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ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
LİSANS, ÖN LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu yönergenin amacı, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Lisans, Ön
lisans Diploma Programlarına yatay geçiş ile öğrenci kabulüne ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu yönerge, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans
Diploma Programlarına yatay geçişlerde kontenjan, başvuru koşulları, başvuru ve
değerlendirme süreci, sonuçların ilanı ve intibaklarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu yönerge, “ Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki
Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi
Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile “Acıbadem Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans
Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4ACU Bölüm Taban Puanı: Öğrencinin geçiş yapmak istediği bölüm/programın adayın kayıtlı
olduğu programa ÖSYM tarafından kabul edildiği yıldaki taban puanını,
Adayın ÖSYS Puanı: Adayın kayıtlı olduğu programa yerleştiği yılda aldığı ilgili puan
türündeki ÖSYS puanını,
Düzey: Ön Lisans veya lisans diploma programlarından her birini,
Eşdeğer diploma programı: İsimleri aynı olan veya ilgili kurullar tarafından içeriklerin yüzde
sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programlarını,
Farklı puan türü: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminde yükseköğretim programlarına
yerleştirmede kullanılan farklı puanları,
Genel not ortalaması (GNO): Öğrencinin geçiş yapmak istediği döneme kadar almış olduğu
derslerden sağladığı not ortalamasını,
İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte kurulu, meslek yüksekokullarında meslek
yüksekokulu kurulunu,
İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulu, meslek yüksekokullarında meslek
yüksekokulu yönetim kurulunu,
Kurum içi yatay geçiş kontenjanı: Kurum içi programlardan aynı düzeydeki diğer diploma
programına yatay geçiş ile kabul edilecek öğrencilerin kontenjanını,
Muafiyet ve Düzey Belirleme Sınavı / Acıbadem Proficiency and Placement Test (APPT):
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’nde eğitim dili İngilizce olan fakülte ve bölümlere
girmeye hak kazanan öğrencilerin İngilizce Hazırlık Programından ve eğitim dili Türkçe olan
önlisans ve lisans bölüm ve programlarına girmeye hak kazanan öğrencilerinin İngilizce
derslerinden muaf olup olmadıklarını ve/veya İngilizce düzeylerini ve sınıflarını belirlemeye
yönelik sınavı,
ÖSYM: Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
ÖSYM Yerleştirme Puanı: Öğrencinin, merkezi sınava girdiği yıl itibarı ile yatay geçiş
yapmak istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme
puanını,
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ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi
Senato: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Senatosunu,
Taban puan: Bir ön lisans / lisans diploma programına ÖSYM tarafından merkezi sınava
yerleştirilen en düşük puanlı öğrencinin giriş puanını,
Üniversite, ACU: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesini,
Yatay geçiş: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin bu yönergedeki esaslar
çerçevesinde, aynı düzeydeki diğer diploma programlarında öğrenimine devam etme hakkı
kazanmasını,
Yatay Geçiş Değerlendirme Puanı, YGDP : Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Yatay Geçiş Değerlendirme Puanı,
YÖK: Yükseköğretim Kurulu,
Yurtiçi yatay geçiş kontenjanı: Yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş ile
kabul edilecek öğrencilerin kontenjanını,
Yurtdışı yatay geçiş kontenjanı: Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş ile
kabul edilecek öğrenciler için ayrılan kontenjanı,
Yükseköğretim Öğrenci Veri Tabanı (YÖKSİS): YÖK bünyesinde tüm yükseköğretim
kurumlarında ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde öğrenim gören öğrencilerin bilgilerinin
tutulduğu merkezi veri tabanını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kontenjanlar, Başvuru Koşulları ve Başvuruların İlanı
Kontenjanlar
Madde 5- 1. ACU İçi (Kurum İçi) Yatay Geçiş Kontenjanı
a) ACU içi yatay geçiş kontenjanı, ACU lisans diploma programlarına diğer ACU
lisans diploma programlarından veya ACU ön lisans diploma programlarına diğer
ACU ön lisans diploma programlarından yatay geçiş ile kabul edilecek öğrencilerin
kontenjanıdır.
b) ACU içinden hangi dönemlerde, hangi lisans veya ön lisans diploma programları
için yatay geçiş ile öğrenci kabul edileceği ve öğrenci kabul edecek programların
kontenjanları ilgili kurulların önerisiyle Senato tarafından belirlenir.
c) Bir lisans diploma programının ikinci ve üçüncü yarıyılları için ayrı ayrı
belirlenecek ACU içi yatay geçiş kontenjanı, söz konusu programının ilgili sınıfının
giriş yılındaki ÖSYS Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının yüzde on beşini
geçemez. Birinci sınıf için söz konusu yıl, ikinci sınıf için bir önceki, üçüncü sınıf
için ondan da önceki yılın ÖSYS kılavuzu dikkate alınır.
d) İkinci öğretim diploma programlarına kayıtlı olan öğrenci, başarı bakımından
bulunduğu sınıfın ilk %10’una girerek bir üst sınıfa geçmesi halinde birinci öğretim
diploma programına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilir.
e) Tıp Fakültesine diğer bölümlerden kurum içi yatay geçiş yapılamaz.
2.Yurt İçi (Kurumlar Arası) Yatay Geçiş Kontenjanı
a) Kurumlar arası kontenjanda ön lisans ve lisans diploma programlarının hazırlık
sınıfına; ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans
diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına kontenjan açılmaz, geçiş
yapılamaz.
b) Yurt içi yatay geçiş kontenjanları, her bir diploma programının ikinci ve üçüncü
sınıfları veya bir ön lisans diploma programının ikinci ve üçüncü yarıyılları için ayrı
ayrı olmak üzere, her yıl düzenli olarak YÖK tarafından kurumlar arası yatay geçiş
kontenjanı olarak belirlenir. Diploma programlarının ilgili sınıfının giriş yılındaki
ÖSYM genel kontenjanları dikkate alınarak belirlenen kontenjanlar, ÖSYM giriş
genel kontenjanı 50 ve 50 den az olan programlar için 2, 51 ve 100 olan programlar
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için 3, 101 ve üzeri olan programlar için ise 4’tür. Yatay geçiş yapılacak her sınıf
için bir önceki yılın ÖSYS kılavuzu dikkate alınır.
c) YÖK tarafından belirlenen kontenjanlar dışında, ilgili kurulların önerisi üzerine
senato tarafından ilave kontenjan belirlenebilir. Bir diploma programının herhangi
bir sınıfı için belirlenebilecek ilave kontenjan, ilgili sınıfın ÖSYM giriş yılındaki
kontenjanı ile yatay geçiş kontenjanı belirlenen yarıyıla kadar, programdan ilişiği
kesilen veya ayrılan öğrenci sayıları ile bu yarıyıl içinde yatay geçiş yoluyla gelmiş
olan öğrenci sayıları arasındaki farkı aşmayacak biçimde belirlenebilir.
3. Yurt Dışı Yatay Geçiş Kontenjanı
Yurt dışında bulunan yükseköğretim kurumlarından kabul edilecek öğrenciler için kontenjanlar
ve başvuru şartları ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. Her bir diploma
programı için, kontenjan, YÖK tarafından belirlenen kurumlar arası yatay geçiş kontenjanının
yarısından fazla olamaz ve yurt dışındaki aynı yükseköğretim kurumundan bir programın her
bir sınıfına geçiş yapabilecek öğrenci sayısı o programın ilgili sınıfının yurt dışı kontenjanının
%15’ini geçemez.
Başvuru Koşulları
Madde 6- ACU lisans veya ön lisans diploma programlarına yatay geçiş başvurularında
sağlanması gereken asgari koşullar aşağıda belirtilmiştir. İlgili kurulların önerisi üzerine senato
kararıyla bu koşullara ek koşullar getirilebilir.
1. ACU İçi Yatay Geçiş Başvuru Koşulları
a) Öğrenci, ACU’daki bir lisans veya ön lisans diploma programında halen kayıtlı
öğrenci statüsünde bulunmalıdır. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş başvurusu
yapmak için engel değildir.
b) Öğrenci, yatay geçiş yapmak istediği yarıyılın başına kadar, lisans diploma
programında, hazırlık ve yaz okulu hariç, en az iki dönem, ön lisans programında en
az bir dönem öğrenim görmüş ve normal öğrenim süresini aşmamış olmalıdır.
c) 2. Yarıyıl ön lisans diploma programları arasında program uyumunun sağlanması
durumunda öğrencinin 1. yarıyıla ait ders planındaki bütün dersleri almış ve
başarmış olması ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.50 /4.00 olması gereklidir.
d) 3.Yarıyıl lisans ve ön lisans diploma programları arasında program uyumunun
sağlanması durumunda öğrencinin 1. Ve 2. Yarıyıla ait ders planındaki bütün
dersleri almış ve başarmış olması ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.50 /4.00
olması gereklidir.
e) 4.Yarıyıl lisans diploma programları arasında program uyumunun sağlanması
durumunda öğrencinin 1.,2. Ve 3. yarıyıla ait ders planındaki bütün dersleri almış ve
başarmış olması ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.50 / 4.00 olması gereklidir.
f) 5. Yarıyıl lisans diploma programları arasında program uyumunun sağlanması
durumunda; öğrencinin 1.2.3. ve 4. Yarıyılı ait ders planındaki bütün dersleri almış
ve başarmış olması, ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.50 /4.00 olması
gereklidir.
g) Farklı merkezi puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programlarına yatay geçiş
başvurularında öğrenci merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği
diploma programı için geçerli puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının,
geçmek istediği, ACU lisans /ön lisans programına eşdeğer yurt içindeki diğer
üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması
gerekir.
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h) Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına yatay geçişlerde öğrencinin
diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.
i) Öğrencinin, eğitim dili İngilizce olan ACU lisans diploma programlarına başlamak
için gerekli dil yeterliğine ilişkin koşulları sağlaması gerekir.
j) ACU lisans ve ön lisans diploma programına yurt dışından öğrenci kabulü ile
gelen öğrencinin yatay geçiş başvurusunda bulunabilmesi için, aranan başarı
koşullarına ek olarak, ACU’ya kayıt için kullandığı sınav sonucunun, yatay geçiş
yapmak istediği ACU lisans ve ön lisans diploma programına yurt dışından
öğrenci kabulünde de geçerli olması gerekir.
k) Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin başvurdukları program için varsa diğer ek
koşulları da sağlamaları gerekir.
2- Yurt İçi Yatay Geçiş Başvuru Koşulları
a) Adayın kayıtlı olduğu lisans veya ön lisans diploma programının yatay geçiş
yapmak istediği ACU lisans veya ön lisans diploma programına eşdeğer olması
gerekir.
b) Aday, ayrılacağı lisans veya ön lisans diploma programında halen kayıtlı öğrenci
statüsünde bulunmalıdır. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş başvurusu yapmış
olmak için engel teşkil etmez.
c) Aday, yatay geçiş yapmak istediği dönemin başına kadar (hazırlık/destek sınıfları
ile yaz okulları hariç), ayrılacağı lisans diploma programında en az iki dönem, ön
lisans diploma programında en az bir dönem öğrenim görmüş ve normal öğrenim
süresini (Tıp Fakültesi için on iki , Eczacılık Fakültesi için on, diğer lisans
bölümleri için sekiz, ön lisans programları için dört dönem), aşmamış olmalıdır.
d) Tıp Fakültesi için, adayın Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Türk Dili dersleri
hariç başarısız dersinin olmaması, genel not ortalamasının 70/100 veya Acıbadem
Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesine Yatay Geçiş İçin 4’lük Sistemdeki Notların
100’lük Sistemdeki Not ve Harf Karşılıkları tablosuna (Ek.1) göre (2.50/4.00)
olması gerekir.
e) Tıp Fakültesi dışındaki Fakülteler ve Meslek Yüksekokulları için, adayın Atatürk
İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Türk Dili dersleri hariç başarısız dersinin olmaması,
genel not ortalamasının en az 60/100 veya Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar
Üniversitesine Yatay Geçiş İçin 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Not
ve Harf Karşılıkları tablosuna (Ek.2) göre (2.00/4.00)olması gerekir.
f) 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren Tıp Fakültesine başvuran adayların
ÖSYS’de en düşük 40 bininci sırada olması gerekir.
g) 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren Mühendislik Fakültesi Bölümlerine
başvuran adayların ÖSYS’de en düşük 240 bininci sırada olması gerekir.
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h) Açık Öğretimden veya uzaktan öğretimden gelen başvurular için ön lisans ve
lisans programları için genel not ortalamasının en az 80/100 veya Acıbadem
Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesine Yatay Geçiş İçin 4’lük Sistemdeki Notların
100’lük Sistemdeki Not ve Harf Karşılıkları tablosuna (Ek.2) göre
(3.00/4.00)olması gerekir.
i) İkinci öğretim diploma programlarından başvurularda, ek olarak, adayın
bulunduğu sınıfın ilk %10’una girerek bir üst sınıfa geçmiş olması gerekir.
j) Uluslararası ortak diploma programından başvurularda adayın yurt içinde öğrenim
gördüğü yükseköğretim kurumundaki başarı notu esas alınır.
k) Adayın, eğitim dili İngilizce olan ACU lisans diploma programlarına başlamak
için gerekli dil yeterliliğine ilişkin koşulları sağlaması gerekir.
l) Bulunduğu yükseköğretim kurumuna yurt dışından öğrenci kabulü ile kayıt olmuş
bir adayın ACU ön lisans veya lisans diploma programına yatay geçiş yapabilmesi
için yatay geçiş başvuru koşullarının yanı sıra başvuru yaptığı programın
yükseköğrenime başladığı yıl geçerli olan yurt dışından öğrenci kabul koşullarını
da sağlaması gerekir.
m) Yatay geçiş yapmak isteyen adayların başvurdukları program için varsa diğer ek
koşulları da sağlamaları gerekir.
3.Yurt Dışı Yatay Geçiş Başvuru Koşulları
a) Adayın yurtdışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitim aldığı
programın lisans/ön lisans diploması vermeye yetkili bir kurum olarak, YÖK
tarafından tanınması gerekir.
b) Adayın yurtdışında kayıtlı olduğu lisans veya ön lisans programının, yatay geçiş
yapmak istediği ACU lisans veya ön lisans diploma programına eşdeğerliğinin ACU
tarafından kabul edilmesi gerekir.
c) Aday, ayrılacağı lisans veya ön lisans diploma programından halen kayıtlı öğrenci
statüsünde bulunmalıdır. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş başvurusu yapmak için
engel teşkil etmez.
d) Aday, yatay geçiş yapmak istediği dönemin başına kadar (hazırlık/destek sınıfları ile
yaz okulları hariç), ayrılacağı lisans diploma programında en az iki dönem, ön lisans
diploma programında en az bir dönem öğrenim görmüş ve normal öğrenim süresini
(Tıp Fakültesi için on iki, Eczacılık Fakültesi için on, diğer lisans bölümleri için
sekiz, ön lisans programları için dört dönem) aşmamış olmalıdır.
e) Tıp Fakültesi için adayın Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Türk Dili dersleri hariç
başarısız dersinin olmaması, genel not ortalamasının en az 70/100 veya Acıbadem
Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesine Yatay Geçiş İçin 4’lük Sistemdeki Notların
100’lük Sistemdeki Not ve Harf Karşılıkları tablosuna (Ek.1) göre (2.50/4.00), olması
gerekir.
f) Tıp Fakültesi dışındaki Fakülteler ve Meslek Yüksekokulları için, adayın Atatürk
İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Türk Dili dersleri hariç başarısız dersinin olmaması, genel
not ortalamasının en az 60/100 veya Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesine
Yatay Geçiş İçin 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Not ve Harf
Karşılıkları tablosuna (Ek.2) göre (2.00/4.00) olması gerekir.
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g) Yurt dışından yapılan başvuruda, T.C. uyruklu adayların yatay geçiş işlemlerinde yurt
dışındaki yükseköğretim kurumuna kayıtlı olduğu yıldaki ÖSYS Yükseköğretim
Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yayımlanan duyurudaki şartları sağlamaları
gerekmektedir.
h) Yurt dışından yapılan başvuruda, yabancı uyruklu adayların yatay geçiş başvuru
koşullarının yanı sıra başvuru yaptığı programın yükseköğrenime başladığı yıl geçerli
olan yurt dışından öğrenci kabul koşullarını da sağlaması gerekir.
i) Adayın, eğitim dili İngilizce olan ACU lisans diploma programlarına başlamak için
gerekli dil yeterliğine ilişkin koşullarını sağlaması gerekir.
j) Yatay geçiş yapmak isteyen adayların başvurdukları program için varsa diğer ek
koşulları da sağlamaları gerekir.
Dil Yeterlik Koşulu
Madde 71. Eğitim dili İngilizce olan ACU lisans diploma programlarına yatay geçişlerde
adayların aşağıdaki koşullardan herhangi birini,
En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili
olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği
ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda
tamamlamaları,
b)
Ulusal ve uluslararası geçerliliği olan sınavlarda “Acıbadem Mehmet Ali
Aydınlar Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı İle İngilizce Dersleri
Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi” n de istenen koşulları sağlamaları,
c)
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İngilizce Muafiyet ve Düzey
Belirleme Sınavında (APPT) başarılı olmaları gerekir.
2. Yatay geçiş başvurusu kabul edilen ancak, kabul edildikleri programın İngilizce
yeterlik koşulunu sağlayamayan adaylar, İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrenim
görürler. Adayların kabul edildikleri programa devam edebilmeleri için İngilizce
Hazırlık Programını başarı ile tamamlamaları gerekir. İngilizce Hazırlık Programını
başarı ile tamamlayanlar yatay geçiş yolu ile kabul edildikleri sınıftan eğitimlerine
devam ederler. İngilizce Hazırlık Programında öğrenim ile ilgili esaslar “Acıbadem
Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı İle İngilizce Dersleri
Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi” ile düzenlenir.
a)

Başvuruların İlanı
Madde 81.ACU İçi Yatay Geçiş Başvuru İlanı
ACU içi yatay geçiş için son başvuru tarihi, Senato tarafından onaylanan akademik takvimde
yer alır.
Her dönem, ACU içinden yatay geçiş ile öğrenci kabul edecek lisans ve ön lisans diploma
programları, kontenjanları, başvuru koşulları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru
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değerlendirme kriterleri ve bu programların son dört yılına ait ÖSYM taban puanları, Öğrenci
İşleri Müdürlüğü tarafından ACU internet sayfasında duyurulur.
2.Yurt İçi Yatay Geçiş Başvuru İlanı
Yatay geçiş ile öğrenci kabul edecek diploma programları, kontenjanları, başvuru koşulları,
başvuru için gerekli belgeler ve değerlendirme takvimi, YÖK’ün kontenjanları web sitesinde
ilanından sonra, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından ACU internet sayfasında duyurulur.
3. Yurt Dışı Yatay Geçiş Başvuru İlanı
Yatay geçiş ile öğrenci kabul edecek diploma programları, kontenjanları, başvuru koşulları,
başvuru için gerekli belgeler ve değerlendirme takvimi, YÖK’ün kontenjanları web sitesinde
ilanından sonra, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından ACU internet sayfasında duyurulur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru, Değerlendirme, Sonuçların İlanı ve Kayıt
Başvuru
Madde 91.Başvurular, başvuru için gerekli belgeler ile birlikte, son başvuru tarihine kadar şahsen,
(Başvuru formunda adayın ıslak imzasının bulunması koşulu ile ikinci şahıslar da başvuru
yapabilir) Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne yapılır. Eksik belge ile başvuru kabul edilmez.
2. Başvuru koşullarını sağlamayan, başvuru belgelerinde eksiklik olan başvurular kabul
edilmez.
Alınan başvurular , Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından incelenerek
değerlendirmeyi yapacak fakülte / meslek yüksekokuluna iletilir. Son başvuru tarihinden
sonra başvuru kabul edilmez.
Değerlendirme
Madde 101. Başvuruların ön değerlendirmesini, ilgili fakülte / meslek yüksekokulu tarafından
oluşturulan komisyonlar bu yönergeye uygun olarak yapar. Adayın, kayıtlı bulunduğu
programda almış olduğu derslerden ACU’da karşılığı olan dersler belirlenir.
2. Kurumlar arası ve ACU içi yatay geçiş başvuruları değerlendirilirken, adayın ÖSYM
giriş puanı, yönerge kapsamında dönüştürülmüş genel not ortalaması kullanılarak
aşağıdaki formüle göre ACU yatay geçiş değerlendirme puanı (YGDP) oluşturulur.
YGDP=GNO-(0,02x(ACU Bölüm Taban Puanı-Adayın ÖSYS Puanı)
3. Bulundukları bölüme YGS ile yerleşen ancak LYS ile öğrenci alınan aynı isimli
bölümlere geçiş yapmak isteyen öğrencilerde, özel yetenek, sınavsız geçiş ile kayıt
olan öğrenciler ve yurt dışından (KKTC hariç) başvuran adaylarda YGDP
hesaplanmaz.
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4. Koşulları sağlayan adaylar, başvurdukları program ve sınıf bazında ayrı ayrı
listelenerek, kendi aralarında aşağıdaki kriterlere göre;
a) YGDP puanı oluşturulan adaylar, YGDP puanına göre en yüksekten düşüğe doğru,
b) Yurt içi yatay geçiş başvurularında YGDP puanı hesaplanmayan adaylar, YGDP’si
hesaplanan adaylardan sonra kayıtlı bulunduğu programda sağladığı yıl sonu
GNO’sına göre en yüksekten düşüğe doğru,
c) KKTC Üniversitelerinden başvuran adaylarda YGDP puanı sadece adayların
KKTC’den gelen adaylar içerisindeki sıralamasında kullanılır ve YGDP puanıyla
öncelik kazanan KKTC Üniversitesinden başvuran aday, diğer Yurt dışından
başvuran adaylar ile birlikte Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası
Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 14.maddesinin 6.fıkrası
gereğince değerlendirilerek sıralamaya alınır.
d) Yurt dışından başvuran adaylarda adayın GNO’su ile birlikte öğrencinin geldiği
üniversitenin URAP- University Ranking by Academic Performance tarafından en
son yayınlanan sıralamalarda alanındaki sıralaması da göz önünde bulundurularak en
yüksekten düşüğe doğru,
e) En son olarak bulunduğu programa sınavsız geçiş ile yerleşen adaylar sınavsız geçiş
puanına göre yüksekten düşüğe doğru,
sıralanır, kontenjan kadar yedek aday ilan edilir.
5. YGDP puanı hesaplanmayan adayların genel not ortalamalarının eşit olması halinde
ÖSYS puanı yüksek olan aday önceliklidir.
6. Komisyon gerek gördüğü takdirde adaylarla mülakat yapabilir. Adayların sıralamadaki
yerleri ile mülakat sonuçlarını dikkate alan komisyonlar, bu bilgilerle birlikte
adayların kabulüne ilişkin kabul ve ret önerilerini ilgili yönetim kuruluna sunar.
Öneriler, ilgili yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.
İlgili yönetim kurulunca olumlu değerlendirilen aday sayısının kontenjanı aşması durumunda,
en fazla kontenjan sayısı kadar yedek aday belirlenebilir.
Sonuçların İlanı ve Kayıt
Madde 111.Başvurusu geçerli olan tüm adayların değerlendirme sonuçları, kabul edilmeyen adayların
ret nedenleri, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından ACU internet sayfasında duyurulur ve
kayıtlar sonuçlanıncaya kadar internet sayfasından kaldırılmaz.
2. Yatay Geçiş hakkı kazananlara sonuç yazılı ve
tarafından bildirilir.

e-posta olarak Öğrenci İşleri Müdürlüğü

3. Yatay geçiş başvuruları kabul edilen öğrenciler belirlenen süre içinde kabul edildikleri
programa kayıtlarını gerçekleştirirler.
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4. Belirlenen süre içinde kayıt yaptırmayan adaylar yatay geçiş haklarını kaybederler ve bu
adaylar yerine varsa sırasıyla yedek adaylara kontenjan dahilinde kayıt hakkı tanınır.
5. Yatay geçiş kayıtları tamamlandıktan sonra kayıt yaptıran adayların dosyaları geldikleri
üniversitelerden resmi yazı ile istenir.
6.Yatay geçiş yapan öğrencilerin yeni durumları, kayıt işlemi gerçekleştikten itibaren en geç
15 gün içinde Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından Yükseköğretim Öğrenci Veri Tabanına
(YÖKSİS) işlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İntibak İşlemleri, Öğrenim Süresi, Burslar
İntibak İşlemleri
Madde 121. Başvuruların ön değerlendirmesini yapan ilgili fakülte / meslek yüksekokuldaki
komisyonlar, başvurusu olumlu bulunan adayların daha önceki dönemlerde aldığı
dersler ile yatay geçiş yapmak istediği programın derslerini dikkate alarak, bu
derslerden geçiş yapmak istediği programa uygun olan dersleri belirler ve ilgili
yönetim kuruluna sunar.
2. Yatay geçiş ile gelen öğrencilerin, önceki programlarından almış oldukları ve
başarılı oldukları derslerin ilgili yönetim kurulunca intibakları yapılarak derslerden
alınan notlar “Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi ile
Lisans Ön Lisans Dikey ve Yatay Geçiş İçin 4’lük Sistemdeki Notlarının100’lük
Sistemdeki Not ve Harf Karşılıkları” tablosuna (Ek-1-2) göre dönüştürülerek,
yapılan intibaklar, ilgili kurul kararı ile Rektörlüğe iletilir. Öğrenci İşleri
Müdürlüğü tarafından transkriptlerine işlenir ve not ortalamasına eklenir.
3. ACU içinden yatay geçişlerde adayların daha önceki dönemlerde aldığı derslerden
ilgili yönetim kurul kararında belirtilen derslerin not ve kredileri yeni
programlarında aynen geçerli olur, farklı kodla alınmış olan dersler için eşdeğerlik
işlemleri yapılır.
4. Eğitim-öğretim dili Türkçe olan ön lisans ve lisans programlarına kayıt yaptıran
öğrenciler, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İngilizce muafiyet ve
düzey belirleme sınavına (APPT) girmek zorundadırlar. Sınav sonuçlarına göre
öğrenciler ilgili İngilizce sınıflarına yerleştirilir veya ING 101, 102, 201, 202, 301,
302 kodlu “Genel İngilizce” derslerinden tamamen veya kısmen muaf olurlar.
5. Yatay geçiş ile kayıt yapan öğrenciler, yatay geçiş yaptığı dönemin derslerin
başlamasını izleyen iki hafta içinde, kayıtlı bulunduğu fakülte dekanlığına/meslek
yüksekokul müdürlüğüne yazılı olarak başvurarak derslerin yeniden
değerlendirmesini isteyebilir. Derslerle ilgili bir değişiklik söz konusu olursa,
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değişiklik öğrencinin başvurusunu izleyen iki hafta içinde ilgili yönetim kurul
kararında belirtilir.
6. ACU içinden yatay geçişlerde burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan
öğrenciler yatay geçiş yaptıklarında burslarının devamı hususundaki esaslar Senato
tarafından belirlenir.
Öğrenim Süresi
Madde 131. Yatay geçiş yapan öğrencilerin daha önce lisans veya ön lisans düzeyinde öğrenim
görmüş oldukları süreler, öğrenim süresi hesabına aynen katılır.
2. Öğrenicinin daha önce öğrenim gördüğü süreler ile geçiş yaptığı programdan
mezuniyet için gereken süre toplamı yasal azami öğrenim süresini aşamaz.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler
Kontenjan Kapsamı Dışında Kabul
Madde 14Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte durumları aşağıda belirtilen
adaylar, ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde kontenjan kapsamı
dışında değerlendirilirler.
1.
Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte, öğrencinin anne ve
babasının, devlet hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye’ye dönmesi,
işçi ise kesin dönüş yapması halinde, yabancı dil sınıfı hariç en az bir yıl okumuş ve yılsonu
sınavlarının tamamını başarı ile vermiş olması yatay geçiş başvurusu için yeterlidir. Bu yolla
başvuran adaylar, yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.
2.
Kamu kurum ve kuruluşlarında asil ve sürekli kamu hizmetlerinde
görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde, kendileri ile bakmakla
yükümlü oldukları çocukları ve eşleri eşdeğer diploma programının, son sınıf veya son iki
yarıyılı dışında her sınıf veya yarıyılına eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç
bir ay içinde kayıtlı oldukları diploma programına girişteki merkezi yerleştirme puanları,
ACU diploma programının ve yerleştikleri yıl itibarı ile taban puanından daha yüksek olmak
şartı ile kontenjan aranmaksızın nakledilebilirler.
3.
Türkiye’de hizmet görmekte olan yabancı diplomatların çocuklarının yükseköğretim
kurumlarına başvuruları, kontenjan şartı aranmaksızın ilgili yönetim kurulu tarafından
değerlendirilir.
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4.
YÖK tarafından belirlenen yabancı ülkelerden gelecek o ülkenin uyruğunda bulunan
yabancı uyruklu öğrencilerin kontenjanı, yurt dışı yatay geçiş kontenjanı sınırlamasına dahil
değildir.
Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş
Madde 15Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği üniversitenin
diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda,
hazırlık sınıfı dahil olmak üzere yatay geçiş başvurusu yapabilir. Başvuru takvimi ve öğrenci
kontenjanına ilişkin esaslar Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit edilir.
Başvurular ACU’ nun ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek yatay geçişleri kabul edilir.
Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan
başlanarak sıralanır, kontenjan kadar adayın kaydı kabul edilir.
Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş başvuru değerlendirmesi;
a) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma
programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrencinin hazırlık
sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencinin geçmek
istediği programa halen eğitim gördüğü programa kayıt olduğu yılda öğrenci kabul
edilmemiş ise merkezi yerleştirme taban puanı oluşmayacağı için geçiş başvurusu
kabul edilmez,
b) Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş başvuru takvimi Yükseköğretim Yürütme
Kurulu tarafından belirlenir.
c) Öğretim dili Türkçe olan programdan tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim
yapan programlara geçişle yabancı dil şartı aranır. Öğrencinin yabancı dil şartını
sağlamaması durumunda İngilizce Hazırlık Programına devam etmesi gerekir.
Özel Durumlarda Yatay Geçiş
Madde 16Şiddet olayları ve insani kriz nedeniyle eğitim öğretim sürdürülemez olduğu Yükseköğretim
Kurulu tarafından tespit edilen ülkelerde öğrenim gören öğrenciler Türkiye’deki
yükseköğretim kurullarına yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu konuya ilişkin usul ve
esaslar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.
Hüküm Bulmayan Maddeler
Madde 17Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri, YÖK, Senato,
Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili fakülte/meslek yüksekokulu kurulu, yönetim kurulu
kararları uygulanır.
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Yürürlük
Madde 18Bu yönerge, Üniversite Senatosunca kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girmiştir.
Yürütme
Madde 19Bu Yönerge, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür
Ek-1 Ek2
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