ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ
UKRAYNA’DAN GELEN ÖĞRENCİLERİN YATAY GEÇİŞLERİ HAKKINDA DUYURU
YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
Hazırlık

Program Adı

1. Sınıf

2. Sınıf

3. Sınıf

4. Sınıf

TC
Yabancı
TC
Yabancı
TC
Yabancı
TC
Yabancı
TC
Yabancı
Uyruklu Uyruklu Uyruklu Uyruklu Uyruklu Uyruklu Uyruklu Uyruklu Uyruklu Uyruklu

Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli)

5

1

5

1

5

1

5

1

5

1

Mimarlık (Türkçe) (Ücretli)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)

5

1

5

1

5

1

5

1

5

1

Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli)

5

1

5

1

5

1

0

0

0

0

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli)

5

1

5

1

5

1

5

1

5

1

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Türkçe) (Ücretli)

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)

5

1

5

1

0

0

0

0

0

0

Çizgi Film ve Animasyon (Ücretli)

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

Aşçılık (Ücretli)

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU ve DEĞERLENDİRME TAKVİMİ
ÜNİVERSİTE ADI
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA
ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA/ALANYA)

Başvuru Tarihi
Başlangıç
Bitiş

Değerlendirme Tarihi Sonuç İlan
Başlangıç
Bitiş
Tarihi

11.04.2022 15.04.2022 16.04.2022 19.04.2022 20.04.2022

Kesin Kayıt Tarihi
Başlangıç
Bitiş

Yedek Kayıt Tarihi
Başlangıç
Bitiş

21.04.2022 22.04.2022 24.04.2022 25.04.2022

ÖZEL ÖĞRENCİLİK
Özel öğrencilik başvuruları ilgili fakülte sekreterlikleri tarafından yürütülecektir.
Özel Öğrenci Başvuru Tarihleri

11-15 Nisan 2022

Yatay geçiş başvurusu yapan ancak yararlanamayan öğrencilerin ise 26-29 Nisan 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar fakülte sekreterliğine özel öğrencilik için
gerekli olan belgelerle beraber başvuru yapması gerekmektedir. İletişim: 0242-513 69 69/3500-1990

ÖZEL ÖĞRENCİLİK BAŞVURU ŞARTLARI
1. Yatay geçiş hakkı elde edememiş ancak Ukrayna'daki bir yükseköğretim kurumunun örgün bir eğitim programında kayıtlı olan öğrenciler, ülkemizdeki
yükseköğretim kurumlarında özel öğrenci statüsünde; açıköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler ise ülkemizdeki açıköğretim programlarında özel
öğrenci statüsünde eğitim ve öğretimlerine devam edebileceklerdir.
2. Özel öğrenci statüsünde eğitim gören öğrenciler, ilgili yükseköğretim kurumunun derslere devam, sınav, başarı değerlendirmesi ve disiplin hakkındaki
mevzuat hükümlerine tabidir. Alınacak derslerin kazanımları, ölçme ve değerlendirme gibi kaliteye ilişkin hususlardaki titizlik, özel öğrenciler için de aynen
sürdürülecektir.
3. Bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil kayıtlı öğrencileri, özel öğrencilik hakkından yararlanabilecektir.
4. Özel öğrencinin, bir yarıyılda alabileceği derslerin kredileri toplamı, üniversitesinin yönetmelik ve yönergelerinde belirlenen bir yarıyılda alınabilecek
maksimum kredi sınırını aşamaz.
5. Özel öğrencilik, süresi ne olursa olsun, özel öğrencilik imkânından yararlanılan üniversiteden diploma/unvan/statü talep etme hakkı vermez.
6. Özel öğrencilik statüsünde öğrenim gören öğrencilere, dönem sonunda, aldıkları teorik/uygulamalı derslere ilişkin AKTS kredileri ve sınav sonuçları gibi
kazanımları gösteren onaylı bir belge verilir.
ÖZEL ÖĞRENCİLİK BAŞVURU EVRAKLARI
1. Başvuru Formu ve Fotoğraf: Doğru ve eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu ile birlikte 1 adet fotoğraf.
2. Kimlik Belgesi Kopyası: Nüfus cüzdanının arkalı önlü / Pasaportun fotokopisi. Mavi kart sahibi olanların, mavi kartlarının fotokopisi.
3. Ülkemize giriş-çıkış kayıtlarını gösterir belge tarihleri (e-devlet üzerinden veya İçişleri Bakanlığından alınabilmektedir)
4. Öğrenci Belgesi (Apostil Onaylı): Belgede öğrencinin sınıfı, programın öğretim dili, kabul türü (ÖSYM yerleştirme, yatay geçiş vb.) ve halen kayıtlı
olunduğunun belirtilmesi gerekir (Türkçe tercümesi ile birlikte).
5. Transkript (Apostil Onaylı): Kayıtlı olunan üniversite tarafından hazırlanmış, alınan tüm dersleri, notları ve not ortalamalarını gösteren not döküm belgesi.
Transkript, not sistemi ve programın öğrenim dili hakkında açıklayıcı bilgi içermiyorsa, bu bilgileri içeren belgeler transkripte eklenmeli (Türkçe tercümesi
ile birlikte).
6. İngilizce programlar için: Varsa, ulusal veya uluslararası İngilizce Dil Yeterlilik Belgesinin onaylı fotokopisi.
7. Türkçe programlar için: Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin resmi kurum ve kuruluşları ile üniversiteleri tarafından verilmekte olan Türkçe Yeterlik Belgesi.
(Yabancı Uyruklular için)
8. Başvuru Ücreti: Başvuru ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu. (Başvuru ücreti Türk öğrenciler için: 150 TL, Yabancı Uyruklu öğrenciler için 10
$ olup; ücretin belirtilen Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi hesaplarından birisine ödenmesi ve banka dekont’unun başvuru formuna eklemesi
gerekmektedir (Yatırılan başvuru ücreti iade edilmez). Banka hesap numaraları için tıklayınız.
9. Kayıt için istenen belgelerin 31 Ağustos 2022 tarihine kadar tamamlayamayan öğrencilerin ilişikleri kesilecektir.

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KOŞULLARI
 Tanınırlık: Öğrencinin öğrenim gördüğü üniversitenin (yükseköğretim kurumunun) ve eğitimin yapıldığı programın, lisans diploması vermeye yetkili bir
kurum olarak YÖK tarafından tanınması gerekir. Yurt dışı üniversitelerden yapılacak başvurularda YÖK tanınırlığı Üniversitemiz tarafından yapılmaktadır.
 Eşdeğerlik: Öğrencinin kayıtlı olduğu diploma programının yatay geçiş yapmak istediği diploma programına eş değer program olması gerekir. İsimleri aynı
olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az %80 aynı olduğu tespit edilen diploma programları, eşdeğer olarak kabul edilir.








Kayıt Durumu: Öğrenci, yurt dışındaki herhangi bir yükseköğretim kurumunun bir lisans diploma programında halen kayıtlı öğrenci statüsünde
bulunmalıdır. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş başvurusu yapmak için engel değildir. Kayıtsız statüde olan öğrenciler ise yatay geçiş başvurusunda
bulunamazlar.
Genel Not Ortalaması (GNO) : Öğrencinin kayıtlı olduğu programdaki GNO’ sunun 100 üzerinden en az 60 (4,00 üzerinden en az 2,29) olması gerekir.
Belirtilen başarı koşulunu sağlayamayan ancak kayıt olduğu yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak istediği Üniversite diploma
programının o yılki taban puanına eşit veya bu puandan yüksek olanlar, yatay geçiş başvurusu yapabilirler. İlgili yılda Üniversitenin lisans diploma programı
puanı oluşmamış ise, öğrencinin yatay geçiş başvurusu ilgili program için değerlendirilemez.
Taban Puan ve Başarı Sırası koşulu: Öğrencilerin yurt dışında öğrenime başladıkları yılda ÖSYS’ye girmiş ve ilgili programın puan türünde, programın
yurt içindeki eşdeğer programlar için belirlenmiş en düşük taban puana eşit veya yüksek puana sahip olması gerekir. Öğrencilerin ayrıca varsa, ilgili program
için YÖK tarafından belirlenmiş olan başarı sıralaması koşulunu sağlamaları gerekir.
Ukrayna’daki programa kayıt yapılan yıldaki ÖSYS/YKS kılavuzunda zikredilen sıralama kuruluşları listelerinde aranan sıralama şartını karşılayan
üniversitelerin öğrencileri de yatay geçiş başvurusu yapabileceklerdir. Başarı sıralaması aranan diploma programları dışındaki alanlarda ÖSYS/YKS
kılavuzunda zikredilen sıralama kuruluşları listelerinde ilk binde yer alma şartı aranacaktır.
Alanya HEP Üniversitesi’nin tamamen yabancı dil ile eğitim yapılan diploma programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, Alanya HEP
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 sınavına girmek zorundadırlar.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından ilan edilen şartlar için tıklayınız.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından ilan edilen şartlar ile ilgili kısa soru ve cevaplar için tıklayınız.
Ukrayna’daki Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan (denkliği kabul edilen) yükseköğretim kurumları listesi için tıklayınız .
GEREKLİ BELGELER
1. Başvuru Formu ve Fotoğraf: Doğru ve eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu ile birlikte 1 adet fotoğraf.
2. Kimlik Belgesi Kopyası: Nüfus cüzdanının arkalı önlü / Pasaportun fotokopisi. Mavi kart sahibi olanların, mavi kartlarının fotokopisi.
3. Ülkemize giriş-çıkış kayıtlarını gösterir belge tarihleri (e-devlet üzerinden veya İçişleri Bakanlığından alınabilmektedir)
4. Öğrenci Belgesi (Apostil Onaylı): Belgede öğrencinin sınıfı, programın öğretim dili, kabul türü (ÖSYM yerleştirme, yatay geçiş vb.) ve halen kayıtlı
olunduğunun belirtilmesi gerekir (Türkçe tercümesi ile birlikte).
5. Disiplin Durumunu Gösterir Belge: Kayıtlı olunan üniversite tarafından hazırlanmış, öğrencinin disiplin cezası durumunu gösterir imzalı mühürlü belge.
(Öğrenci belgesinde belirtilmesi durumunda da kabul edilir.) (Türkçe tercümesi ile birlikte).
6. ÖSYS (Yerleştirme Puanları ve Başarı Sıralamaları Dahil) Sonuç Belgesi: Öğrencinin kayıtlı olduğu üniversiteye yerleştiği yıla ait, ÖSYM web
sitesinden alınacak tüm YGS / LYS yerleştirme puan bilgileri ve sıralamaları ile yerleştirme sonucunu gösteren belgesi.
7. Transkript (Apostil Onaylı): Kayıtlı olunan üniversite tarafından hazırlanmış, alınan tüm dersleri, notları ve not ortalamalarını gösteren not döküm belgesi.
Transkript, not sistemi ve programın öğrenim dili hakkında açıklayıcı bilgi içermiyorsa, bu bilgileri içeren belgeler transkripte eklenmeli (Türkçe tercümesi
ile birlikte).

8. Ders Tanım ve İçerik Bilgileri (Apostil Onaylı): Transkriptte belirtilen derslerin ayrıntılı tanımlarını ve içerik bilgilerini içeren belgeler (Türkçe veya
İngilizce tercümesi ile birlikte).
9. Lise Diploması: Mezun olunan lise tarafından tahsis edilmiş diplomanın onaylı fotokopisi (Yurt dışındaki liselerden mezun olan adaylar için Apostil onaylı
lise diplomalarının noter tasdikli Türkçe tercümeleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden temin ettikleri Lise Diploma Denklik belgeleri).
10. Denklik Belgesi: Öğrenim görülen Üniversitenin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) tanındığına ilişkin denklik belgesi.
11. Ukrayna’daki diploma programına uluslararası sınav (SAT1, ACT, Abitur, Fransız Bakaloryası, GCE A Level Sertifikası, Uluslararası Bakalorya
(International Baccalaureat IB, Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis), İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita) sonucu ile kayıt
yaptırmış olanların bu sınavlara ait sınav sonuç belgesi,
12. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından, anne veya babasının yurt dışı devlet görevinin sona ermesi, işçi ise kesin dönüş nedeniyle yurda dönme
halinde yatay geçiş için başvuran adayların bu durumu belirten resmi yazı.
13. İngilizce programlar için: Varsa, ulusal veya uluslararası İngilizce Dil Yeterlilik Belgesinin onaylı fotokopisi.
14. Türkçe programlar için: Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin resmi kurum ve kuruluşları ile üniversiteleri tarafından verilmekte olan Türkçe Yeterlik Belgesi.
(Yabancı Uyruklular için)
15. Başvuru Ücreti: Başvuru ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu. (Başvuru ücreti Türk öğrenciler için: 150 TL, Yabancı Uyruklu öğrenciler için 10
$ olup; ücretin belirtilen Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi hesaplarından birisine ödenmesi ve banka dekont’unun başvuru formuna eklemesi
gerekmektedir (Yatırılan başvuru ücreti iade edilmez). Banka hesap numaraları için tıklayınız.
16. Kayıt için istenen belgelerini 31 Ağustos 2022 tarihine kadar tamamlayamayan öğrencilerin ilişikleri kesilecektir.
DİĞER HUSUSLAR
1) Yatay Geçiş için müracaatlar, bütün belgeler tamamlanmış olarak Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yapılacaktır. Posta yolu ile yapılacak müracaatlarda belirtilen
tarihlere dikkat edilmesi gerekmektedir. Eksik evraklı başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
2) Başvuru belgeleri taranmış ve tam olmak kaydıyla ogrenciisleri@ahep.edu.tr e-posta adresine de yüklenebilecektir. İletişim: 0242-513 69 69/1000
3) E-posta yolu ile yapılan başvurularda başvuru evraklarınızın asılları kesin kayıt esnasında Öğrenci İşleri Müdürlüğümüze teslim edilecektir.
4) Yatay Geçiş yolu ile kayıt yaptıracak öğrenciler, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için belirlenen ücretleri ödeyeceklerdir.
5) Yabancı Uyruklu öğrenciler, Yurtdışından Öğrenci Kabulü kapsamında başvuru yapmaları halinde 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için belirlenen ücretleri
ödeyeceklerdir.
6) İlan edilen tarihlerde başvuru yapmayan veya kayıt haklarını kullanmayanlar haklarından vazgeçmiş sayılır.

