ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
Ukrayna Yatay Geçiş Kılavuzu
Başvuru Tarihi

11/04/2022 - 15/04/2022

Sonuçların İlanı

20/04/2022

Asil Kayıtlar için Kayıt Tarihi

21/04/2022 - 22/04/2022

Yedek Kayıtlar için Kayıt Tarihi

25/04/2022

Başvuru Şartları;
1- Ukrayna'daki yükseköğretim kurumlarına 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı güz dönemi ve önceki
dönemlerde örgün eğitim programlarına kayıt yaptırmış olan öğrenciler ilan edilen programlar ile sınıf
seviyelerine yatay geçiş başvurusu yapabilir.
2- Ukrayna’da kayıtlı olunan üniversite Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış olmalıdır.
Ukrayna’daki Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yükseköğretim kurumu listesi için tıklayınız.
3- İlan edilen listede yer alan ve aynı isimli diploma programlarında kayıtlı öğrenciler başvurabilir.
4- Zorunlu hazırlık sınıfı bulunan programlara başvuran adayların, kayıttan önce muafiyet şartlarını
sağlamaları gerekir.
Ankara Medipol Üniversitesi Hazırlık Yönergesi için tıklayınız.
5- Öğrencilerin Ukrayna'daki yükseköğretim kurumunun diploma programına kayıt yaptırdıkları
döneme ait ÖSYS/YKS kılavuzunda ilan edilen şartları sağlamaları gerekmektedir.
6- Başarı sıralaması şartı aranan programlar (Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk,
Mühendislik, Öğretmenlik, Mimarlık) için;

Ukrayna'daki programa kayıt yapılan yıldaki;
✓ ÖSYS/YKS'ye girmiş ve kılavuzda yayımlanan başarı sırasına sahip olmaları veya
✓ ÖSYS/YKS kılavuzunda bulunan sıralama kuruluşları listelerinde aranan sıralama şartını
karşılayan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olmaları (*),
gerekir.
Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarından aldıkları önlisans eğitimlerini yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına saydırarak kayıt yaptıranların da yukarıdaki
şartları sağlamaları gerekmektedir.
7- Başarı sırası aranmayan programlar için;
Ukrayna'daki programa kayıt yapılan yıldaki;
✓ Türkiye'de ilgili yıldaki eşdeğer diploma programlarının ÖSYS/YKS sınavında en düşük taban
puanına sahip olmaları,
veya
✓ ÖSYS/YKS kılavuzunda zikredilen sıralama kuruluşları listelerinde ilk binde olan
yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olmaları (*)
gerekmektedir.
Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarından aldıkları önlisans eğitimlerini yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarının lisans programlarına saydırarak kayıt yaptıranların da yukarıdaki şartları sağlamaları
gerekir.

8- ÖSYS/YKS Puanı olmayan veya sınava girmeyenlerde (*);
Başarı sıralaması şartı aranan programlar (Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Mühendislik,
Öğretmenlik, Mimarlık) için;
Kayıtlı olunan üniversitenin, Ukrayna'daki programa kayıt yapılan yıldaki ÖSYS/YKS kılavuzunda yer
alan sıralama kuruluşları listelerinde aranan sıralama da yer alması gerekir.
Başarı sırası aranmayan programlar için;
Kayıtlı olunan üniversitenin, Ukrayna'daki programa kayıt yapılan yıldaki ÖSYS/YKS kılavuzunda yer
alan sıralama kuruluşlarının listelerinde ilk binde yer alması gerekir.
İlk binde olan yükseköğretim kurumlarının diploma programına, uluslararası sınav (SAT1, ACT,
Abitur, Fransız Bakaloryası, GCE A Level Sertifikası, International Baccalaureat IB, Avusturya Matura
Diploması, İtalya Maturita Diploması) sonucu ile kayıt yaptırmış öğrencilerin yatay geçiş
başvurusunda bulunacağı program için üniversitemizin ilgili yılda kabul ettiği uluslararası sınav asgari
puan şartını sağlamış olmaları gerekir.

9- (**) Yatay geçiş yoluyla yerleşme hakkı kazanan öğrencilerin Ukrayna'daki yükseköğretim
kurumlarından almış oldukları ders ve kredileri her bir program bazında intibak komisyonları
aracılığı ile değerlendirilerek ilgili sınıflara yerleştirme yapılacaktır.
Meslek icrasına ilişkin diploma programlarında (tıp, diş hekimliği, eczacılık, veterinerlik, hemşirelik
ve klinik uygulaması olan diğer sağlık programları, mühendislik, mimarlık, öğretmenlik ve hukuk)
öğrencinin intibakının yapılacağı sınıf ve alt sınıflara ilişkin teorik/uygulamalı ders kazanımları ve
yeterlilikleri, üniversitemiz tarafından ayrıca ölçme ve değerlendirme yoluyla tespit edilecek ve
öğrenci intibak komisyonları aracılığı ile uygun sınıflara yerleştirilecektir.
10- Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, İntibak Komisyonları aracılığı ile yapılacak sınav
sonrasında intibak ettirildikleri sınıfın %100 ücretini ödeyecek ve eğitimlerine 2022-2023
eğitim öğretim yılında başlayacaklardır. (**)
11- Başvuru ve kayıt işlemleri sırasında ibraz edilmesi gereken, ancak olağan üstü şartlar nedeniyle
ibraz edilemeyen belge asıllarının 15 Temmuz 2022 tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı’na teslim edilmesi gerekmektedir.
12- Asıl belgelerini sağlayamayan öğrenciler ile ilgili makamlarca gerekli belge teyitleri
yapılamayanların kayıtları, özel öğrenci olarak değiştirilecektir.

(*)Yıllara Göre ÖSYS / YKS Kılavuz Bilgileri ve sıralama kuruluşları aşağıdaki linklerde
yer almaktadır.

✓ 2021-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu :
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/YKS/kntkilavuz05082021.pdf#page=589
✓ 2020-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu :
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/YKS/tkilavuz13082020.pdf#page=576
✓ 2019-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu :
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2019/YKS/kontkilavuz_18072019.pdf#page=597
✓

