
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

Bahar Dönemi 
Kurumlar Arası Yurt Dışı Yatay Geçiş Kılavuzu 

( Ortalama Şartı ile Yatay Geçiş ) 

Başvuru Tarihi 08/02/2022 – 15/02/2022

Başvuruların Değerlendirilmesi            16/02/2022 

Sonuçların İlanı 17/02/2022

Asil Kayıtlar için Kayıt Tarihi 18/02/2022 – 21/02/2022

Yedek Kayıtlar için Kayıt Tarihi 22/02/2022

Başvuru Şartları; 

1- Yurt dışından 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,

Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.

2- Açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretime geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte
olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması gerekir.*

*Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde Yükseköğretim
Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.

3- KKTC’de öğrenim görmekte olan öğrencilerin yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış olduğu yıldaki
ÖSYS/YKS Kılavuzlarında yer alan şartları sağlamaları gerekmektedir.

4- Öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan
puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt
içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya
yüksek olmalıdır.

5- İkinci öğretim programlarından sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.

6- Bahar döneminde ikinci öğretimden birinci öğretime yatay geçiş yapılamaz.

7- Ön lisans programlarının hazırlık sınıfına; ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

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

9- 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.

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

gerekir.

Ankara Medipol Üniversitesi Hazırlık Yönergesi için tıklayınız.

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

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



