BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE
YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI
(Başkent Üniversitesi Senatosu’nun 14.04.2016 tarih ve 834/13 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.)

A. KOŞULLAR
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) Yurdumuzda ve KKTC’deki Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi
Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim
kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuru yapabilecek, yurt dışındaki diğer
yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
(ÖSYS Puanı ile Türkiye'de veya KKTC'de bir yükseköğretim programına yerleşen, ancak,
kayıt yaptırmadan kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenime
başlayan veya ÖSYS'ye girip Türkiye'de herhangi bir yükseköğretim programını tercih
etmeden, kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine başlayan
ve öğrenci statüsünde olanların 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 başka bir
diploma programının girdiği 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 sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan
öğrenciler kayıt hakkı kazandıkları ilk yarıyılda başvuru yapamayacaklardır,
6) Tıp Fakültesi’ne yatay geçişlerde 2015 yılı ve daha sonra ÖSYS girişli
öğrencilerin başarı sırasının ilk 20 bin içinde olması gereklidir.
7) Hukuk Fakültesi’ne yatay geçişlerde 2015 yılı ve daha sonra ÖSYS girişli
öğrencilerin başarı sırasının ilk 70 bin içinde olması gereklidir.
8) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programına yatay
geçiş yolu ile gelecek 2015 yılı girişli öğrencilerden kayıt sırasında 2015 yılı ÖSYS
Kılavuzunda da belirtilmiş olan “. Bu programa alınacak öğrencilerin, Üniversitelerin Tıp
Fakültelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına
sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları; program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının
zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde
1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak
ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında
olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı
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ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları
gerekmektedir” koşulunu yerine getirme şartı aranır.
9) 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.
10) 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.
Terör suçu nedeniyle disiplin cezası almış olanlar yatay geçiş başvurusunda
bulunamamazlar.

2

