ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT
ÜNİVERSİTESİ

Kurumlar
Arası Yatay
Geçiş İşlemleri

KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU
ESASLARI
Üniversitemiz Yükseköğretim Kurumlarının ara sınıflara veya yarıyıllara yatay geçiş
için öğrencinin;

Ayrılacağı kurumda öğretim süresinde sağladığı genel ağırlıklı not ortalaması en az 4 üzerinden 2.00
ya da 100 üzerinden 60 olmalıdır.

Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlardan Merkezi yerleştirme puanı ile
öğrenci alan eş değer lisans programlarına yatay geçiş yoluyla geçmek isteyen adayların ilgili puan
türünde 180 veya daha fazla puan almış olmaları zorunludur.

Ancak bu başarı şartını sağlayamayan aday, merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma
programının taban puanına eşit veya yüksek olması halinde yatay geçiş için başvuru yapabilir.

GEÇİŞLER
Yatay geçiş yapabilmek için öğrenci ayrılacağı yükseköğretim programında sorumlu olduğu tüm
dersleri almış ve aldığı tüm dersleri, tabi olduğu yönetmelik hükümlerine göre başarmış olmalıdır.

Önlisans 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.

Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime
kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına
geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.

Diploma programları arasında yatay geçiş başvuruları ilan edilen süre içerisinde, öğrencinin geçmek
istediği yükseköğretim kurumuna yapılması gerekmektedir. Şahsen yapılmayan başvurularda ortaya
çıkabilecek olan gecikme vb. olumsuzluklardan Üniversite sorumlu tutulamaz.

Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş
yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde
onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde
yatay geçiş yapabilirler. 3843 sayılı Kanunun 6’ncı maddesine göre ikinci öğretim programlarından birinci
öğretim programlarına yatay geçiş yapan öğrenciler geçiş yaptıkları programın öğrenci katkı payına ilişkin
esaslara tabi olur.

Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

Bazı derslerin Yabancı Dil okutulduğu fakülte ve yüksekokul programlarına yatay geçişlerde;
yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlik Sınavında başarılı olmaları koşulu aranmaktadır. Bu
durumdaki öğrenciler akademik takvimle belirlenen Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yeterlik Sınavına
girmek ve başarmak zorundadır.

Tıp Fakültesi’ne yapılan yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde öğrencinin
ağırlıklı genel not ortalamasının %50’si ile programa yerleştiği yıla ait merkezi
yerleştirme puanının %50’si toplanarak geçiş puanı belirlenir ve elde edilen puan
sıralamaya tabi tutularak programa ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır. Tıp
Fakültesinde mutlak değerlendirme sistemi kullanıldığı için, bağıl değerlendirme
yapılan ve harflendirme sisteminin kullanıldığı üniversitelerin tıp fakültelerinden gelen
yatay geçiş öğrenci başvurularında, yılsonu başarı notu olarak, bağıl değerlendirme
notu karşılığında aldığı not yerine bağıl değerlendirme yapılmadan önceki mutlak
başarı notu dikkate alınır. Harflendirme sistemi ile yapılan başvurularda verilen not
aralığı değil mutlak not dikkate alınır ancak, mutlak notun belirtilmemesi durumunda
verilen not aralığındaki en düşük değer dikkate alınır.

BAŞVURU EVRAKLARI
Başvurular, dilekçeyle Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinin ilgili
fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokuluna ilan edilen tarihler arasında yapılır. Dilekçede
başvurulan öğretim programı belirtilir ve aşağıdaki belgeler eklenir.

1) Not Durum Çizelgesi (Transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı,
öğrenim gördüğü dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belgenin aslı ile
birlikte ders içeriklerini gösteren belge.

2) Yabancı Dil Hazırlık sınıfında öğrenim görmüş öğrencilerin Yabancı Dil Hazırlık Belgesinin
onaylı fotokopisi

3) Disiplin cezası almadığını gösterir belge.
4) Yükseköğretime yerleştiğine dair sınav sonuç belgesi

5) İkinci öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların öğretim yılı sonu
itibariyle başarı sıralamasında ilk % 10’a girdiklerini gösterir resmi belge.

İNTİBAK İŞLEMLERİ

Yatay geçişlerde, geçiş yapılan
yükseköğretim kurumunun öğretim
programı esas alınır. İlgili komisyonlar
öğrencinin daha önceki dönemlerde
aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı
programın derslerini dikkate alarak,
öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa
intibak ettirileceğini tespit eder.

Öğrencinin, daha önce okuduğu
yükseköğretim
kurumunda
alt
yarıyıllardan almadığı dersler var ise
alması gereken ilave derslerden
oluşan bir intibak programı belirlenir.
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Kurumiçi
Yatay Geçiş
İşlemleri

KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURU
ESASLARI
Bir fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki
yada üniversite içinde yer alan diğer fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek
yüksekokulunun bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu
tarafından belirlenen kontenjanlar dâhilinde yatay geçiş yapılabilir. Bunun için;

Ayrılacağı programda öğretim süresinde sağladığı genel ağırlıklı not
ortalaması en az 4 üzerinden 3.00 olmalıdır.

Ancak bu başarı şartını sağlayamayan aday, merkezi yerleştirme puanı geçiş
yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması
halinde yatay geçiş için başvuru yapabilir.

GEÇİŞLER
Yatay geçiş yapabilmek için öğrenci ayrılacağı yükseköğretim programında sorumlu
olduğu tüm dersleri almış ve aldığı tüm dersleri, tabi olduğu yönetmelik hükümlerine göre
başarmış olmalıdır.

Her bir diploma programı için ikinci yarıyıldan başlamak ve beşinci yarıyıl dahil olmak
üzere, kontenjan dahilinde yatay geçiş için başvuru yapılabilir. Önlisans 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.

Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci
öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim
diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.

Diploma programları arasında yatay geçiş başvuruları ilan edilen süre içerisinde,
öğrencinin geçmek istediği yükseköğretim kurumuna yapılması gerekmektedir. Şahsen
yapılmayan başvurularda ortaya çıkabilecek olan gecikme vb. olumsuzluklardan Üniversite
sorumlu tutulamaz.

Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay
geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın
ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan
dâhilinde yatay geçiş yapabilirler. 3843 sayılı Kanunun 6’ncı maddesine göre ikinci öğretim
programlarından birinci öğretim programlarına yatay geçiş yapan öğrenciler geçiş yaptıkları programın
öğrenci katkı payına ilişkin esaslara tabi olur.

Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

Bazı derslerin Yabancı Dil okutulduğu fakülte ve yüksekokul programlarına yatay geçişlerde;
yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlik Sınavında başarılı olmaları koşulu aranmaktadır. Bu durumdaki
öğrenciler akademik takvimle belirlenen Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yeterlik Sınavına girmek ve
başarmak zorundadır.

BAŞVURU EVRAKLARI
Başvurular, dilekçeyle Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinin ilgili
Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna ilan edilen tarihler arasında yapılır. Dilekçede
başvurulan öğretim programı belirtilir ve aşağıdaki belgeler eklenir.

1) Not Durum Çizelgesi (Transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı,
öğrenim gördüğü dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belgenin aslı
ile birlikte ders içeriklerini gösteren belge.
2) Yabancı Dil Hazırlık sınıfında öğrenim görmüş öğrencilerin Yabancı Dil Hazırlık

Belgesinin onaylı fotokopisi

3) Disiplin cezası almadığını gösterir belge.
4) Yükseköğretime yerleştiğine dair sınav sonuç belgesi

5) İkinci öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların öğretim yılı
sonu itibariyle başarı sıralamasında ilk % 10’a girdiklerini gösterir resmi belge.

İNTİBAK İŞLEMLERİ

Yatay geçişlerde, geçiş yapılan
yükseköğretim
kurumunun
öğretim programı esas alınır. İlgili
komisyonlar öğrencinin daha
önceki dönemlerde aldığı dersler
ile yatay geçiş yaptığı programın
derslerini
dikkate
alarak,
öğrencinin hangi yarıyıla veya
sınıfa intibak ettirileceğini tespit
eder.

Öğrencinin, daha önce okuduğu
yükseköğretim kurumunda alt
yarıyıllardan almadığı dersler var
ise
alması
gereken
ilave
derslerden oluşan bir intibak
programı belirlenir.
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MERKEZİ
YERLEŞTİRME PUANI
(EK-1 MADDE) İLE
ÜNİVERSİTEMİZE
YATAY GEÇİŞ ESASLARI

Yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar
Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi
Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 uyarınca yapılacak yatay
geçiş işlemlerinde yükseköğretim kurumları tarafından aşağıda yer alan usul ve
esaslara göre işlem yapılmasına karar verilmiştir.

GÜZ BAŞVURULARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
1) Yurdumuzda ve KKTC’deki Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları
Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adayların başvuru yapabileceğine ve yurt dışındaki
diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adayların başvuramayacağına, (ÖSYS Puanı ile Türkiye'de veya
KKTC'de bir yükseköğretim programına yerleşen, ancak, kayıt yaptırmadan kendi imkânları ile yurtdışı yükseköğretim
kurumlarına öğrenime başlayan veya ÖSYS'ye girip Türkiye'de herhangi bir yükseköğretim programını tercih etmeden,
kendi imkânları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine başlayan ve öğrenci statüsünde olanların adı
geçen madde kapsamında başvuru yapamayacaklarına),

2) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir diploma programının girdiği yıldaki
taban puanına eşit veya yüksek olması gerektiğine, (Örneğin, İşletme (puan türü TM1) programında kayıtlı bir
öğrencinin merkezi yerleştirme puanları arasında MF4 puanı varsa ve bu öğrencinin MF4 puanının geçmek istediği
İnşaat Mühendisliği programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda uygulama esasları çerçevesinde
yatay geçiş yapabilecektir.)

3) Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran öğrencilerin de ikinci madde şartlarını sağlamaları durumunda
başvuru yapabileceklerine, ancak özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara başvuru yapılamayacağına,

4)İlgili yılda ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına kayıt olan öğrencilerin başvuru
yapamamasına, (Öğrencilerin tercihleri doğrultusunda yerleştikleri yükseköğretim kurumlarında eğitime başlayarak,
ilgili yükseköğretim programına ve yükseköğretim kurumuna intibak sürecini geçirdikten sonra, yatay geçiş sürecinin
mantığına uygun olarak diğer yükseköğretim programlarına geçiş için başvuruda bulunmalarının daha faydalı olacağı
hususu göz önüne alınarak, ilgili yılda ÖSYS'de yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin bir sonraki dönem/yılda
yapılacak işlemler sırasında başvuru hakkı bulunmaktadır.)

5)Öğrencilerin Ek Madde -1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilmesine, (İlgili başvuru döneminden önce Ek
Madde-1 uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin tekrar yatay geçiş yapamayacağına) ancak, söz konusu madde
uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim
kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilmelerine,

6) Birinci madde uyarınca yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf dâhil olmak
üzere öğrencilerin söz konusu maddeden yararlanmasına, bu durumdaki adayların intibakının ilgili kurullar tarafından
yapılmasına,

7) Ara sınıflarda okuyan öğrencilerin başvurması halinde başvuru yapılan yükseköğretim programına başvuru yapılan
yıldaki ÖSYS kılavuzunda öğrenci alınmamışsa, başvuru yapılan programın öğrencinin öğrenim görmekte olduğu
programa kayıt olduğu yıldaki ÖSYM Kılavuzunda yer alan kontenjanının dikkate alınmasına,

8) Yükseköğretim kurumlarındaki her bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil her bir sınıfı için ilgili yılın Öğrenci
Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %30'u kadar kontenjan ayrılmasına,

9) DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan önlisans alanlarının devam edebileceği yükseköğretim lisans
programlarına başvuru yapılabileceği ve adayların ilgili yıl için programın DGS puanına sahip olmaları gerektiği ile
ilgili yılda DGS ile öğrenci alınmamışsa öğrencilerin o programa başvuru yapamayacağı,

10) Önlisans programlarında ise ilgili yılda sınavsız geçiş ile kontenjanın dolması halinde sadece sınavsız geçiş
önceliklerinin dikkate alınmasına, kontenjanın sınavsız geçiş ile dolmayarak ÖSYS puanı ile de öğrenci alınması
durumunda sınavsız geçiş ile şartları sağlayan öğrencilere öncelik verilmek üzere diğer adayların da ilgili ÖSYS
Puanına bakılarak sıralanmasına,

11) Yükseköğretim kurumlarındaki M.T.O.K. Programlarını sadece mesleki ve teknik eğitim mezunları tercih
yaparak yerleşebildiğinden, bu programlara ilgili yılın ÖSYS Kılavuzunda yer alan tercih edebilecek ortaöğretim
alanları ve yerleşebilecekleri programlar uyarınca başvuru yapılabileceğine, M.T.O.K programlarında okuyan
öğrencilerin ise yukarıda yer alan başvuru şartlarını sağlamaları halinde diğer yükseköğretim programlarına başvuru
yapabileceğine,

12) Sınavsız geçişten yararlanarak yerleşen öğrencilerin söz konusu maddeden yararlanarak yatay geçiş
yapabileceklerine, bu durumdaki adayların yerleşme önceliklerinde oluşan taban puanlar ile ÖSYS puanlarının
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlandığı dikkate alınarak bu önceliklerin dikkate
alınmasına, ayrıca, sınavsız geçiş ile yerleşen adayların ÖSYS puanları ile de şartları sağlamaları halinde başvuru
yapabileceklerine, (Yükseköğretim kurumlarının programlarının taban puanına ilişkin bilgiye osym.gov.tr
adresinde yer alan "ilgili yıla ait ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En
Büyük Puanlarına ilişkin" yayından ulaşılabilecektir),

13) Ek Madde 1 uyarınca yatay geçiş için başvuran öğrencilerin ÖSYS Kılavuzunda programa kayıt olabilmeleri
için aranan özel koşulların bulunması durumunda, bu koşulları sağlamaları gerektiğine,

14) Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma
programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse geçilmek istenen diploma programının merkezi
yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamayacağına,

15) Öğretim dili Türkçe programdan tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte
öğrencinin yabancı dil şartını sağlaması gerektiğine, hazırlık sınıfında veya birinci sınıfta geçiş yapmak isteyen
öğrencilerin yabancı dil şartını sağlamaması durumunda yabancı dil hazırlık eğitimi almaları gerektiğine,

16) Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin de söz konusu madde kapsamında şartları sağlamaları halinde
diğer yükseköğretim programlarına başvuru yapabileceklerine, ayrıca şartları sağlamaları halinde Ölçme, Seçme
Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan yabancı dille eğitim yapan yükseköğretim kurumlarında Yabancı Dil
Hazırlık Sınıfında başarısızlık nedeniyle başarısız olan öğrencilerin, öğretim dili Türkçe olan programlara
yerleştirilmelerine ilişkin esaslardan yararlanabileceklerine,

17) Başvuruların değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi
yerleştirme puanlarının dikkate alınmasına, başarı vb. şart aranmamasına,

18)Bazı derslerin Yabancı Dil okutulduğu fakülte ve yüksekokul programlarına yatay geçişlerde; yapılacak olan
Yabancı Dil Yeterlik Sınavında başarılı olmaları koşulu aranmaktadır. Bu durumdaki öğrenciler akademik
takvimle belirlenen Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yeterlik Sınavına girmek ve başarmak zorundadır.

BAŞVURU EVRAKLARI
Başvurular, dilekçeyle Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinin ilgili
fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokuluna ilan edilen tarihler arasında yapılır. Dilekçede
başvurulan öğretim programı belirtilir ve aşağıdaki belgeler eklenir.

Başvurular, gerekli belgelerle birlikte şahsen veya postayla yolu ile yapılacak olup,
postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İNTİBAK İŞLEMLERİ

Yatay geçişlerde, geçiş yapılan
yükseköğretim kurumunun öğretim
programı esas alınır. İlgili komisyonlar
öğrencinin daha önceki dönemlerde
aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı
programın derslerini dikkate alarak,
öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa
intibak ettirileceğini tespit eder.

Öğrencinin, daha önce okuduğu
yükseköğretim
kurumunda
alt
yarıyıllardan almadığı dersler var ise
alması gereken ilave derslerden
oluşan bir intibak programı belirlenir.

YATAY GEÇİŞ
BAŞVURU FORMU
T.C.
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
…………………… Dekanlığına/Müdürlüğüne
…………………………………………..Üniversitesi

…………..……………………………

Fakültesi

/

Yüksekokulu / Meslek Yüksekokulu ……………………… Bölümü / Programı ……… sınıf Örgün/II.Öğretim
……………… numaralı öğrencisiyim.
………………………… Fakültesi / Yüksekokulu / Meslek Yüksekokulu ……………………………….
Bölümü / Programı …….. sınıf Örgün/II.Öğretim Güz / Bahar yarıyılına yatay geçiş yapmak istiyorum.
İstenilen belgeler ekte sunulmuş olup, bulunduğum Yüksek Öğretim Kurumu tarafından gönderilecek
belgelerde uyumsuzluğun söz konusu olması halinde herhangi bir hak talebinde bulunmayacağımı ve
hakkımda yasal işlemin yapılmasını kabul ve taahhüt ediyorum.
Bilgilerinizi ve aşağıda belirttiğim şekli ile başvurumun kabulünü arz ederim.

Başvuru Şeklim:
Başvuru Evraklarım:

Merkezi Yerleştirme
(ÖSYM Puanı)

(Aşağıda
yer
alan
ekler
bölümünde numara verilmiş
evraklar)

Not Ortalaması

Kurum içi
Yatay Geçiş

Yurtdışı
Yatay Geçiş

(4,5,6,7,8)

(4,5,6,7,8)

(2,4,5,6,7,8,9)

(1,2,3,4,6,10)

T.C NO

: ……………………

TEL

: …………………….

ADRES

: …………………………………………………..

ADI-SOYADI / İMZA

………………………………………………….

…/…/20….

E-POSTA : …………………………………………………..
EKLER : (Evrakların Başvuru Sırasında Teslim Edilmesi Zorunludur.)
1- ÖSYM Sonuç Belgesi
2-ÖSYM Yerleştirme Belgesi veya Yükseköğretime Yerleştiğine Dair Sınav Sonuç Belgesi
3- Öğrenim Belgesi (Aslı)
4-Not Durum Çizelgesi (Transkript) (Aslı) (Kayıtlı olduğu Üniversitenin varsa onaylı not dönüşüm tablosu)
5- Disiplin cezası almadığına dair belge (Aslı)
6- Ders içerikleri
7- II. Öğretimden Örgün öğretime geçmek isteyen öğrenciler için % 10’a girdiklerine dair resmi belge
8- Yabancı Dil Hazırlık sınıfında öğrenim görmüş öğrencilerin Yabancı Dil Hazırlık Belgesinin onaylı fotokopisi
9- Yurtdışı kurumlardan geçiş yapmak isteyen adaylar için, ayrılacağı yükseköğretim kurumunu tanıtan katalog,
öğretim planları ve öğrenci değerlendirme sistemi ile ilgili belgeler. Transkriptleri yabancı dilde olanların Türkçe’ye
çevrilmeleri gerekmektedir.(Aslı-Onaylı)
10- Lise diploması fotokopisi
NOT : Başvurular, gerekli belgelerle birlikte şahsen veya postayla yolu ile ilgili Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokuluna
yapılacak olup, postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

