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2022-2023 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI 

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE 

YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI 
 
 

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

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

Madde 1 uyarınca yapılacak yatay geçiş işlemlerinde Yükseköğretim Kurulu Kararları da göz 

önüne alınarak; 

 

1. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda 

yer alan yurdumuzda ve KKTC’deki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuru 

yapabilecek, yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adayların 

başvuruları kabul edilmeyecektir (ÖSYS/YKS Puanı ile Türkiye'de veya KKTC'de bir 

yükseköğretim programına yerleşen, ancak, kayıt yaptırmadan kendi imkanları ile yurtdışı 

yükseköğretim kurumlarında öğrenime başlayan veya ÖSYS/YKS 'ye girip Türkiye'de herhangi 

bir yükseköğretim programını tercih etmeden, kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim 

kurumlarında öğrenimlerine başlayan ve öğrenci statüsünde olanlar adı geçen madde 

kapsamında başvuru yapamayacaklardır). 
 
 

NOT: YÖK kararı uyarınca KKTC'de öğrenim gören öğrenciler bahar yarıyılı için 

başvuru yapamayacaklardır. 
 
 

2. Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının müracaat etmek istediği başka 

bir diploma programına kayıt olduğu yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gereklidir. 

3. Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran öğrenciler de ikinci madde şartlarını 

sağlamaları durumunda başvuru yapabilecekler, ancak sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci 

kabul eden programlara başvuru yapılamayacaktır. 

4. Öğrenciler kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri 

yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlamaları şartıyla önlisans veya 

lisans programlarına yatay geçiş için müracaat edebileceklerdir (önlisanstan lisansa veya 

lisanstan önlisansa). 

5. ÖSYS/YKS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan öğrenciler 

kayıt hakkı kazandıkları ilk yarıyılda başvuru yapamayacaklardır. 

6. Hazırlık sınıfında iki yıl başarısız olup ilişik kesilme durumuna gelen öğrenciler tekrar hazırlık sınıfı 

eğitimi alamayacakları için; öğretim dili Türkçe programlara başvuru yapabileceklerdir. Kısmen 

veya tamamen yabancı dilde eğitim yapan programlara başvuran öğrencinin, yabancı dil 

muafiyeti için aranan TOEFL(IBT), CAE, CPE, PTE, YDS, eYDS, YÖKDİL belgelerine (tıklayınız) sahip 

olması veya Üniversitemizin yapacağı İngilizce Yeterlilik Sınavından başarılı olması 

gerekmektedir. Başarısız olan öğrencilerin yatay geçiş başvurusu değerlendirilmeye 

alınmayacaktır. 

Daha önce iki yıldan az hazırlık eğitimi almış olan öğrencilerin kısmen veya tamamen yabancı 

dilde eğitim yapan programlara geçiş yaparak hazırlık sınıfından eğitimlerine başlamaları 

http://ogrisl.baskent.edu.tr/kw/upload/9998/dosyalar/yatay-gecis/ingilizce-hazirlik/hazirlikMuafiyetveEsdegerlikler.pdf
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halinde; Üniversitemizde alacakları hazırlık eğitimi süresi daha önceki yükseköğretim 

kurumunda almış oldukları hazırlık eğitim süresine eklenecek ve iki yıl (dört yarıyıl) sonunda 

hazırlık sınıfında başarısızlık nedeniyle ilişik kesme işlemi uygulanacaktır. 

7. Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçişlerde öğretim dili Türkçe programdan tamamen veya 

kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte öğrencinin yabancı dil şartını sağlaması 

gerekli olup, hazırlık sınıfında veya birinci sınıfta geçiş yapmak isteyen öğrencilerin yabancı dil 

şartını sağlayamaması durumunda yabancı dil hazırlık eğitimi almaları zorunludur. İkinci ve daha 

üst sınıflarda İngilizce Yeterlik Sınavı’nda başarılı olamayan öğrencilerin yatay geçiş talepleri 

kabul edilmeyecektir. 

8. DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan önlisans alanlarının devam edebileceği 

yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapabileceği ve adayların ilgili yıl için programın 

DGS puanına sahip olmaları gerektiği ve ilgili yılda DGS ile öğrenci alınmamışsa adaylar o 

programa başvuru yapamayacaktır. 

9. Ön lisans ve lisans programlarında yatay geçiş yapacak olan öğrenciler için; öğrencinin 

üniversiteye kayıt olduğu yıldaki ÖSYS/YKS sonucunda oluşan ilgili yerleştirme puanının aynı yıl 

geçmek istediği burslu bölümün taban puanına eşit ya da yüksek olması durumunda ÖSYS/YKS 

Kılavuzunda belirtilen burs oranında burslu olarak eğitim görürler.  

10. Yüksek Öğretim Kurulunun 03.09.2021 tarih ve 64262 sayılı yazısına istinaden DGS, ALÜGS 

Sınav sonuçları ile başvuran adayların olması durumunda Merkezi Yerleştirme Puanına göre 

yatay geçiş kontenjanı dışında değerlendirilecektir. 

11. Başvurusunu tamamlayan adaylar daha sonra tercih değişikliği yapamayacaktır. 

12. Yatay geçişle iki bölüme başvuru yapan adaylar bir bölüme kesin kayıt yaptırmış ise başvurduğu 

diğer bölüm ile ilgili olan haklarından feragat etmiş sayılır. 

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 yapılması 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. 

 

 
 
 
 
 
 


