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Af Yatay Geçiş Başvuruları ve Değerlendirme Takvimi 

(Önlisans/Lisans) 
 

  
Önlisans ve lisans  programlarına  yapılacak yatay geçiş başvurularında  

 

 Yatay geçiş başvurularının “Yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans ve Lisans 

Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası 

Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” şartları çerçevesinde 

değerlendirilecektir. 

 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Geçici 83’üncü maddesinden yararlanarak 

ayrıldıkları yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıranlardan ÖSYS/YKS puanı, giriş yılı 

itibarıyla aynı veya farklı bir diploma programının aynı türden taban puanına eşit veya 

yüksek olan öğrenciler bu programlardan birine yatay geçiş başvurusu yapabilecektir. 

 Öğrencilerin, yatay geçiş yapmak istedikleri eş değer diploma programının kayıt 

yılına ait merkezi yerleştirme (ÖSYS/YKS/DGS) taban puanını sağlamaları gerekir. 

 Öğrencilerin kayıt yılındaki ÖSYS/YKS puanı, geçmek istedikleri “farklı bir diploma 

programının” aynı türden taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, söz 

konusu farklı programa yatay geçiş için başvuru yapabileceklerdir. 

 DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan önlisans alanlarının devam 

edebileceği yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapılacaktır. Adayların ilgili 

yıl için programın DGS puanına sahip olmaları gerekir. İlgili yılda DGS ile öğrenci 

alınmamışsa o programa başvuru yapılamaz. 

 Öğrencilerin kayıt yılı itibariyle bulunmayan veya öğrenci almayan eş değer 

programlara yatay geçiş başvurularında 2022 yılı YKS/DGS taban puanlarına göre 

değerlendirilecektir. 

 Öğrenci alımı durdurulan veya kapatılan ön lisans veya  lisans  programlarına yatay 

geçiş yapılamayacaktır. 

 Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara yapılacak 

yatay geçiş başvurularında öğrencilerin ilgili program için belirlenen yabancı dil 

şartını sağlamaları gerekir. Bu nedenle öğrencilerin Zorunlu Hazırlık 

Sınıfından/muafiyet/seviye tespit sınavından başarılı olmaları veya B.U.Ü.Yabancı 

Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 

8.maddesinde eşdeğer kabul edilen sınav türlerinin (BUÜDS, YDS, e-YDS, 

YÖKDİL, TOEFL IBT, TOEIC, TOEFL ITP, IELTS,CAE, CPE, PTE AKADEMİK)  

herhangi birinden Yükseköğretim Kurulunca belirlenen sınav geçerlilik süresi içinde 

ilgili puanlara sahip olmaları ve başvuru sırasında belgelendirmeleri gerekir. 

 Yatay geçiş için başvuran öğrencilerin ÖSYS/YKS Kılavuzunda programa kayıt 

olabilmeleri için aranan özel koşulların bulunması durumunda, bu koşulları 

sağlamaları gerekir. 

 

 

 

 

 

 

 



Başvuru ve Değerlendirme Takvimi 
 

Başvuru Tarihi 30 Ocak  – 02 Şubat  2023 saat 16:30’ a kadar 

Değerlendirme Tarihi 03 – 07 Şubat 2023 

 

Sonuçların web Sayfasında İlan Edilme 

Tarihi   

10 Şubat 2023 (Başvuru yapılan birimlerin web 

sayfasında ilan edilecektir.) 

Kesin Kayıt Tarihi 13 – 14 Şubat 2023 saat 16:30’ a kadar 

 

Başvuru Yeri 

Fakülte/Konservatuar/Meslek Yüksekokulu 

Öğrenci İşleri 

 
Başvurular kontenjan sınırı uygulanmadan değerlendirilecektir. 

Başvurular şahsen yapılacaktır. 

 

7417 Sayılı Af Kanunundan yararlanarak 27.09.2022-07.11.2022 ilişiğinin kesildiği 

yükseköğretim kurumuna kaydını yaptıran öğrenciler sadece yatay geçiş başvurusunda 

bulunacaktır (26.09.2022 tarihi dahil olmak üzere 7417 sayılı af kanunundan ilişiğinin 

kesildiği yükseköğretim kurumuna kaydını yaptıran öğrencilerin yatay geçiş 

başvuruları 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında gerçekleştirilmiştir) 

 

 

 

Başvuru sırasında istenen belgeler: 

1) 7417 sayılı Af Kanunu ile kayıt yapıldığına ilişkin belge (kayıtlı olunan Yükseköğretim 

kurumundan alınacaktır.) 

2) Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-devlet üzerinden alınacaktır) 

3) Transkript belgesi  

4) Muafiyet talebinde bulunulacak derslerin içerikleri (kayıtlı olunan Yükseköğretim 

kurumundan alınacaktır.) 

5) Disiplin cezasına alınmadığına ilişkin belge (kayıtlı olunan Yükseköğretim kurumundan 

alınacaktır.) 

6) Öğrenci Belgesi (e-devletten alınacaktır) 

7) Askerlik Durum Belgesi (erkek öğrenciler) 
8) ÖSYS/YKS/TYT Sonuç Belgesi 

9) ÖSYS/YKS/TYT Yerleşme Belgesi 

10) Zorunlu Hazırlık sınıfını başardığına ilişkin belge (Zorunlu hazırlık sınıfı olan 

programlara yapılacak başvurular için) 

11) Fotoğraf (1 adet) 

 

 


