
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 
2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

Bahar Dönemi 
Kurumlar Arası Yatay Geçiş Kılavuzu 

( Ortalama Şartı ile Yatay Geçiş ) 
 

Başvuru Tarihi 03.02.2020-07.02.2020 

Başvuruların Değerlendirilmesi 10.02.2020-12.02.2020 

Sonuçların İlanı 13.02.2020 

Asil Kayıtlar için Kayıt Tarihi 14.02.2020-18.02.2020 

Yedek Kayıtlar için Kayıt Tarihi 19.02.2020-21.02.2020 
 
 
Başvuru Şartları; 

 
1- Ön lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş 

yapılamaz. 
 

2- Bahar döneminde ikinci öğretim programlarından birinci öğretim programlarına yatay geçiş 
yapılamaz. 

 
3- Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez. 

4- Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer  diploma 
programları arasında ve ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde yapılır. 

 
5- Yurtiçindeki ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş için öğrencinin, kayıt 

olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması 
gerekir. 

 
***Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, varsa 
öğrencinin öğrenim gördüğü üniversitenin not dönüştürme tabloları yoksa Yükseköğretim Kurulu 
tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır. 

 
 

6- 2019 YKS sınavı ile İlk ve Acil Yardım Programına yerleşen öğrencilerin kayıt sırasında 
Üniversitelerine teslim ettikleri Sağlık Raporunun aslı gibidir onaylı örneğini getirmeleri 
gerekmektedir. 



Yurt Dışından Başvuracak Adayların Genel Başvuru Koşulu 

➢ Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin, yurt dışında öğrenim gördüğü 
yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans diploma vermeye yetkili bir 
kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, 
yatay geçiş için başvurduğu ön lisans diploma programına eşdeğerliğinin Üniversite tarafından 
kabul edilmesi şartı aranır. 

➢ Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye geçiş için, öğrencinin, yatay geçiş yapmak 
istediği dönem öncesinde kayıtlı olduğu kendi programında bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not 
ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması gerekir. 

➢  Dörtlü  veya  yüzlü  sisteme  göre  elde  edilen başarı  notlarının birbirine dönüştürülmesinde, 
 varsa    öğrencinin    öğrenim    gördüğü    üniversitenin    not    dönüştürme    tabloları yoksa 
 Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır. 

➢ 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 puanına eşit veya 
yüksek olması gerekmektedir. 

➢ Yurt dışından başvuracak, yatay geçiş yapılmak istenilen diploma programının ilgili sınıfına öğrenci 
kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden 
başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay 
geçiş başvurusu Üniversite yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir. 

 
***Yurt dışında öğrenim görmekte olan öğrencilerin; Üniversitemize yatay geçiş 
başvurularında yukarıdaki şartların yanı sıra; yurt dışında öğrenime başladıkları yılda 
ÖSYS’ye girmiş veya muadil belgelere sahip olmaları ayrıca ilgili yılın ÖSYS kılavuzunda 
Yüksek       Öğretim       Kurulu       tarafından       belirlenen        ve        ilan        edilen    
şartları sağlamaları gerekmektedir. 

 
 
***Kurumlararası Ortalama Şartına göre Yatay Geçiş ile kayıt hakkı kazanan öğrenciler kabul edildikleri 
programda intibak ettirildikleri sınıfın ilan edilen ücretini ödeyeceklerdir. (Zorunlu Hazırlık Sınıfı dahil) 

***Eğitim dili Türkçe olan programlara Kurumlararası Ortalama Şartına Göre Yatay Geçişte, isteğe bağlı 
hazırlık sınıfı için yerleştiği programın %25 bursluluk oranı ücreti geçerli olacaktır. 

 
 

Yurt İçinden Yapılacak Başvurularda İstenen Belgeler 
 

1. Başvuru Formu için tıklayınız. 
(*Birden fazla bölüm/fakülte veya programa başvurulması durumunda her başvuru için ayrı bir form 
doldurulması gerekmektedir.) 

2. ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi ve Yerleştirme Puanlarını gösteren Sonuç Belgesi 
3. Üniversite / Noter onaylı Transkript 
4. Üniversite tarafından onaylı ayrıntılı Ders Tanım ve İçerikleri 
5. Varsa hazırlık okuduğunu gösteren belge 
6. Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Aslı ile birlikte) 
7. 1 Adet Vesikalık Fotoğraf (Arkasına ad ve soyad yazılmış olmalıdır.) 
8. Yeni tarihli Öğrenci Belgesi (Başvuru gününden en geç 15 gün önceki tarihli) 
9. GANO’nun 100’lük sistemdeki karşılığını gösterir belge 

 
(*Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, varsa 
öğrencinin öğrenim gördüğü üniversitenin not dönüştürme tabloları yoksa Yükseköğretim Kurulu 
tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.) 



Yurt Dışından Yapılacak Başvurularda İstenen Belgeler 
 

1. Başvuru Formu için tıklayınız. 
2. ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi ve Yerleştirme Puanlarını gösteren Sonuç Belgesi 
3. Üniversite tarafından onaylı orijinal transkript ve onaylı Türkçe çeviri transkript 
4. Üniversite tarafından onaylı orijinal ayrıntılı Ders Tanım ve İçerikleri ile onaylı Türkçe çeviri Ders 

Tanım ve İçerikleri 
5. Varsa hazırlık okuduğunu gösteren belge 
6. Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Aslı ile birlikte) 
7. 1 Adet Vesikalık Fotoğraf (Arkasına ad ve soyad yazılmış olmalıdır.) 
8. Yeni tarihli Öğrenci Belgesi (Başvuru gününden en geç 15 gün önceki tarihli) 
9. GANO’nun 100’lük sistemdeki karşılığını gösterir belge 

(*Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, varsa 
öğrencinin öğrenim gördüğü üniversitenin not dönüştürme tabloları yoksa Yükseköğretim Kurulu 
tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.) 

10. Üniversiteye başlanılan yılı gösterir belge 
11. T.C. Uyruklu öğrencilerden yurt dışında öğrenim gördükleri yıllara ilişkin pasaport fotokopisi veya 

Emniyet Müdürlüğü’nden alınmış güncel giriş-çıkış tarihlerini gösterir belge 
12. Yurt dışından başvuran Yabancı Uyruklu Adayların aşağıdaki linkte belirtilen belgelerden birine 

sahip olmaları, 
İlgili belgeler için tıklayınız. 

13. Türkçe muafiyet şartını sağladığını gösterir belge (Yabancı Uyruklu Adaylar İçin) 
14. Liseyi yurt dışında tamamlamış adaylar için “Lise Denklik Belgesi” 
15. Yurt dışından başvuracak öğrencinin, yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve 

eğitimin yapıldığı programın önlisans ve lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak 
Yükseköğretim Kurulu tarafından tanındığını gösterir belge. (KKTC hariç) 

 
Önemli Not: Posta yoluyla yapılacak başvurular ile eksik, onaylanmamış belge ve evraklarla yapılacak 
başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 
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