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2022-2023 AKADEMİK YILI İÇİN 

ÜNİVERSİTE İÇİ YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI 

 
1. Kurum içi yatay geçişler, kontenjan belirlenen her program için, en erken ikinci yarıyıl başında, en geç 

beşinci yarıyıl başında yapılır. 

2. Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş 

başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma 

programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma 

programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban 

puanından az olmaması şartı aranır. 

3. Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların 

yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. 

4. Üniversite içi 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 

ÖSYS/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. 

5. Türkçe eğitim yapan program öğrencilerinin kısmen veya tamamen İngilizce eğitim yapan programlara 

geçiş yapabilmeleri 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 yabancı dilde eğitim yapan programlara geçiş başvuruları 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6. Başvurusunu tamamlayan adaylar daha sonra tercih değişikliği yapamayacaktır. 

7. İki 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 9.  Maddesi.” (3) 

(Değişik:RG-21/12/2019-30985) ……..varsa kurum içi yatay geçiş için senato tarafından öngörülen ilave 

şartlarla birlikte…….” 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

