T.C.
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA
YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE*
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Ankara Medipol Üniversitesi’nde yürütülen ön lisans ve
lisans düzeyindeki diploma programlarına, yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin esasları
belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin, kontenjan belirleme, başvuru,
kabul ve değerlendirme koşullarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge; 2922 sayılı "Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu
Öğrencilere İlişkin” Kanun ile Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 13/02/2013 tarihli
toplantısında; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6287 sayılı Kanunla değişik 45/f maddesi
uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca düzenlenen yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin
esasların belirlenmesi ile ilgili olarak 01/02/2013 tarihli Yükseköğretim Genel
Kurul
toplantısında alınan yetkiye dayanılarak, Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 21.01.2010 tarihli
toplantısında kabul edilen ve çeşitli tarihlerde yapılan Genel Kurul toplantılarında bazı maddeleri
değiştirilen “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar”ında kabul edilen kararlar
çerçevesinde düzenlenmiştir.
İKİNCİ BÖLÜM
Ön Lisans ve Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar
Kontenjan
MADDE 4- (1) Yurtdışından öğrenci kabul edecek birimlerin ön lisans ve lisans düzeyindeki
programlarına ayrılacak kontenjan ile özel koşullar Senato kararıyla belirlenir, Yükseköğretim
Kurulu’na bildirilir.
(2) Yurtdışından öğrenci kabulü için programlara ayrılan kontenjanların dolmaması halinde,
dolmayan kontenjanlar Üniversitenin talebi halinde, Yükseköğretim Kurulu onayı ile
Üniversitenin diğer programlarının kontenjanlarına aktarılabilir.
Başvuru için Temel Şartlar
MADDE 5- (1) Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 01/02/2013 tarihli toplantısında belirlemiş
olduğu başvuru koşulları uygulanır.
(2) Üniversite programlarına başvuruda kabul edilen sınavlar, diplomalar ve kabul edilecek
asgari puanlar (Ek-1) de yer almaktadır. Bu listedeki koşullardan en az birini sağlayabilmek
başvuru için yeterlidir.
(3) Üniversitenin özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarına başvuran adayların,
Ek-1’de belirtilen koşulların yanı sıra ilgili programların özel yetenek sınavında da başarılı olma
şartını sağlaması gerekir.

Başvuru ve Başvuruda İstenen Belgeler
MADDE 6- (1) Başvurular, Ankara Medipol Üniversitesi Akademik Takvimi’nde belirtilen
tarihler arasında, posta yoluyla veya elden, Ankara Medipol Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı’na yapılır.
(2) Başvuru için gerekli belgeler, varsa özel koşul ve açıklamalar üniversitenin web
sayfasında ilan edilir.
Ön İnceleme – Değerlendirme ve Yerleştirme
MADDE 7- (1) Adayların; ön incelemesi, değerlendirilmesi ve programlara yerleştirilmesi
Rektörlükçe yetkilendirilen komisyon tarafından yapılır.
(2) Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmeleri tamamen Ankara Medipol
Üniversitesi’nin yetkisindedir. Üniversite kontenjanları doldurup doldurmamaktaserbesttir.
(3) Başvuru koşullarını sağlamış olmak, yerleştirme için kabul edilme anlamına gelmez.
(4) Ön inceleme sonucunda başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilen adayların
başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
Sonuçlarının Açıklanması ve Kayıt
MADDE 8- (1) Başvurusu kabul edilen adaylardan istenen belgeler, kayıt ve sınav tarihleri,
Ankara Medipol Üniversitesi web sayfasında ilan edilir.
(2) Değerlendirme sonunda başvurduğu programlardan birine kabul edilen adayın, beyan
ettiği e-posta adresine kabul yazısı, öğrenim vizesi alma zorunluluğu bulunması halinde ise
kabul mektubu düzenlenerek yazışma adreslerine gönderilir.
Eğitim-Öğretim Dili
MADDE 9- (1) Bilim alanı bir yabancı dil olan eğitim-öğretim programları dışında,
Üniversitemizde eğitim dili Türkçe’dir. Adayların ilgili programlara kabulü için Üniversite
tarafından yapılan Türkçe yeterlilik sınavını başarmaları ya da Senatonun belirlediği
muafiyet koşullarını sağlamaları gerekmektedir. Şratları sağlayamayan adaylar,
yeterliliklerini belgeleyene kadar kabul edildiği programın ilgili sınıfına devam edemezler.
Yabancı dil zorunlu hazırlık sınıfı bulunan programlara kabul edilen adayların, Üniversite
tarafından yapılan İngilizce muafiyet sınavını başarmaları ya da “Ankara Medipol
Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim ve Öğretim Yönergesi”nde belirtilen muafiyet
koşullarını sağlamaları gerekmektedir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 10- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde Yükseköğretim Kurulu’nun
Yurtdışından Öğrenci Kabulüne ilişkin mevzuatı, Ankara Medipol Üniversitesi Ön Lisans ve
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, ilgili Fakültenin Eğitim ve Öğretim
Yönergesi, Senato Kararları ve diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 11- (1) Bu Yönerge Senato kararıyla kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12- (1) Bu Yönerge hükümlerini Ankara Medipol Üniversitesi Rektörü
yürütür.
* Üniversite Senatosu’nun 06/11/2019 tarih ve 2019/05-05 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Ek: 1. Başvuruda Kabul Edilen Sınavlar, Diplomalar ve Asgari Puanlar

