrenci belgesi ( Üniversiteden son bir ay içinde alınmış imzalı ımühürlü, e-imzalı 

yada e-devlet  üzerinden) 

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

4. İkinci öğretim diploma programında kayıtlı öğrencilerin başarı bakımından 

bulunduğu sınıfın ilk yüzde onu içinde olduğunu gösteren resmi belge 

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 

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

sonuçlarını gösteren belge. 

10. KKTC’de öğrenim gören öğrencilerin, 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.  

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) 

 

http://truva.baskent.edu.tr/onkayit/yatay/?did=79261


- Bütün başvurular, belgeler tamamlanmış olarak aşağıdaki adreslere    kişisel 

olarak (şahsen ve/veya noter vekaleti ile) ayrıca kargo yoluyla da yapılabilecektir.  

- 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 YAPILACAKTIR. 

 

*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/kw/upload/9998/dosyalar/yatay-gecis/a-gno/gno2021baharilan.pdf?dil=TR&did=79025
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

