
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 
2020 - 2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

Güz Dönemi 
Kurum İçi Yatay Geçiş Kılavuzu 
(Ortalama Şartı ile Yatay Geçiş) 

Başvuru Tarihi 15/07/2020 – 17/08/2020 

Başvuruların Değerlendirilmesi 18/08/2020 – 19/08/2020 

Sonuçların İlanı 20/08/2020 

Asil Kayıtlar için Kayıt Tarihi 24/08/2020 – 25/08/2020 

Yedek Kayıtlar için Kayıt Tarihi 27/08/2020 – 28/08/2020 

Başvuru Şartları; 

1- Öğrencinin, yatay geçiş yapmak istediği dönem öncesinde kendi programında tüm dersleri almış
olması ve ağırlıklı genel not ortalamasının 4,0 üzerinden en az 2,91 olması gerekir (Değişiklik:
Üniversite Senatosu’nun 08/05/2019 tarih ve 2019/05-01 sayılı kararı).

2- Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde (Mülga ibare:RG-12/4/2019-30743)(…) 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.

3- Ön lisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk
yarıyılı ile son yarıyılına , lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay
geçiş yapılamaz. 

4- Üniversitenin ikinci öğretim programlarından 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.

. 
5- Zorunlu hazırlık sınıfı bulunan programlara başvuran adayların, muafiyet şartlarını sağlamaları

gerekir.

Ankara Medipol Üniversitesi Hazırlık Yönergesi için tıklayınız. 

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

7- Yatay geçiş, ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az %80’i aynı olduğu tespit edilen
eş değer düzeyde diploma programları arasında yapılacaktır.

Detaylı bilgi ilgili fakülte/yüksekokulu/meslek yüksekokulları tarafından verilecektir.

✓ Birden fazla tercih yapan adayların değerlendirilmesinde tercih sıralamaları dikkate alınacaktır.
✓ Yatay geçiş başvurusu birden fazla diploma programına yapılabilir.

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/59682
https://ankaramedipol.edu.tr/wp-content/uploads/2020/04/Ingilizce-Hazirlik-Sinifi-Egitim-ve-Ogretim-Yonergesi.pdf


Başvuru İçin İstenen Belgeler; 

✓ Lise Diploması fotokopisi yada Lise Mezuniyet Belgesi
✓ Onaylı Transkript
✓ Onaylı Ders İçerikleri
✓ Yerleştirme puanlarını gösterir ÖSYS/YKS sonuç belgesi
✓ İkinci Öğretimden Örgün Öğretime Geçmek isteyen öğrenciler için %10’a girdiklerine dair resmi

belge
✓ Öğrenci Belgesi (Başvuru gününden en geç 15 gün önceki tarihli)
✓ Varsa hazırlık okuduğunu gösteren belge


