
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 
2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

Güz Dönemi 
Ek Madde 2 Uyarınca Yurt Dışı 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- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından Küresel COVID-19 Salgını dolayısıyla yurt içindeki 
yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapacak T.C uyruklu öğrenciler Ek Madde 2 şartları 
uyarınca,  sadece 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı güz döneminde yatay geçiş yapabilir.

2- Öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulu 
tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu ön lisans 
ve lisans programına eşdeğerliğinin Üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.

3- 2020-2021 eğitim ve öğretim döneminden önce yurt dışında eğitime başlayan öğrencilerin, 
yükseköğretim kurumuna kayıt olduğu yılda, ÖSYS/YKS Kılavuzunda yer alan asgari ÖSYS/YKS 
Puanına veya muadil belgelere sahip olması gerekir.

4- Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş olan sıralama kuruluşları (Academic Ranking of World 
University, QS World University Rankings, Times Higher Education World University Rankings) 
tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarının herhangi birinde ilk 1000'de yer alan 
üniversitelerde kayıtlı olan öğrenciler için 3. Maddedeki şart aranmaz.

5- "Ön lisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; ön lisans diploma programlarının ilk 
yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş 
yapılamaz." hükmünce yatay geçiş başvuruları kısıtlanmış olan öğrenciler de, programa kayıt 
yaptırmadan sadece dil eğitimine devam edenler hariç olmak üzere, bu dönemde yatay geçiş 
başvurusu yapabilir. (1. sınıfa ve son sınıfa)

6- Kayıtlı oldukları programın hazırlık sınıfından birinci sınıfa başvuru yapacak öğrenciler için not 
ortalama şartı aranmaz.

7- 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenim görmekte olduğu sınıf özelinde 100 üzerinden 60 not 
ortalamasını sağlayamayan öğrenciler de başvuru yapabilir. Yatay geçişinin kabul edilmesi halinde 
intibakının programın yeterli görülen ilgili sınıfına veya bir alt sınıfına olmak üzere başarılı olduğu 
dersler üzerinden yapılır.

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

9- Zorunlu hazırlık sınıfı bulunan programlara başvuran adayların, muafiyet şartlarını sağlamaları 
gerekir. Ankara Medipol Üniversitesi Hazırlık Yönergesi için tıklayınız. 

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
✓ Nüfus Cüzdanı fotokopisi
✓ ÖSYM / YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi
✓ Yerleştirme puanlarını gösterir ÖSYS/YKS sonuç belgesi
✓ Varsa Muadil Belge
✓ Onaylı Orjinal Transkript ve Türkçe Çeviri Transkript
✓ Onaylı Orijinal Ders İçerikleri ve Türkçe Çeviri Ders İçerikleri
✓ Öğrenci Belgesi (Başvuru gününden en geç 15 gün önceki tarihli)
✓ İkinci Öğretimden Örgün Öğretime Geçmek isteyen öğrenciler İçin %10’a girdiklerine dair resmi

belge
✓ Varsa hazırlık okuduğunu gösteren belge
✓ Vesikalık Fotoğraf
✓ Üniversiteye başlanılan yılı gösterir belge
✓ Pasaport Fotokopisi/Emniyet Müdürlüğünden Giriş-Çıkış Kaydı
✓ Liseyi yurt dışında tamamlamış adaylar için “Lise Denklik Belgesi”
✓ Türkçe muafiyet şartını sağladığını gösterir belge (Yabancı Uyruklu Adaylar İçin)
✓ Yurt dışından başvuran Yabancı Uyruklu Adayların aşağıdaki linkte belirtilen belgelerden birine

sahip olmaları,
İlgili belgeler için tıklayınız.

✓ Yurt dışından başvuracak öğrencinin, yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve
eğitimin yapıldığı programın ön lisans ve lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak
Yükseköğretim Kurulu tarafından tanındığını gösterir belge.**

(**Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının tanınıp tanınmadığına ilişkin belgeye e-devlet 
üzerinden ulaşılabilmektedir. "http://okultanima.yok.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik 
numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yaparak sorgulama yapılabilmektedir.) 

https://ankaramedipol.edu.tr/wp-content/uploads/2020/07/YurtDisi-Istenen-Evraklar-ek1.pdf

