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2022-2023 AKADEMİK YILI İÇİN  

YANDAL PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI 

 
1. Öğrenci, kayıtlı olduğu lisans programının en erken üçüncü yarıyılının başında, en geç altıncı yarıyılının 

başında yan dal başvurusu yapabilir. 
 

2. Öğrencinin yan dal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar kayıtlı olduğu lisans 

programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not 

ortalamasının en az 2,50 olması gerekir. 

 

3. Türkçe eğitim yapan program öğrencilerinin kısmen veya tamamen İngilizce eğitim yapan 
programlarda yan dal eğitimi alabilmeleri için Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan İngilizce 
Yeterlik Sınavı’nda başarılı olmaları veya uluslararası geçerliliği olan belge (tıklayınız) sunmaları 
gereklidir. İngilizce yeterliğini sağlayamayan öğrencilerin kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim 
yapan programlarda yan dal eğitimi almaları mümkün olmayacaktır. 

 
4. Yan dal yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurulu tarafından başarı sırası aranan 

bölümler aşağıda belirtilmiştir: 
 
a) Eğitim Fakültesi tüm bölümlerine yatay geçişlerde 2017 yılı ÖSYS/YKS girişli öğrencilerin 

başarı sırasının ilk 240 bin içinde olması 2018, 2019, 2020 ve 2021 ÖSYS/YKS için ilk 300 Bin 

içinde olması gereklidir. 

b) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Programı’na yatay geçişlerde 2016 

ve 2017 yılı ÖSYS/YKS girişli öğrencilerin başarı sırasının ilk 200 bin, 2018, 2019, 2020 ve 

2021 ÖSYS/YKS için ilk 250 Bin içinde olması gereklidir. 

c) Hukuk Fakültesi’ne yatay geçişlerde 2015, 2016 ve 2017 yılı ÖSYS/YKS girişli öğrencilerin 

başarı sırasının (*) ilk 150 bin, 2018 ve 2019 YKS için ilk 190 Bin, 2020 ve 2021 ÖSYS/YKS 

için ilk 125 Bin içinde olması gereklidir. 

d) Mühendislik Fakültesi tüm bölümlerine yatay geçişlerde 2 0 1 6  yılı ÖSYS/YKS girişli 

öğrencilerin başarı sırasının ilk 240 bin, 2018, 2019, 2020 ve 2021 ÖSYS/YKS için ilk 300 Bin 

içinde olması gereklidir. 

 
5. Yan dal programları ek koşul isteyen programlar ve şartları için;  

Fen Edebiyat Fakültesi  
  Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Programı 
  Psikoloji Programı 
  Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı 
  Sosyoloji Programı (Türkçe) 
  Sosyoloji Programı (İngilizce) 
  Türk Dili ve Edebiyatı Programı 
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi  
      Görsel İletişim Tasarımı Programı 
  Film Tasarımı Programı 
Mühendislik Fakültesi  
  Bilgisayar Mühendisliği Programı 
      Biyomedikal Mühendisliği Programı 

Sağlık Bilimleri Fakültesi  

  Beslenme ve Diyetetik Programı 

Ticari Bilimler Fakültesi 

 

http://ogrisl.baskent.edu.tr/kw/upload/9998/dosyalar/yatay-gecis/ingilizce-hazirlik/hazirlikMuafiyetveEsdegerlikler.pdf
http://ogrisl.baskent.edu.tr/kw/upload/9998/dosyalar/ciftanadal-ve-yandal/kosul/fakulte-myo-kosul/fef/yan/YAN-AMER-KOSUL.pdf
http://ogrisl.baskent.edu.tr/kw/upload/9998/dosyalar/ciftanadal-ve-yandal/kosul/fakulte-myo-kosul/fef/yan/YAN-PSK-KOSUL.pdf
http://ogrisl.baskent.edu.tr/kw/upload/9998/dosyalar/ciftanadal-ve-yandal/kosul/fakulte-myo-kosul/fef/yan/YAN-MOLE-KOSUL.pdf
http://ogrisl.baskent.edu.tr/kw/upload/9998/dosyalar/ciftanadal-ve-yandal/kosul/fakulte-myo-kosul/fef/yan/YAN-TR-SOS-KOSUL.pdf
http://ogrisl.baskent.edu.tr/kw/upload/9998/dosyalar/ciftanadal-ve-yandal/kosul/fakulte-myo-kosul/fef/yan/YAN-iNG-SOS-KOSUL.pdf
http://ogrisl.baskent.edu.tr/kw/upload/9998/dosyalar/ciftanadal-ve-yandal/kosul/fakulte-myo-kosul/fef/yan/YAN-TDE-2021-KOSUL.PDF
http://ogrisl.baskent.edu.tr/kw/upload/9998/dosyalar/ciftanadal-ve-yandal/kosul/fakulte-myo-kosul/fef/yan/YAN-TDE-2021-KOSUL.PDF
http://ogrisl.baskent.edu.tr/kw/upload/9998/dosyalar/ciftanadal-ve-yandal/kosul/fakulte-myo-kosul/gsf/yan/YAN-GORSEL-KOSUL.pdf
http://ogrisl.baskent.edu.tr/kw/upload/9998/dosyalar/ciftanadal-ve-yandal/kosul/fakulte-myo-kosul/gsf/yan/YAN-FiLM-KOSUL.pdf
http://ogrisl.baskent.edu.tr/kw/upload/9998/dosyalar/ciftanadal-ve-yandal/kosul/fakulte-myo-kosul/muh/yan/YAN-BiL-KOSUL.pdf
http://ogrisl.baskent.edu.tr/kw/upload/9998/dosyalar/ciftanadal-ve-yandal/kosul/fakulte-myo-kosul/muh/yan/YAN-BME-KOSUL.pdf
http://ogrisl.baskent.edu.tr/kw/upload/9998/dosyalar/ciftanadal-ve-yandal/kosul/fakulte-myo-kosul/sbf/yan/YAN-BES-KOSUL.pdf
http://ogrisl.baskent.edu.tr/kw/upload/9998/dosyalar/ciftanadal-ve-yandal/kosul/fakulte-myo-kosul/tbf/TBF-YANDAL-program-listesi.pdf


2 / 2 

 

 
6. Başvurusunu tamamlayan adaylar daha sonra tercih değişikliği yapamayacaktır. 

 
7. Yan Dal Programları için iki bölüme başvuru yapan adaylar bir bölüme kesin kayıt yaptırmış ise 

başvurduğu diğer bölüm ile ilgili olan haklarından feragat etmiş sayılır. 
 

8. Yükseköğretim kurumlarında Önlisans ve Lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, Çift Anadal, 
Yan Dal ile Kurumlar arasi kredi transferi yapılmasi esaslarına ilişkin yönetmeliğin 18.  Maddesi.” (1) 
Yükseköğretim kurumları esaslarını ve başvuru koşullarını ilgili yönetim kurullarının teklifi ve 
senatolarının onayı ile belirleyerek, yan dal programları düzenleyebilir.” ne göre fakültelere özgü özel 
koşullar konulabilir. 
 
 
(*) Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 21 Haziran 2017 tarihli kararına uygun olarak değiştirilmiştir. 
 


