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2022-2023 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI İÇİN  

YURT İÇİNDEN 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 62,66 olması şarttır (4’lük sistemde en az 2,40 ) 

5. Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, 

Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır. 

 
* Tıp Fakültesine yatay  geçişte dikkate alınan ek kriterler aşağıda yer almaktadır: 

a) Öğrencinin en az 1 akademik yıl başka bir T ıp F a k ü l t e s i n d e  öğrenim görmüş olması 
b) Tamamen yabancı dil ile eğitim yapan programlara başvuruların tamamen yabancı dil ile 

eğitim yapan programlardan olması (2019-2020 Eğitim öğretim yılı itibariyle) 
c) Kısmen yabancı dil ile eğitim yapan programlara başvuruların tamamen veya kısmen yabancı 

dil ile eğitim yapan programlardan olması 
d) Daha önce kurumlararası yatay geçiş yapmamış olması 

e) Öğrenim gördüğü kurumda dönem kaybetmemiş olması 

f) Öğrenim gördüğü kurumda  disiplin cezası almadığını belgelemesi 
g) Öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlerde almış olduğu tüm mesleki 

derslerden başarılı ve öğrenim gördüğü kurumda elde ettiği genel not ortalamasının 4,00 
üzerinden en az 3,00 veya 100 üzerinden en az 76,66 olması gerekmektedir. 

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

a) Öğrencinin en az bir akademik yıl başka bir Diş Hekimliği fakültesinde öğrenim görmüş olması 
b) Tamamen yabancı dil ile eğitim yapan programlara başvuruların tamamen yabancı dil ile 

eğitim yapan programlardan olması 
c) Daha önce kurumlararası yatay geçiş yapmamış olması 
d) Öğrenim gördüğü kurumda dönem kaybetmemiş olması 
e) Öğrenim gördüğü kurumda  disiplin cezası almadığının belgelenmesi 
f) Öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirdiği dönemlerde aldığı tüm mesleki derslerden 

başarılı olması ve geçme notunun en az 3.0/4.0 veya 76.66/100 olması 
g) Öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirdiği dönemlerde elde ettiği genel not 

ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3.00 veya 100 üzerinden 76.66 olması gerekmektedir. 

 
* Eczacılık Fakültesine yatay geçişte dikkate alınan ek kriterler aşağıda yer almaktadır: 

        a) Daha önce kurumlararası yatay geçiş yapmamış olması 

        b) Öğrenim gördüğü kurumda dönem kaybetmemiş olması 

c)  Öğrenim gördüğü kurumda  disiplin cezası almadığının belgelenmesi 
d) Öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu t ü m  d e r s l e r d e n  b a ş a r ı l ı  v e  

ö ğ r e n i m  g ö r d ü ğ ü  k u r u m d a  elde ettiği genel not ortalamasının en az 4,00 üzerinden 
2.80 veya 100 üzerinden 72 olması gerekmektedir. 
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6. Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına 

yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından 

bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna (%10) girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim 

diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler. 

7. 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. 

8. Sınavsız ikinci üniversite kapsamında Açık Öğretim Programlarına kayıt olan öğrenciler 

“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift 

Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” 

hükümleri uyarınca Yatay Geçiş yapamayacaklardır. 

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

belirtilmiştir: 

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

öğrencilerin başarı sırasının ilk 80 bin içinde olması gereklidir. 

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

başarı sırasının ilk 100 bin içinde olması gereklidir. 

c) 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. 

d) 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. 

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

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

YKS için ilk 125 Bin içinde olması gereklidir. 

f) 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. 

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

başarı sırasının ilk 40 bin, 2018, 2019, 2020 ve 2021 ÖSYS/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, 
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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. 

16. Yükseköğretim kurumlarında Önlisans ve Lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, Çift 

Anadal, Yan Dal ile Kurumlar arası kredi transferi yapılmasi esaslarına ilişkin yönetmeliğin 12. 

Maddesi “(2) Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, üniversite senatosunun belirlemiş olduğu 

ilkeler çerçevesinde, ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar. 

Başvurular, adayların genel not ortalaması ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak 

derslerindeki başarısı dikkate alınarak, üniversite senatosu tarafından belirlenmiş olan kriterlere 

göre değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır.” ne göre fakültelere, meslek 

yüksekokullarına özgü özel koşullar konulabilir. 

 

(*) 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

