
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 
2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

Güz Dönemi 
Yatay Geçiş Kılavuzu 

Ek Madde-1 
(Merkezi Yerleştirme Puan İle) 

Başvuru Tarihi 1/08/2022 – 15/08/2022 

Başvuruların Değerlendirilmesi 16/08/2022 – 18/08/2022 

Sonuçların İlanı 19/08/2021 

Asil Kayıtlar için Kayıt Tarihi 22/08/2022 – 24/08/2022 

Yedek Kayıtlar için Kayıt Tarihi 25/08/2022 - 26/08/2022 

Başvuru Şartları; 

1- İlgili yılın ÖSYS sonucunda yurdumuzda ve KKTC’deki herhangi bir yükseköğretim programına kayıt
olan hazırlık sınıfı, ara sınıf ve son sınıf öğrenciler yatay geçiş başvurusunda bulunabilmektedir.

2- Öğrencinin kayıtlı olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının, geçmek istediği diploma
programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir.

3- Öğrencinin geçmek istediği programa; öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu programa kayıt
yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse taban puanı oluşmadığından yatay geçiş yapılmamaktadır.

4- Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran öğrenciler de ikinci madde şartlarını sağlamaları
durumunda başvuru yapabilmekte, ancak özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarımıza
başvuru yapamamaktadır.

5- Öğrencilerin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile, geçmek istedikleri programların
merkezi yerleştirme puanını sağlamaları şartıyla ön lisans veya lisans programlarına geçiş
yapabilmektedir. (ön lisanstan lisansa veya lisanstan ön lisansa)

6- Öğrenciler Ek Madde -1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilir. *
*İlgili başvuru döneminden önce Ek Madde-1 uyarınca yatay geçiş yapan öğrenciler tekrar yatay geçiş
yapamaz. Ancak, ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna
daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilir.

7- DGS puanı ile sadece, ilgili yılın DGS Kılavuzlarında tanımlanan ön lisans alanlarının devamı
niteliğindeki lisans programlarına başvuru yapılabilir.

8- İlgili yılda DGS ile öğrenci alınmamışsa öğrenciler o programa başvuru yapamamaktadır.

9- Ek Madde 1 uyarınca yatay geçiş için başvuran öğrencilerin ÖSYS Kılavuzunda programa kayıt
olabilmeleri için aranan özel koşulların bulunması durumunda, bu koşulları sağlamaları gerekmektedir.

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

11- Ankara Medipol Üniversitesi Hazırlık Yönergesi için tıklayınız.

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

13- ***Yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift
Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde
1 uyarınca yapılacak yatay geçiş işlemlerinde güz ve bahar dönemi için yükseköğretim kurumları
tarafından yürütülecek işlemlere ilişkin usul ve esaslar için tıklayınız.

https://ankaramedipol.edu.tr/wp-content/uploads/2020/04/Ingilizce-Hazirlik-Sinifi-Egitim-ve-Ogretim-Yonergesi.pdf
https://www.yok.gov.tr/ogrenci/guz-ve-bahar-donemi-ek-madde-1-uygulama-ilkeleri
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