
 
2022-2023 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI İÇİN  

YURT DIŞINDAN GENEL NOT ORTALAMASINA GÖRE  
YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI 

 

1. T.C. uyruklu öğrencilerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim 
kurumlarına yatay geçiş yapabilmeleri, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans 
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,  Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi 
Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerinin yanı sıra, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 
tarafından düzenlenen şartlar için tıklayınız. 
 

2. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,  Çift 
Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte 
09.04.2021 tarih ve 31449 sayılı resmi gazetede (tıklayınız) yayınlanarak yürürlüğe alınan 
yönetmeliğin 14. Maddesinin 7. Fıkrasında değişikliğin daha önce ilgili yılın YKS Kılavuzunda yer alan 
bilgilere göre yurt dışındaki üniversitelere kayıt olan öğrencileri kapsayıp kapsamadığı ilgili yılın 
ÖSYS/YKS Kılavuzlarında konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı dikkate alınarak söz konusu yönetmelik 
değişikliğinin yayımı tarihinden itibaren kayıt yaptıranlara uygulanacaktır. 
 

3. Genel not ortalamasına göre yatay geçişler, ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan ve 

Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği tanınmış yükseköğretim kurumları arasında yapılır. 

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

dahilinde yapılır. 

5. 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. 

6. Yatay geçiş müracaatında bulunabilmek için öğrencinin öğrenim görmekte olduğu kurumda genel 

not ortalamasının 100 üzerinden en az 62,66 olması şarttır. (4’lük sistemde en az 2,40) 

7. 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. 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. 

9. Yatay geçişlerde Yükseköğretim Kurulu tarafından başarı sırası aranan bölümler aşağıda 
belirtilmiştir: 

a) Diş Hekimliği Fakültesi’ne yatay geçişlerde 2020 ve 2021 yılı ÖSYS girişli öğrencilerin 

başarı sırasının ilk 80 bin içinde olması gereklidir. 

b) Eczacılık Fakültesi’ne yatay geçişlerde 2020 ve 2021 yılı ÖSYS girişli öğrencilerin başarı 

sırasının ilk 100 bin içinde olması gereklidir. 

c) Eğitim Fakültesi tüm bölümlerine yatay geçişlerde 2017 yılı ÖSYS girişli öğrencilerin 

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

içinde olması gereklidir. 

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

2016 ve 2017 yılı ÖSYS girişli öğrencilerin başarı sırasının ilk 200 bin, 2018, 2019, 2020 

ve 2021 YKS için ilk 250 Bin içinde olması gereklidir. 

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

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

ilk 125 Bin içinde olması gereklidir. 

https://ogrisl.baskent.edu.tr/kw/onizleme.php?dil=TR&did=129163&birimid=134268
https://ogrisl.baskent.edu.tr/kw/upload/9998/dosyalar/yatay-gecis/a-gno/2021-2022/resmi-gazete-09.04.2021/RESMi-GAZETE-YoK-MADDE-1-B-.pdf


f) Mühendislik Fakültesi tüm bölümlerine yatay geçişlerde 2 0 1 6  yılı ÖSYS girişli 

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

içinde olması gereklidir. 

g) Tıp Fakültesi’ne yatay geçişlerde 2015, 2016 ve 2017 yılı ÖSYS girişli öğrencilerin başarı 

sırasının ilk 40 bin, 2018, 2019, 2020 ve 2021 YKS için i lk  50 Bin içinde olması 

gereklidir. 

 
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 veren programlar ile tamamen İngilizce eğitim 

veren programlara yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin başvurularının değerlendirmeye 

alınabilmesi için yabancı dil muafiyeti aranan TOEFL(IBT), CAE, CPE, PTE, YDS, eYDS, YÖKDİL 

belgelerine (tıklayınız) sahip olması veya Üniversitemizin yapacağı İngilizce Yeterlilik Sınavından 

başarılı olması gerekmektedir.  

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. 

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. 

 

(*) Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 21 Haziran 2017 tarihli kararına uygun olarak 

değiştirilmiştir. 

 

http://ogrisl.baskent.edu.tr/kw/upload/9998/dosyalar/yatay-gecis/ingilizce-hazirlik/hazirlikMuafiyetveEsdegerlikler.pdf

