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KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI
Alanya HEP Üniversitesi lisans diploma programlarına yurt içi (Kurumlar Arası Yatay Geçiş) yatay geçiş başvurularında sağlanması gereken asgari
koşullar aşağıda belirtilmiştir:
BAŞVURU KOŞULLARI
 Adayın kayıtlı olduğu diploma programının yatay geçiş yapmak istediği Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi diploma programına eşdeğer olması
gerekir.
 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.
 Aday, yatay geçiş yapmak istediği yarıyılın başına kadar, hazırlık ve yaz okulu hariç, lisansta en az iki yarıyıl en çok beş yarıyıl öğrenim görmüş olmalıdır.
 Adayın, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlerdeki bütün derslere ait genel not ortalaması 100 üzerinden en az 60, 4.00 üzerinden en az 2.29
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. İlgili yılda Üniversitenin lisans diploma programı puanı oluşmamış ise, öğrencinin yatay geçiş
başvurusu ilgili program için değerlendirilemez.
 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
HEP Üniversitesi diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
 İkinci Öğretim Programlarında Yüzdelik Dilim: İkinci öğretim diploma programlarından örgün öğretim programlarına başvurularda, öğrencinin ayrıca
bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçmiş olması gerekir.
 Başarı Sırası koşulu: Öğrencilerin geçiş yapmak istedikleri ilgili program için YÖK tarafından belirlenmiş olan başarı sıralaması koşulunu sağlamaları
gerekir.
 Başarı sıralaması koşulu olan programlar:
o Mimarlık programı için: 2016-2017 akademik yılı itibariyle herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay
geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük 200.000 inci sırada olma başarı şartı aranır. 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022
akademik yılı itibariyle Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında, başarı sırası en düşük 250.000 inci sırada
olma başarı şartı aranır.
o Mühendislik programları için: 2016-2017 akademik yılı itibariyle Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında
ayrıca başarı sırası en düşük 240.000 inci sırada olma başarı şartı aranır. 2018-2019,2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 akademik yılı itibariyle
Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında, başarı sırası en düşük 300.000 inci sırada olma başarı şartı aranır.


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 sınavından başarılı olmak zorundadırlar.

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 fotokopisi. Mavi kart sahibi olanların, mavi kartlarının fotokopisi.
3. Öğrenci Belgesi: Kayıtlı olunan üniversite tarafından hazırlanmış imzalı mühürlü belge. Belgede öğrencinin sınıfı, programın öğretim dili, kabul türü
(ÖSYM yerleştirme, yatay geçiş vb.) ve halen kayıtlı olunduğunun belirtilmesi gerekir.
4. Disiplin Durumunu Gösterir Belge: Kayıtlı olunan üniversite tarafından hazırlanmış, öğrencinin disiplin cezası durumunu gösterir imzalı mühürlü belge.
(Öğrenci belgesinde belirtilmesi durumunda da kabul edilir.)
5. ÖSYS / DGS (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. DGS ile yerleşen öğrenciler için
de DGS'ye ait tüm yerleştirme puanlarını ve sıralamaları ile yerleşme sonucunu gösterir belge.
6. Resmi Transkript: 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.
7. Ders Tanım ve İçerik Bilgileri: Transkriptte belirtilen derslerin ayrıntılı tanımlarını ve içerik bilgilerini içeren belgeler.
8. Lise Diploması: Mezun olunan lise tarafından tahsis edilmiş diplomanın onaylı fotokopisi.
9. İngilizce programlar için: Varsa, ulusal veya uluslararası İngilizce Dil Yeterlilik Belgesinin onaylı fotokopisi.
10. Yurt Dışındaki Üniversitenin YÖK Tarafından Tanındığına Dair Belge (ÖSYS/YKS kılavuzlarında yer alan yurt dışındaki üniversitelerden başvuranlar
için gerekli değildir)
11. Başvuru Ücreti: Başvuru ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu. (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.

YURT DIŞINDAN 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.






Tüm Derslerden Başarılı Olma: Öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğrenim kurumundan almış olduğu tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş
başvurusu yapabilirler. Programda aldığı tüm dersleri, en az geçer not ile tamamlamış 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.
Başarı sıralaması koşulu olan programlar:
o Mimarlık programı için: 2016-2017 akademik yılı itibariyle herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay
geçiş başvurularında ayrıca başarı sırası en düşük 200.000 inci sırada olma başarı şartı aranır. 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022
akademik yılı itibariyle Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında, başarı sırası en düşük 250.000 inci sırada
olma başarı şartı aranır.
o Mühendislik programları için: 2016-2017 akademik yılı itibariyle Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında
ayrıca başarı sırası en düşük 240.000 inci sırada olma başarı şartı aranır. 2018-2019,2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 akademik yılı itibariyle
Üniversiteye yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında, başarı sırası en düşük 300.000 inci sırada olma başarı şartı aranır.

Dünya Sıralamalarında ilk 400’e Giren Üniversitelerden Yapılan Başvurular: CWTS Leiden, ARWU Shanghai veya URAP tarafından yapılan üniversite
sıralamalarına göre ilk 400’de yer alan üniversitelerde kayıtlı öğrencilerden; öğrencinin İngilizce Hazırlık Programı hariç en az ikinci sınıfı, en az 100 üzerinden
60 (4 üzerinden 2,29) GNO ile ve tüm derslerinden en az geçer not alarak tamamlamış olması şartı ile; “Taban Puan ve Başarı Sırası” koşulu aranmaz.


Başvuru Ücreti: Başvuru ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu. (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.



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 sınavından başarılı olmak zorundadırlar.

DİĞER HUSUSLAR
1) Müracaatlar, bütün belgeler tamamlanmış olarak 11 – 22 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Posta yolu ile yapılacak müracaatlarda bu tarihlere
dikkat edilmesi gerekmektedir.
2) Başvuru belgeleri (ıslak imzalı veya e-imzalı) taranmış ve tam olmak kaydıyla ogrenciisleri@ahep.edu.tr e-posta adresine de yüklenebilecektir.
3) Islak imzalı evraklarınızın asılları kesin kayıt esnasında Öğrenci İşleri Müdürlüğümüze teslim edilecektir.
* Daha önce öğrenim gördüğü üniversitelerdeki derslerinden muaf olmak isteyen öğrenciler kesin kayıt sırasında yukarıda belirtilen belgelerle birimlerine
başvururlar. Bu tarihten sonra yapılan başvurular işleme alınmaz.

