İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
2019 - 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
Bahar Dönemi
Kurum İçi Yatay Geçiş Kılavuzu
(Ortalama Şartı ile Yatay Geçiş)
Başvuru Tarihi

20/01/2020 – 28/01/2020

Başvuruların Değerlendirilmesi

29/01/2020 – 30/01/2020

Sonuçların İlanı
Asil Kayıtlar için Kayıt Tarihi

31/01/2020
04/02/2020 – 05/02/2020

Yedek Kayıtlar için Kayıt Tarihi

07/02/2020

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 diploma programlarının hazırlık sınıfına; ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş
yapılamaz.
4- İkinci öğretim programlarından sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.
5- Bahar döneminde ikinci öğretim programlarından birinci öğretim programlarına yatay geçiş
yapılamaz.
6- Zorunlu hazırlık sınıfı bulunan programlara başvuran adayların, muafiyet şartlarını sağlamaları
gerekir.
İstanbul Medipol Üniversitesi Hazırlık Yönergesi için tıklayınız.
7- Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
8- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programına yatay geçiş yapacak adayların;
a) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil
Arşiv Kaydı bulunmadığına dair belge,
b) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu
bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu (işitme kaybı/ eksikliği, görme
kaybı/eksikliği vs) almaları gerekmektedir.

(2019 YKS Kılavuz Bilgisi Bk. 49)
✓ Birden fazla tercih yapan adayların değerlendirilmesinde tercih sıralamaları dikkate alınacaktır.

Başvuru İçin İstenen Belgeler;
1- Başvuru formu için tıklayınız.
(*Birden fazla bölüm/fakülte veya programa başvurulması durumunda her başvuru için ayrı bir form
doldurulması gerekmektedir.)
2- Onaylı Transkript Belgesi
3- Puan türünü gösterir ÖSYS sonuç belgesi (yatay geçiş başvurunda bulunduğu bölüme ait)

