
Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Ukrayna’daki yükseköğretim kurumlarında eğitim 

gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerin 

Üniversitemiz programlarına yatay geçiş ve özel öğrenci olarak eğitimlerine devamlarına 

ilişkin olarak Üniversitemiz Senatosu’nun 07.04.2022 tarihli toplantısında alınan karar 

gereğince; 

KONTENJANLAR 

1- Üniversitemiz web sayfasında kontenjan ilan edilen programlara Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığı tarafından tanınan Ukrayna’da faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarının 

örgün eğitim programlarında öğrenim gören öğrencilerin yatay geçiş başvuruları ilgili 

birimler tarafından 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında alınacaktır. 

2- Ukrayna’daki yükseköğretim kurumlarına 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı 

ve önceki dönemlerde kayıt yaptırmış öğrenciler yatay geçiş başvurusu yapacaktır. 

3- T.C. uyruklu olup ortaöğretimini Türkiye’de tamamlayarak Ukrayna’daki yükseköğretim 

kurumlarına kayıt yaptıran öğrenciler Türk öğrenciler için ilan edilen kontenjanlara 

başvuracaklardır.  

4- T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını yurt dışında tamamlayarak Ukrayna’daki 

yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrenciler, 

yabancı uyruklu öğrenciler için ilan edilen kontenjanlara başvuracaklardır. 

5- Ukrayna’daki yükseköğretim kurumunda hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler 

hazırlık sınıfı ile ilgili kontenjanlara başvuracaklardır. 

 

ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK ŞARTI 
6- Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı uygulanan programların hazırlık sınıfı dışındaki 1, 2 

ve 3. sınıflarına ilişkin ilan edilen kontenjanlara başvuru yapacak öğrencilerin yabancı dil 

şartını sağlamaları gerekmektedir. (Yabancı Dil ile ilgili koşullar kontenjan tablosunda 

belirtilmiştir.) 

7- Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanından başvuru yapacak yabancı uyruklu öğrenciler ile 

ortaöğretiminin tamamını yurt dışında tamamlayan öğrencilerin B2 ve C1 düzeyinde 

Türkçe dil şartını sağlamaları gerekmektedir. (Ortaöğretimini T.C. Milli Eğitim 

Bakanlığına bağlı bir Türk Lisesinde bitirenler hariç [Zorunlu Hazırlık Sınıfının azami 

süresi iki yıl olup iki yıl sonunda başarılı olamayan öğrencilerin ilişikleri kesilmektedir]) 

 

İZİNLİ AYRILMA (KAYIT DONDURMA) 
8- Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında 

birimlerin Yönetim Kurulu Kararı ile izinli sayılacaklardır. 

9- İzinli sayılan öğrenciler 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren 

Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında katkı payı/öğrenim ücretlerini yatırmak 

koşulu ile Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden ders kayıtlarını yaparak öğrenimlerine 

başlayacaklardır. 

 

 



EKSİK BELGESİ OLAN VEYA 

BELGE İBRAZ EDEMEYEN ÖĞRENCİLER 
10- Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ibraz etmesi gereken 

ancak olağanüstü şartlar nedeniyle ibraz edemedikleri ve kişinin öğrenciliğini kanıtlayan 

belgelerini (öğrenci belgesi, transkript belgesi, pasaport, emniyetten alınan giriş-çıkış 

kayıtları vb.) kesin kayıt sırasında ibraz etmeleri gerekmektedir. Kesin kayıt sırasında 

belgelerin asıllarını ibraz edemeyen öğrencilerin kayıtları Geçici Kayıt olarak 

yapılacaktır. Eksik belge nedeniyle Geçici Kayıt yaptıran öğrenciler 25 Temmuz 2022 

tarihi mesai bitimine kadar eksik belgelerini tamamlayarak, kayıt yaptırdıkları birime 

teslim etmek zorundadırlar. 

11- Eksik belge nedeniyle Geçici Kayıt yaptıran öğrenciler eksik belgelerini belirtilen süre 

sonunda teslim etmemesi durumunda geçici kayıtları iptal edilerek, ilişikleri kesilecektir. 

 

BAŞARI SIRASI ŞARTI ARANAN PROGRAMLARA 

BAŞVURU YAPACAK ÖĞRENCİLER 
12- Başarı sıralaması şartı aranan bir programa yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi 

için (Tıp, Diş Hekimliği, Hukuk, Mühendislik [Gıda Mühendisliği dâhil, Öğretmenlik 

[Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık dâhil], Mimarlık); 

a) Ukrayna'daki programa kayıt yapılan yıldaki ÖSYS/YKS'ye girmiş ve kılavuzda 

yayımlanan başarı sırasına sahip olunması, 

b) Ukrayna'daki programa kayıt yapılan yıldaki ÖSYS/YKS kılavuzunda bulunan 

sıralama kuruluşları listelerinde aranan sıralama şartını karşılayan yükseköğretim 

kurumlarında kayıtlı olunması (2016 için ilk 1000, takip eden yıllar için ilk 500, 2021 

için ilk 400) 

c) Özel yetenek programlarında ilgili yılın ÖSYS/YKS'de özel yetenek programları için 

ilan edilen en düşük merkezi sınav puanına sahip olunması (Birimlerin istedikleri 

takdirde özel yetenek sınavı yapma hakkı olduğu için başvuru sırasında öğrencilerin 

bu bilgileri ilgili birimden talep edeceklerdir.), 

d)  Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından aldıkları önlisans eğitimlerini yurt 

dışındaki yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına saydırarak kayıt yaptıran 

öğrencilerin de yukarıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir. 

 

BAŞARI SIRASI ŞARTI ARANMAYAN PROGRAMLARA 

BAŞVURU YAPACAK ÖĞRENCİLER 
13- Başarı sıralaması şartı aranmayan programlarda; 

a)  Türkiye’de kayıt yılındaki eşdeğer diploma ÖSYS/YKS sınavında en düşük taban 

puanına sahip olunması,  

b) Ukrayna'daki programa kayıt yapılan yıldaki ÖSYS/YKS kılavuzunda bulunan 

sıralama kuruluşları listelerinde aranan ilk binde olan yükseköğretim kurumlarında 

kayıtlı olunması, 

c) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan programlara kayıt yılındaki  ÖSYS/YKS'de 

özel yetenek programları için ilan edilen en düşük merkezi sınav puanına sahip 



olunması (Birimlerin istedikleri takdirde özel yetenek sınavı yapma hakkı olduğu için 

başvuru sırasında öğrencilerin bu bilgileri ilgili birimden talep edeceklerdir.), 

ç) Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından aldıkları önlisans eğitimlerini yurt 

dışındaki yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına saydırarak kayıt yaptıran 

öğrencilerin de yukarıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir, 

d) Ön lisans programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin ilgili 

yükseköğretim programına kayıt oldukları yıldaki YGS/TYT puanları ile meslek 

yüksekokullarının o yıldaki programının taban puanını sağlamaları gerekmektedir. 

 

UKRAYNA’DAKİ BİR DİPLOMA PROGRAMINA KAYITLI OLAN YABANCI 

UYRUKLU ÖĞRENCİLER, ORTAÖĞRETİMİNİN TAMANINI YURT DIŞINDA 

TAMAMLAYAN T.C. UYRUKLU ÖĞRENCİLER İLE ÖSYS/YKS PUANI 

OLMAYAN VEYA SINAVA GİRMEYEN ÖĞRENCİLER 

a) Başarı sırası aranan programlara başvuru yapacak öğrencilerin Ukrayna'daki 

programa kayıt yaptırdıkları yıldaki ÖSYS/YKS kılavuzunda bulunan sıralama 

kuruluşları listelerinde, anılan kılavuzlarda aranan sıralama şartını sağlamaları 

gerekmektedir.  (2016 için ilk 1000, takip eden yıllar için ilk 500, 2021 için ilk 400) 

 

b) Başarı sırası aranmayan programlara başvuru yapacak öğrencilerin ÖSYS/YKS 

kılavuzunda yer alan sıralama kuruluşları listelerinde ilk binde olan yükseköğretim 

kurumlarının diploma programına, uluslararası sınavlardan aşağıda belirtilen belgeler 

ile kayıt yaptırmış öğrencilerin Türkiye'de yatay geçiş başvurusunda bulunacağı 

program için kabul edilen uluslararası sınav asgari puan şartını sağlamalarına, 

 

  SAT1 (Minimum 1000 puan) 

  ACT (Minimum 21 Puan) 

  Abitur 

  Fransız Bakaloryası 

  GCE A Level Sertifikası  (Minimum 2 ders) 

  Uluslar arası Bakalorya (International Baccalaureat IB) 

  Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis) 

 İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita) olan öğrencilerin yatay geçiş 

başvurularının değerlendirilmesinde, kayıtları sırasında esas alınan ulusal ve 

uluslararası sınavlardaki puan üstünlüğü dikkate alınacaktır. 

 

İNTİBAK VE MUAFİYET İŞLEMLERİ 
14- Yatay geçiş yoluyla yerleşme hakkı kazanan öğrencilerin Ukrayna'daki 

yükseköğretim kurumlarından almış oldukları ders ve kredileri her bir program bazında 

intibak komisyonları tarafından değerlendirme yapılarak ilgili sınıflara 

yerleştirileceklerdir. Meslek icrasına ilişkin diploma programlarında (Tıp, Diş Hekimliği, 

Veterinerlik, Hemşirelik ve klinik uygulaması olan diğer sağlık programları, 

Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik ve Hukuk) öğrencilerin intibaklarının yapılacağı 



sınıf ve alt sınıflara ilişkin teorik/uygulamalı ders kazanımları ve yeterlilikleri, birimler 

tarafından ayrıca ölçme ve değerlendirme yoluyla tespit edilecek ve öğrenci intibak 

komisyonları tarafından uygun sınıflara yerleştirileceklerdir. 

15- 14. maddede belirtilen diploma programlarının dışındaki diploma programlarına 

ilişkin sınıf ve alt sınıflara ilişkin teorik/uygulamalı ders kazanımları ve yeterlilikleri, 

birimler tarafından ayrıca ölçme ve değerlendirme yoluyla tespit edilecek ve öğrenci 

intibak komisyonları tarafından uygun sınıflara yerleştirileceklerdir. 

16- Belge ibraz edemeyen öğrencilerin sınıf ve alt sınıflara ilişkin teorik/uygulamalı 

ders kazanımları ve yeterlilikleri, birimler tarafından ayrıca ölçme ve değerlendirme 

yoluyla tespit edilecek ve öğrenci intibak komisyonları tarafından uygun sınıflara 

yerleştirileceklerdir. 

 

KAYIT VE KABUL İŞLEMLERİ 
17- 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ve öncesinde Ukrayna'daki tanınan 

bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış olan ve yukarıdaki şartları sağlayan 

öğrencilerin, 11-15 Nisan 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar yatay geçiş için 

gerekli belgelerle beraber ilgili yükseköğretim kurumlarına başvuru yapacaklardır. 

18- Birimler yatay geçiş başvurularını değerlendirerek sonuçları ilan edilen 

kontenjanın yarısı kadar yedek aday ile birlikte 20.04.2022 tarihi mesai saati bitimine 

kadar kendi web sayfalarından ilan edeceklerdir.  

19- 21-22 Nisan 2022 tarihi mesai saati bitimine kadar asıl adayların kayıtları 

yapılacak, boş kontenjan kalması durumunda yedek aday listesi birimlerin web 

sayfalarında 23 Nisan 2022 günü ilan edilerek 25 Nisan 2022 Pazartesi günü mesai 

saati bitimine kadar yedek adayların kesin kayıtları yapılacaktır. 

20- Yatay geçiş başvurusu yapan ancak geçiş hakkı kazanamayan öğrenciler özel 

öğrenci statüsü için 26-29 Nisan 2022 tarihleri arasında gerekli belgelerle birlikte ilgili 

birimlere başvuracaklardır. 

21- Özel öğrenciler için ayrıca kontenjan ilan edilmeyecek, yatay geçiş için ilan edilen 

kontenjanlardan yedek kesin kayıtlardan sonra boş kalan kontenjanların olması 

durumunda özel öğrencilerin başvuruları birimler tarafından değerlendirilecektir. 

22- Her ne sebeple olursa olsun ilan edilen tarihlerde ilgili programlara kayıt 

yaptırmayan adaylar bu haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır. 

23- Öğrenciler aynı anda farklı iki örgün öğretimde öğrenim göremezler. Farklı 

bir örgün öğretime kayıt yaptırdığı tespit edilen öğrencilerin ilişikleri kesilecektir. 

Öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için sadece bir örgün öğretime kayıt yaptırmaları 

gerekmektedir. 

24- İstenen belgeler başvuru formlarının “Ekler” kısmında yer almaktadır. 

 

 

 

 

 



 

KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ 

 
25- Yatay geçiş yapan veya özel öğrenci olarak ders alma hakkı elde eden öğrenciler 

öğrenime 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında başlayacaklarından, katkı 

payı/öğrenim ücretleri “2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılında Yükseköğretim 

Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı 

Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Cumhurbaşkanı Kararı” uyarınca 

hesaplanacaktır. 

 Yatay geçiş veya özel öğrenci olarak Türk öğrenci kontenjanlarına başvuran ve 

kayıt hakkı kazanan öğrencilerden katkı payı/öğrenim ücretleri “2022-2023 Eğitim 

ve Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine 

Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine 

Dair Cumhurbaşkanı Kararı” uyarınca alınacaktır. 

 Yatay geçiş veya özel öğrenci olarak Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlara 

başvuru yapan ortaöğretiminin tamamını yurt dışında tamamlayarak Ukrayna’daki 

yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran T.C. uyruklu öğrenciler ile yabancı 

uyruklu öğrencilerden, “2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılında Yükseköğretim 

Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı 

Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Cumhurbaşkanı Kararı” uyarınca 

“Yurtdışından Öğrenci Kabul Kontenjanları Dâhilinde Yerleşen Uluslararası 

Öğrenciler” için Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek ücret 

alınacaktır. 

26- Öğrenciler tahmini ücretleri 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı için belirlenen ve 

ilan edilen listeden bakabilirler. 


