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2019–2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
LİSANS PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI
Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi
Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik için Tıklayınız
Başvuru Koşulları
a) Öğrenci, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’ndeki bir diploma programında halen kayıtlı öğrenci statüsünde bulunmalıdır. Kayıt dondurmuş veya
izinli sayılmış olmak, yatay geçiş başvurusu yapmak için engel değildir.
b) Öğrenci, yatay geçiş yapmak istediği dönemin başına kadar, hazırlık ve yaz okulu hariç, lisansta en az bir yarıyıl en çok dört yarıyıl, ön lisansta bir yarıyıl
öğrenim görmüş olmalıdır.
c) Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde 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 gerekir.
d) Türkçe öğrenim yapılan bir programdan İngilizce öğrenim yapılan bir programa geçiş yapmak isteyen öğrenciler Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası veya ulusal sınavlarda belirlenen düzeyde başarılı olduklarını belgelemek ya da
Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan Yeterlik sınavından başarılı olmak zorundadırlar.
KURUM DIŞI YATAY GEÇİŞ
YURT İÇİ KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ
Başvuru Koşulları
a) Adayın kayıtlı olduğu diploma programının yatay geçiş yapmak istediği Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi diploma programına eşdeğer olması
gerekir.
b) Aday, YÖK tarafından denkliği kabul edilen bir yükseköğretim kurumunda halen kayıtlı öğrenci statüsünde bulunmalıdır. Kayıt dondurmuş veya izinli
sayılmış olmak, yatay geçiş başvurusu yapmak için engel değildir.
c) Aday, yatay geçiş yapmak istediği yarıyılın başına kadar, hazırlık ve yaz okulu hariç, lisansta en az iki yarıyıl en çok beş yarıyıl, ön lisansta en az bir yarıyıl en
çok iki yarıyıl öğrenim görmüş olmalıdır.
d) Adayın, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlerdeki bütün derslere ait genel not ortalaması 100 üzerinden en az 60, 4.00 üzerinden en az 2.00
olmalıdır. Başarı şartını sağlayamayan ancak, üniversiteye ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya
yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir.
e) Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapılabilmesi için, adayın öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not
ortalamasının 100 üzerinden en az 80, 4.00 üzerinden en az 3.00 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği Alanya
Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
f) Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’nin tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapılan diploma programlarına yatay geçiş yapmak isteyen
öğrenciler, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası veya ulusal sınavlarda
belirlenen düzeyde başarılı olduklarını belgelemek ya da Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan Yeterlik sınavından başarılı olmak zorundadırlar.

GEREKLİ BELGELER
Başvuru formu ile bir adet fotoğraf. (Başvuru Formu)
Nüfus cüzdan fotokopisi.
Halen kayıtlı öğrenci olduğuna dair belge (son üç ay içerisinde alınmış).
Herhangi bir disiplin cezası almadığını gösterir belge.
Üniversiteye girdiği yıla ait merkezi yerleştirme puanını gösterir belge.
Not belgesi (Transkript) : Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve genel not ortalamasını
gösteren orijinal resmi belge (Onaylanmış olarak kapalı zarf içinde sunulmalıdır).
7) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundaki diploma programına ait ders programı ve ders içeriklerini gösterir belge.
8) İngilizce dil yeterliliğini gösterir belge.
9) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından, anne veya babasının yurt dışı devlet görevinin sona ermesi, işçi ise kesin dönüş nedeniyle yurda dönmesi
halinde yatay geçiş için başvuran adayların bu durumu belirten resmi yazısı.
10) Lise diplomasının fotokopisi. Yurt dışındaki liselerden mezun olan adaylar için ek olarak lise diplomalarının noter tasdikli Türkçe tercümeleri ve İl Milli
Eğitim Müdürlüğü’nden temin ettikleri Lise Diploma Denklik belgeleri.
11) Yurt dışından yatay geçiş başvurusunda bulunan adaylar için pasaportlarında resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfaların fotokopisi.
12) Başvuru ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

DİĞER HUSUSLAR
1) Başvuru ücreti 150 TL olup; ücretin aşağıda belirtilen Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi hesabına ödenmesi ve banka dekont’unun başvuru formuna
eklemesi gerekmektedir (Yatırılan başvuru ücreti iade edilmez).
Banka hesap numaraları için tıklayınız.
2) Posta ile yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.
3) Müracaatlar, bütün belgeler tamamlanmış olarak 08 – 19 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.
DİKKAT!
 Üniversitenin eşdeğerliğini kabul ettiği uluslararası nitelikteki sınavlara ilişkin olarak, sınavın hangi kurumlardan alındığı, sonuç belgelerinin
ulaştırılması vb. koşullarla ilgili ayrıntılı bilgi için Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’ne başvurulması
gerekmektedir.
 Uluslararası nitelikte bir İngilizce sınav sonucu bulunmayanların, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi İngilizce Hazırlık Bölümü tarafından
yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavına girmeleri gerekmektedir.

