
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 
2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

Güz Dönemi 
Kurumlar Arası Yurt Dışı Yatay Geçiş Kılavuzu 

( Ortalama Şartı ile Yatay Geçiş ) 

Başvuru Tarihi 13/07/2021 - 06/08/2021 

Başvuruların Değerlendirilmesi 09/08/2021 - 11/08/2021 

Sonuçların İlanı 12/08/2021 

Asil Kayıtlar için Kayıt Tarihi 16/08/2021 - 18/08/2021 

Yedek Kayıtlar için Kayıt Tarihi 20/08/2021 

 

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.* 

 
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- Aynı isimli diploma programlarında kayıtlı öğrenciler başvurabilir.  

 
4- Başarı sırası aranan Tıp, Diş, Eczacılık, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık ve Öğretmenlik (Rehberlik 

ve Psikolojik Danışmalık programı dahil) programlarına yatay geçişte; öğrencilerin yurt dışındaki 
yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış olduğu yıldaki ÖSYS/YKS Kılavuzlarında belirtilen başarı 

sırasını sağlamaları gerekmektedir. ** 
 

5- Başarı sırası aranmayan programlar için ise öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek 
istediği program için, ilgili yılda geçerli olan ve aldığı  merkezi yerleştirme puanı geçmek istediği 
programın yurt içindeki  en düşük taban puanına eşit veya yüksek olmalıdır. 
 

6- İkinci öğretim programlarından sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. 
İkinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna 
girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde 
yatay geçiş yapabilirler. 

 
7- Ön lisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk 

yarıyılı ile son yarıyılına , lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay 
geçiş yapılamaz. 
 

8- 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.  

 

9- Havacılık Yönetimi, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ve Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı’na 
başvuran öğrencilerin kayıt sırasında Üniversitelerine teslim ettikleri Sağlık Raporu ile Adli Sicil 
Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmadığına dair belgenin aslı gibidir onaylı örneğini başvuru 
esnasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 
 

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

İstanbul 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


 

**Yıllara Göre ÖSYS / YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuz Bilgileri 

aşağıdaki linklerde yer almaktadır. 
 

✓ 2014-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu : 

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2014/OSYS/Tercih/2014-

OSYSKONTKILAVUZU14072014.pdf#page=413 

 

✓ 2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu : 

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2015/OSYS/2015-

OSYSKONTKILAVUZU15072015.pdf#page=528 

 

✓ 2016-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu : 

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/LYS/TERCIH/OSYSKONTKILAVUZU01082016

.pdf#page=647 

 

✓ 2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu : 

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2017/OSYS/LYS/KONTENJANKILAVUZ18072017.p

df#page=642 

 

✓ 2018-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu: 

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2018/YKS/KONTKILAVUZ6082018.pdf#page=586 

 

✓ 2019-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu : 

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2019/YKS/kontkilavuz_18072019.pdf#page=597 

 

✓ 2020-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu : 

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/YKS/tkilavuz13082020.pdf#page=576 
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