(25.12.2018 gün ve 14 Sayılı Senato Kararı)
(04.07.2014 gün ve 05 Sayılı Senato Kararı)
(08.05.2014 gün ve 03 Sayılı Senato Kararı)
(11.10.2013 gün ve 07 Sayılı Senato Kararı)
(06.04.2012 gün ve 04 Sayılı Senato Kararı)
(23.02.2012 gün ve 03 Sayılı Senato Kararı)
(23.09.2011 gün ve 07 Sayılı Senato Kararı)
(22.06.2011 gün ve 06 Sayılı Senato Kararı)
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY
GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç-Kapsam-Dayanak
Amaç
MADDE 1- Bu yönergenin amacı, kurumiçi, kurumlararası ve yurtdışından Üniversitemiz
önlisans ve lisans programlarına yatay geçiş başvurularının usul ve esaslarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- Bu Yönerge kurumiçi, kurumlararası ve yurtdışı yatay geçiş başvurularına ilişkin
usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- Bu yönerge 24 Nisan 2010 gün ve 27561 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,
Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelik’e dayanılarak hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Kurumiçi-Kurumlararası-Yurtdışı Geçişler
Kurumiçi yatay geçişler
MADDE 4- (1) Kurumiçi yatay geçişlerin kontenjanları lisans programları için 2 ile 5.
yarıyıllar arasında, önlisans programları için 2. ve 3. yarıyıllar arasında ÖSYM kılavuzunda
öngörülen öğrenci kontenjanının %15’ini geçmeyecek şekilde ilgili yönetim kurulları
tarafından belirlenir.
(2) Kurumiçi yatay geçiş kontenjanları için, her diploma programının son dört yıla ait taban
puanları son başvuru tarihinden en az 15 gün öncesinde Üniversitenin internet sayfasında ilan
edilir.
(3) Farklı merkezi puanla öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş
başvurusu için öğrencinin;
a) Merkezi sınava girdiği yıl itibariyle 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,
b) (Değişiklik:23.09.2011 gün ve 07 Sayılı Senato Kararı) Yürürlükten kaldırıldı
c) (04.07.2014 gün ve 05 sayılı Senato Kararı) Yürürlükten kaldırıldı.
d) (Değişiklik:23.02.2012 gün ve 03 sayılı Senato Kararı) Geçiş yapılacak bölümde
eğitim tamamen/ kısmen yabancı dilde yapılıyorsa veya Türkçe eğitim yapılmakla
birlikte zorunlu İngilizce Hazırlık sınıfı varsa ve yatay geçiş talebinde bulunan öğrenci
Türkçe eğitim yapan bir bölümde kayıtlı ise Atılım Üniversitesi İngilizce Hazırlık
Okulu tarafından yapılacak, yeterlik sınavında başarılı olması veya Atılım Üniversitesi
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İngilizce Hazırlık Okulunun Yönetmeliğinde, yabancı dilden muafiyetlerde aranılan
şartlara sahip ulusal ve uluslararası geçerliliği olan yabancı dil belgesine, İngilizce
dilinde eğitim yapan bir bölümde kayıtlı ise İngilizce Hazırlık eğitimini başarı ile
tamamlamış olduğunu belirten başarı belgesine sahip olması,
şartları aranır.
(4) Aynı puan türünde öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş
başvuruları için öğrencinin;
a) Merkezi sınava girdiği yıl itibari ile 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,
b) (Değişiklik:23.09.2011 gün ve 07 Sayılı Senato Kararı) Yürürlükten kaldırıldı
c) (04.07.2014 gün ve 05 sayılı Senato Kararı) Yürürlükten kaldırıldı.
d) (Değişiklik:23.02.2012 gün ve 03 Sayılı Senato Kararı) Geçiş yapılacak bölümde
eğitim tamamen/ kısmen yabancı dilde yapılıyorsa veya Türkçe eğitim yapılmakla
birlikte zorunlu İngilizce Hazırlık sınıfı varsa ve yatay geçiş talebinde bulunan öğrenci
Türkçe eğitim yapan bir bölümde kayıtlı ise Atılım Üniversitesi İngilizce Hazırlık
Okulu tarafından yapılacak, yeterlik sınavında başarılı olması veya Atılım Üniversitesi
İngilizce Hazırlık Okulunun Yönetmeliğinde, yabancı dilden muafiyetlerde aranılan
şartlara sahip ulusal ve uluslararası geçerliliği olan yabancı dil belgesine,
İngilizce dilinde eğitim yapan bir bölümde kayıtlı ise İngilizce Hazırlık eğitimini
başarı ile tamamlamış olduğunu belirten başarı belgesine sahip olması,
şartları aranır.
Kurumlararası yatay geçişler
MADDE 5- (1) Kurumlararası yatay geçiş kontenjanları bu yönergenin üçüncü maddesinde
sözü edilen Yönetmeliğe göre Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Üniversite isterse
fakülte yönetim kurulları kararı ile adı geçen Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ek
kontenjan belirleyebilir. Belirlenecek ek kontenjanlar 30 Hazirana kadar Yükseköğretim
Kuruluna kriterlerle birlikte bildirilir.
(2) Kurumlararası yatay geçişler isimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından
içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programları arasında
yapılır.
(3) Kurumlararası yatay geçiş başvuruları için öğrencinin;
a) Kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az
60/100 (2.00/4.00) (Açık veya Uzaktan öğretimden örgün öğretime başvurularda
80/100(3.15/4.00) olması,
b) (Değişiklik:25.12.2018 gün ve 14 sayılı Senato Kararı) Öğrencinin öğrenimi
süresince “Uyarma ve Kınama” dışında disiplin cezası almamış olması,
c) (Değişiklik:23.02.2012 gün ve 03 sayılı Senato Kararı) Geçiş yapılacak bölümde
eğitim tamamen/ kısmen yabancı dilde yapılıyorsa veya Türkçe eğitim yapılmakla
birlikte zorunlu İngilizce Hazırlık sınıfı varsa ve yatay geçiş talebinde bulunan öğrenci
Türkçe eğitim yapan bir bölümde kayıtlı ise, Atılım Üniversitesi İngilizce Hazırlık
Okulu tarafından yapılacak, yeterlik sınavında başarılı olması veya Atılım Üniversitesi
İngilizce Hazırlık Okulunun Yönetmeliğinde, yabancı dilden muafiyetlerde aranılan
şartlara sahip ulusal ve uluslararası geçerliliği olan yabancı dil belgesine,
İngilizce dilinde eğitim yapan bir bölümde kayıtlı ise İngilizce Hazırlık eğitimini
başarı ile tamamlamış olduğunu belirten başarı belgesine sahip olması,
şartları aranır.
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(4) Öğrenim gördüğü bölümde yatay geçiş yapmak istediği yarıyıla kadar okuduğu tüm
derslerden en fazla üç dersten başarısız olması
(5) (Değişik:23.09.2011 gün ve 07 Sayılı Senato Kararı) Bu maddenin 3. fıkrasının (a)
bendinde belirtilen başarı şartını sağlayamayan, ancak merkezi yerleştirme puanı geçmek
istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar da başvuruda
bulunabilir. ( 11.10.2013 gün 07 sayılı senato kararı ile son iki cümle kaldırılmıştır.)
(6) Yatay geçiş sonuçları, başvuran tüm adaylar belirtilmek suretiyle, alınan puanlara göre
sıralanmış biçimde Atılım Üniversitesi internet sayfasında ilan edilir.
(7) Yeterli şartları taşıyan aday olması halinde öncelikle bu maddenin 3. fıkrasının (a) bendine
göre başvuranlar arasından aynı sayıda yedek aday belirlenir. Belirlenen süre içerisinde
başvurmayanların yerine yedeklerin başvurusu kabul edilir.
Yurtdışından yatay geçişler
MADDE 6- (1) Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişler için
senato tarafından kurumlararası yatay geçiş kontenjanlarının yarısı kadar kontenjan belirlenir.
Belirlenen kontenjanlar kriterlerle birlikte 30 Hazirana kadar Yükseköğretim Kuruluna
bildirilir.
(2) Yurtdışından yatay geçiş başvuruları için öğrencinin;
a) (Değişiklik: 06.04.2012 gün ve 04 Sayılı Senato Kararı) Yatay geçiş yapacağı
yarıyıla kadar önceki yarıyıllara ait genel not ortalamasının en az 1.00/4.00 olması
(Anne ve babasının yurtdışındaki görevi sona erip yurda dönen öğrenciler ile yatay
geçiş için başvurduğu programın taban puanına sahip öğrenciler hariç)
b) (Değişiklik:25.12.2018 gün ve 14 sayılı Senato Kararı) Öğrencinin öğrenimi
süresince “Uyarma ve Kınama” dışında disiplin cezası almamış olması,
c) Öğrenim gördüğü üniversitenin Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınıyor olması,
d) Öğrenci seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavlara girmiş ve ÖSYM
tarafından kayıt yaptırdığı yıl için belirlenen asgari puana sahip olması,
e) (Değişiklik:23.02.2012 gün ve 03 Sayılı Senato Kararı) Geçiş yapılacak bölümde
eğitim tamamen/ kısmen yabancı dilde yapılıyorsa veya Türkçe eğitim yapılmakla
birlikte zorunlu İngilizce Hazırlık sınıfı varsa ve yatay geçiş talebinde bulunan öğrenci
Türkçe eğitim yapan bir bölümde kayıtlı ise Atılım Üniversitesi İngilizce Hazırlık
Okulu tarafından yapılacak, yeterlik sınavında başarılı olması veya Atılım Üniversitesi
İngilizce Hazırlık Okulunun Yönetmeliğinde, yabancı dilden muafiyetlerde aranılan
şartlara sahip ulusal ve uluslararası geçerliliği olan yabancı dil belgesine,
İngilizce dilinde eğitim yapan bir bölümde kayıtlı ise İngilizce Hazırlık eğitimini
başarı ile tamamlamış olduğunu belirten başarı belgesine sahip olması,
f) Kayıtlı bulunduğu diploma programının yatay geçiş yapacağı diploma programına
eşdeğerliğinin Atılım Üniversitesi tarafından kabul edilmiş olması
şartları aranır.
Kontenjan kapsamı dışında değerlendirme
MADDE 7- Yurtdışından yatay geçişlerde yatay geçiş yapılacak diploma programının taban
puanına sahip olan öğrencinin yatay geçiş başvurusu tüm derslerden başarılı olma şartı
aranmaksızın kabul edilir ve Yurtdışı Yatay Geçiş Kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.
Bu durumdaki öğrencinin yatay geçiş başvurusu için:
a) (Değişiklik:25.12.2018 gün ve 14 sayılı Senato Kararı) Öğrencinin öğrenimi
süresince “Uyarma ve Kınama” dışında disiplin cezası almamış olması,
b) Öğrenim gördüğü üniversitenin Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınıyor olması,
c) Kayıtlı bulunduğu diploma programının yatay geçiş yapacağı diploma programına
eşdeğerliğinin Atılım Üniversitesi tarafından kabul edilmiş olması,
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d) (Değişiklik:23.09.2011 gün ve 07 Sayılı Senato Kararı) Geçiş yapılacak bölümde
eğitim tamamen/ kısmen yabancı dilde yapılıyorsa veya Türkçe eğitim yapılmakla
birlikte zorunlu İngilizce Hazırlık sınıfı varsa ve yatay geçiş talebinde bulunan öğrenci
Türkçe eğitim yapan bir bölümde kayıtlı ise Atılım Üniversitesi İngilizce Hazırlık
Okulu tarafından yapılacak, yeterlik sınavında başarılı olması veya Atılım Üniversitesi
İngilizce Hazırlık Okulunun Yönetmeliğinde, yabancı dilden muafiyetlerde aranılan
şartlara sahip ulusal ve uluslararası geçerliliği olan yabancı dil belgesine,
İngilizce dilinde eğitim yapan bir bölümde kayıtlı ise İngilizce Hazırlık eğitimini
başarı ile tamamlamış olduğunu belirten başarı belgesine sahip olması,
şartları aranır.
MADDE 8- Yurtdışından yatay geçişlerde öğrencinin anne ve babasının devlet hizmetinde
görevli ise görevinin sona ermesi sebebi ile Türkiye’ye dönmesi, işçi ise kesin dönüş yapması
halinde, yatay geçiş için öğrencinin yabancı dil hazırlık sınıfı hariç bir yıl okumuş olması ve
derslerinin tamamından başarılı olması yeterlidir. Bu durumdaki öğrencinin başvurusu Yatay
Geçiş Kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.
Bu durumdaki öğrencinin yatay geçiş başvurusu için:
a) (Değişiklik:25.12.2018 gün ve 14 sayılı Senato Kararı) Öğrencinin öğrenimi
süresince “Uyarma ve Kınama” dışında disiplin cezası almamış olması,
b) Öğrenim gördüğü üniversitenin Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınıyor olması,
c) Kayıtlı bulunduğu diploma programının yatay geçiş yapacağı diploma programına
eşdeğerliğinin Atılım Üniversitesi tarafından kabul edilmiş olması,
d) (Değişiklik:23.02.2012 gün ve 03 Sayılı Senato Kararı) Geçiş yapılacak bölümde
eğitim tamamen/ kısmen yabancı dilde yapılıyorsa veya Türkçe eğitim yapılmakla
birlikte zorunlu İngilizce Hazırlık sınıfı varsa ve yatay geçiş talebinde bulunan öğrenci
Türkçe eğitim yapan bir bölümde kayıtlı ise Atılım Üniversitesi İngilizce Hazırlık
Okulu tarafından yapılacak, yeterlik sınavında başarılı olması veya Atılım Üniversitesi
İngilizce Hazırlık Okulunun Yönetmeliğinde, yabancı dilden muafiyetlerde aranılan
şartlara sahip ulusal ve uluslararası geçerliliği olan yabancı dil belgesine,
İngilizce dilinde eğitim yapan bir bölümde kayıtlı ise İngilizce Hazırlık eğitimini
başarı ile tamamlamış olduğunu belirten başarı belgesine sahip olması,
şartları aranır.
e) (Değişiklik:23.09.2011 gün ve 07 Sayılı Senato Kararı) Yürürlükten kaldırıldı.
MADDE 9- Türkiye’de hizmet görmekte olan yabancı diplomatların çocuklarının
yükseköğretim kurumlarına başvuruları, kontenjan şartı aranmaksızın başvurduğu
yükseköğretim kurumunun yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Başvurunun kabul
edilmesi halinde her bir öğrenci için gerekli intibak programı hazırlanır.
MADDE 10- (Değişiklik: 06.04.2012 gün ve 04 sayılı Senato Kararı) Üniversitelerde
Yabancı uyruklu öğrenci statüsünde kayıtlı bulunan öğrencilerin kurumlararası, kurumiçi ve
yurt dışından yatay geçiş taleplerinde aşağıdaki şartlar aranır ve bu öğrenciler için
Yükseköğretim Kurulu tarafından tahsis edilen ve yeni kayıtlardan artan kontenjanlarla sınırlı
olmak üzere, kurumlararası ve yurtdışı kontenjanı tahsis edilir.
a) Yurtdışından gelecek öğrencilerin öğrenim gördükleri üniversitenin Yükseköğretim
Kurulu tarafından tanınıyor olması,
b) Yurtdışından başvuracakların Yatay geçiş yapacakları yarıyıla kadar önceki yarıyıllara
ait genel not ortalamasının en az 1.00/ 4.00 olması,
c) Yurtdışındaki üniversitelerden başvuran öğrencilerin kayıtlı bulunduğu diploma
programının yatay geçiş yapacağı üniversitemizdeki diploma programına eşdeğer
olması,
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d) Kurumlararası başvurularda kayıtlı olduğu programlarda bitirmiş olduğu dönemlere ait
genel not ortalamasının en az 2.00/4.00 olması
e) Yurtdışından ve kurumlararasından geçiş yapılacak bölümde eğitim tamamen/ kısmen
yabancı dilde yapılıyorsa veya Türkçe eğitim yapılmakla birlikte zorunlu İngilizce
Hazırlık Sınıfı varsa öğrencinin Atılım Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu
tarafından yapılacak yeterlik sınavında başarılı olması veya Atılım Üniversitesi
İngilizce Hazırlık OkulununYönetmeliğinde yabancı dilden muafiyetlerde aranılan
şartlara sahip ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil belgesine veya
İngilizce dilinde eğitim yapan bir bölümde kayıtlı ise İngilizce hazırlık eğitimini başarı
ile tamamlamış olduğunu belirten başarı belgesine sahip olması şartları aranır.
f) Kurumiçi, kurumlararası ve yurtdışı yatay geçiş başvurularında puan türü aranmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Değerlendirme Takvimi-Değerlendirme –İntibak
Notların Dönüştürülmesi – Geçiş Yapılacak Yarıyıllar
Yatay geçiş değerlendirme takvimi
MADDE 10- Kurumiçi, Kurumlararası ve yurtdışından yapılacak yatay geçişlerde
değerlendirme takvimi her yıl akademik takvime göre Rektörlük tarafından belirlenir.
Değerlendirme
MADDE 11- Yatay geçiş ile ilgili ilk değerlendirme ilgili yönetim kurullarınca oluşturulacak
komisyonlar tarafından yapılır. Komisyonlar tarafından Yükseköğretim Kurumlarında
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile
Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına ilişikin Yönetmeliğin 12. maddesinde
belirtilen kriterler dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonuçları ilgili yönetim kurullarında
görüşülerek karara bağlanır.
İntibak
MADDE 12- İlgili yönetim kurulları yatay geçişi kabul edilen öğrencinin daha önce
başardığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak hangi döneme
intibak ettirileceğine, hangi ilave dersleri alacağına ya da hangi derslerden muaf
tutulacağına karar verir. (08.05.2014 gün ve 03 sayılı Senato Kararı) Öğrencilerin
önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu derslerden alınan notlar transcripte
işlenir.
Yatay geçişlerde notların dönüştürülmesi
MADDE 13- Yurtdışından ve kurumlararasından yapılacak başvurularda transcriplerde yer
alan
başarı notlarının dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının not
dönüştürme tablosu esas alınır.
Yatay geçiş yapılamayacak yarıyıllar
MADDE 14- (08.05.2014 gün ve 03 sayılı Senato Kararı) Başarıya dayalı Kurumlararası
ve yurtdışı yatay geçişlerde Önlisanta ilk yarıyıl ve son yarıyıla Lisansta ilk iki yarıyıla ve son
iki yarıyıla yatay geçiş yapılmaz. Ancak öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme
puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması
durumunda, öğrenci hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hususlar
Taban puanı
MADDE 15- Atılım Üniversitesinin bölümlerinde taban puanının oluşmadığı durumlarda,
yatay geçiş yapılacak bölüme yerleşen en düşük öğrenci puanı esas alınır.
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Mezuniyet genel not ortalaması
MADDE 16- (08.05.2014 gün ve 03 sayılı Senato Kararı) Yatay geçişle gelen öğrencilerin
mezuniyet genel not ortalamaları öğrencilerin önceki diploma programlarından aldığı ve
başarılı olduğu derslerden alınan notları ile Atılım Üniversitesinde aldıkları ders notlarına
göre belirlenir.
Yetenek sınavı ile öğrenci alan programlar
MADDE 17- Yetenek sınavı ile öğenci alan Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
programlarına Üniversite içindeki diğer bölümlerden yatay geçişlerde öğrencinin ilgili fakülte
tarafından yapılacak yetenek sınavlarında başarılı olması gerekir.
Burslu öğrenciler
MADDE 18- Burslu kontenjan dahilinde öğrenim gören öğrenciler kurum içi yatay geçişlerde
burslarından feragat etmiş sayılırlar.
Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş
EK MADDE 1 – (08.05.2014 gün ve 03 sayılı Senato Kararı) Öğrencinin kayıt olduğu
yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit
veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için
başvuru yapabilir. Programa yatay geçişe ilişkin başvuru takvimi, öğrenci kontenjanına ilişkin
esaslar ile yatay geçişlere ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından
tespit edilir. Belirlenen usul ve esaslar uyarınca öğrencilerin başvuruları yükseköğretim
kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek yatay geçişleri kabul edilir.
Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlayıp
sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir.
Özel durumlarda yatay geçiş
EK MADDE 2 – (11.10.2013 gün 07 sayılı Senato Kararı) Şiddet olayları ve insani kriz
nedeniyle eğitim öğretimin sürdürülemez olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit
edilen ülkelerde öğrenim gören öğrenciler Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına yatay
geçiş başvurusu yapabilirler. Bu konuya ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulu
tarafından belirlenir.”
Yürürlük
MADDE 19- Bu yönerge senatoda kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20- Bu yönerge hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.
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