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ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 

YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ*  

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve Kapsam 
MADDE 1-  ( 1  )  Bu Yönergenin amacı, Ankara Medipol Üniversitesi ön lisans ve lisans 
düzeyi öğrencilerinin farklı diploma programlarına ve diğer yükseköğretim kurumlarındaki 
öğrencilerin Ankara Medipol Üniversitesi eşdeğer diploma programlarına yatay geçişleri ile 
ilgili usul ve esasları düzenlemektir. 

Dayanak 
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7’nci maddesinin birinci 
fıkrasının (e) bendi, 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift 
Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve 
02.03.2020 tarih ve 31056 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ankara Medipol Üniversitesi Ön 
Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
MADDE 3- (1) Yönergede geçen; 

a) Üniversite: Ankara Medipol Üniversitesini,
b) Diploma programı: Fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksek okulu veya

bölümlerin belirlenen yeterlilikleri sağlayan öğrencilere ön lisans veya lisans diploması 
düzenleyen yükseköğretim programlarını, 

c) Düzey: Ön Lisans veya Lisans diploma programlarından her birini,
ç) Eşdeğer diploma programı: İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından

içeriklerinin en az yüzde sekseninin aynı olduğu tespit edilen diploma programlarını, 
d) Puan Türü: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sisteminde yükseköğretim programlarına

yerleştirmede kullanılan puanların hesaplanmasında kullanılan puanlarını, 
e) Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO): Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç, geçiş yapmak

istediği döneme kadar almış olduğu tüm derslerin ağırlıklandırılmış not ortalamasını, 
f) İntibak programı: Yatay geçiş yapılan diploma programının müfredatına uyum sağlamak

amacıyla ilave ders ve uygulamalardan oluşan programı, 
g) Kontenjan: Önceden belirlenip ilan edilen öğrenci sayısını,



ğ) Kurum içi yatay geçiş: Bir öğrencinin kayıtlı olduğu üniversite içindeki aynı düzeydeki diğer 
diploma programlarına geçişini, 

h) Kurumlararası yatay geçiş: Yurtiçinde veya yurtdışında bulunan diğer yükseköğretim 
kurumlarındaki bir diploma programından Üniversite içindeki bir eşdeğer diploma programına 
yapılan geçişi, 

ı) Not çizelgesi: Öğrenim süresi içinde alınan derslerin, isim, kredi ve başarı notlarının topluca 
yazıldığı belgeyi, 

i) Taban puan: Bir yükseköğretim kurumunun diploma programına Ölçme, Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en düşük puanlı öğrencinin 
giriş puanını, 

j) Özel öğrenci: Belirli şartlarla bir programı veya dersleri izlemelerine izin verilen öğrencileri 
ifade eder. Bu öğrencilere diploma ya da unvan verilmez. 

k) Yükseköğretim öğrenci veri tabanı (YÖKSİS): Yükseköğretim Kurulu bünyesinde tüm 
yükseköğretim kurumlarında ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde öğrenim gören öğrencilerin 
bilgilerinin tutulduğu merkezi veri tabanını, 

l) İlgili yönetim kurulu: Yatay geçiş başvurusunun yapıldığı fakülte, yüksekokul, konservatuar 
ve meslek yüksekokullarını, 
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
 Genel İlkeler 

Yatay Geçişler 

MADDE 4- (1) Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma 
programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Merkezi yerleştirme puanı 
ile öğrenci hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapılabilir. 
(2) Yatay geçiş için başvuran adayların, zorunlu hazırlık sınıfı bulunan birimler için Ankara
Medipol Üniversitesi Hazırlık Sınıfı Eğitim ve Öğretim Yönergesi’yle belirlenen muafiyet
şartlarını sağlamaları gerekir. Geldikleri üniversitelerin hazırlık sınıflarında başarılı olan veya
muafiyet koşullarını sağlayan öğrenciler, muafiyet şartlarını sağlamış sayılırlar.
(3) Bir yükseköğretim kurumunda halen kayıtlı olmayanların başvuruları kabul edilmez.
(4) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
(5) Üniversitenin yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına yatay geçişlerde, diğer
şartların yanı sıra başvurulan programın yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.
(6) Üniversitenin ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş
yapılabilir. Bunun için ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu
sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma
programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler. Ancak ikinci öğretimi bulunmayan
örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapılabilmesi için yüzde onluk başarı dilimine girme
şartı aranmaz.



(7) Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay 
geçiş yapılabilir. Bu diploma programlarından örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi 
için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 
veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği 
üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

Değerlendirme 
MADDE 5- (1) Başvurularla ilgili değerlendirmeyi, ilgili yönetim kurulları tarafından 
oluşturulan komisyonlar yapar. 
(2) Başvuruda bulunan öğrencilerin sıralaması; ÖSYM başarı puanı (A), Üniversitede başvurulan
programın taban puanı (B), genel ağırlıklı not ortalaması (C) ve sınav değerlendirilmesinde
kullanılan tam puan (D) dikkate alınarak aşağıdaki formüle göre yapılır.
0,5 x (A/B x 100) + 0,5 x (C/D x 100)
Bu puanların eşit olması durumunda, ağırlıklı genel not ortalaması dikkate alınır. Yurtdışından
Türkiye’deki üniversitelere öğrenci kabul kontenjanından kaydını yaptırmış olan yabancı uyruklu
öğrenciler ile 2019 yılından önce yüksek öğretim programlarına yerleşmiş olan öğrencilerin
sıralamasında yalnızca ağırlıklı genel not ortalaması esas alınır.
(3) Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş başvurularında öğrencilerin sıralaması, ilgili puan
türünde aldıkları ÖSYM başarı puanı dikkate alınarak yapılır.
(4) Yetenek sınavı ile öğrenci kabul edilen programlara yatay geçişte ÖSYM başarı puanı yerine
Üniversitenin yapacağı yetenek sınavı esas alınır.

Sonuçların İlanı ve İntibak Programı 
MADDE 6- (1) Yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, Üniversitenin 
internet sayfasında duyurulur. 
(2) Geçiş şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde, kontenjan sayısı kadar yedek aday
ilan edilir. Belirlenen süre içinde asıl adaylardan başvuru yapılmaması halinde sırayla yedekler
çağrılır.
(3) İlgili komisyonlar yatay geçişi kabul edilen öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler
ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, öğrencinin hangi sınıfa/döneme intibak
ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak
programı ile transfer edilecek dersleri belirler.
(4) Bu yönerge kapsamında geçiş yapan öğrencilerin yeni durumları, kayıt işlemi tamamlanıp,
geçiş ve intibak işlemlerinin kesinleşmesini takip eden 15 gün içinde Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı tarafından Yükseköğretim Öğrenci Veri Tabanı’na (YÖKSİS) işlenir.



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kurum İçi Yatay Geçiş 

Kontenjanlar ve İlanı 
MADDE 7-  (1) Bir fakülte, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulunun kendi 
bünyesindeki veya aynı üniversite içinde yer alan diğer fakülte, yüksekokul, konservatuar veya 
meslek yüksekokulu bünyesindeki aynı düzeydeki diploma programlarına yatay geçiş 
yapılabilir. 
(2) Her bir diploma programında kontenjan ilan edilen her yıl için ÖSYM kılavuzunda öngörülen
öğrenci kontenjanının %15’ini geçmeyecek biçimde ilgili yönetim kurulu tarafından kurum içi
yatay geçiş kontenjan ve koşulları karara bağlanır.
(3) Üniversite içi yatay geçiş kontenjanları, ilgili diploma programının son dört yıla ait taban
puanları ve Üniversite içi yatay geçiş şartları, son başvurunun kabul edileceği günden en az 15
gün öncesinde Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir.
(4) Yatay geçiş başvurusu birden fazla diploma programlarına yapılabilir.

Geçiş Şartları 
MADDE 8- (1) Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde öğrenci kabul eden diploma programları 
arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, 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 puanından az olmaması şartı aranır. 
(2) Öğrencinin, yatay geçiş yapmak istediği dönem öncesinde kendi programında tüm dersleri
almış olması ve ağırlıklı genel not ortalamasının Üniversite tarafından belirlenen not sistemine
göre 4,0 üzerinden en az 2,91 olması gerekir.
(3) Üniversitenin bir programında burslu kontenjan dâhilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler
yatay geçiş yaptıklarında burslarından feragat etmiş sayılırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
   Kurumlar Arası Yatay Geçiş 

Kontenjanlar ve İlanı 

MADDE 9- (1) Yurtiçindeki diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye yatay geçiş aynı 
düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan 
kontenjanlar çerçevesinde yapılır. 
(2) Yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi, Yükseköğretim Kurulu 
internet sayfasında ilan edilir.



Geçiş Şartları 
MADDE 10- (1) 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. 
(2) 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.

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından Üniversiteye Yatay Geçiş Kontenjanlar ve 
İlanı 
MADDE 11- (1) Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişler için 
kontenjan Üniversite Senatosu tarafından belirlenir ve başvuru şartlarıyla birlikte Yükseköğretim 
Kurulu’nun internet sayfasında ilan edilir. 

Geçiş Şartları 
MADDE 12- (1) Öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve 
eğitimin yapıldığı programın ön lisans ve lisans diploması vermeye yetkili bir kurum olarak 
Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş 
için başvurduğu ön lisans ve lisans diploma programına eşdeğerliğinin Üniversite tarafından 
kabul edilmesi şartı aranır. 
(2) 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.
(3) 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.
(4) Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan başvuran T.C. uyruklu öğrencilerden yurt
dışında öğrenim gördükleri yıllara ilişkin pasaport fotokopisi istenir.
(5) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen yabancı ülkelerden gelecek o ülkenin
uyrukluğunda bulunan yabancı öğrencilerin kontenjanı bu yönergenin 11’nci maddesinde
belirtilen sınırlamaya tabi değildir.
(6) Yurtdışındaki üniversitelerden Üniversitemize kabul edilen yabancı uyruklu öğrenciler yatay
geçiş kapsamında değerlendirilerek intibakları yapılabilir. Ancak bu öğrencilerin “Ankara
Medipol Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne
İlişkin Yönerge” deki şartları sağlamaları gerekir.



ALTINCI BÖLÜM 
Özel Durumlar 

MADDE 13- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında asli 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 yarıyıl 
dışında her sınıf veya yarı yılına eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde 
kayıtlı oldukları diploma programına girişteki merkezi yerleştirme puanları, Üniversitede 
gidecekleri diploma programının yerleştikleri yıl itibarıyla taban puanından daha yüksek olmak 
şartı ile kontenjan aranmaksızın nakledilebilirler. 
(2) Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin anne veya 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 yıl sonu sınavlarının
tamamını başarı ile vermiş olması yatay geçiş başvurusu için yeterlidir. Bu yolla başvuran
öğrenciler, yurtdışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.
(3) Türkiye’de hizmet görmekte olan yabancı diplomatların çocuklarının Üniversiteye
başvuruları, kontenjan şartı aranmaksızın ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.
Başvurunun kabul edilmesi halinde her bir öğrenci için gerekli ders transfer işlemi yapılarak
intibak programı hazırlanır.

YEDİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

MADDE 14-  (1) Yurtiçindeki diğer yükseköğretim kurumlarındaki uluslararası ortak diploma 
programlarından Üniversitedeki diploma programlarına yatay geçişler bu yönerge hükümlerine 
göre yapılır. 
(2) Üniversitede verilen derslere isteyen herkes özel öğrenci olarak kayıt olabilir. Bu öğrencilere,
talep etmeleri durumunda kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren not
çizelgesi verilir. Bu belge diploma veya derecelendirme değildir. Özel öğrenci başvuruları ilgili
bölümün görüşü alınarak ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır.
(3) Özel öğrenci veya değişim programına katılan öğrencilerin kurum içi veya kurumlar arası
yatay geçiş yapmaları halinde sadece kayıtlı oldukları diploma programında kabul edilmiş olan
dersleri transfer edilebilir.

Hüküm Bulunmayan Hususlar 
MADDE 15- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri, 
YÖK, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır. 



Yürürlük 
MADDE 16- (1) Bu Yönerge Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe 
girer. 

Yürütme 
MADDE 17- Bu Yönerge hükümlerini Ankara Medipol Üniversitesi Rektörü yürütür. 

*Üniversite Senatosu’nun 06/11/2019 tarih ve 2019/05-04 sayılı kararıyla kabul edildi.
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