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  Ukrayna-Rusya Savaşı Nedeniyle Ukrayna’daki Yükseköğretim Kurumlarında Eğitim Gören
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Öğrenciler ile Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Ülkemizdeki
Yükseköğretim Kurumlarına Yatay Geçişleri ve Özel Öğrencilik İşlemleri 

 Ukrayna-Rusya savaşı neden�yle Ukrayna'dak� yükseköğret�m kurumlarında eğ�t�m gören Türk�ye
Cumhur�yet� vatandaşı öğrenc�ler �le yabancı uyruklu öğrenc�ler�n ülkem�zdek� yükseköğret�m
kurumlarına yatay geç�ş ve özel öğrenc� olarak eğ�t�mler�ne devamlarına
�l�şk�n olarak Yükseköğret�m Genel Kurulunun 28.03.2022 tar�hl� toplantısında değerlend�r�lme
yapılmış ve söz konusu öğrenc�ler�n ülkem�zdek� yükseköğret�m kurumlarına yatay geç�şler� ve özel
öğrenc� olarak eğ�t�mler�ne devamlarına �l�şk�n aşağıda yer alan şartlar bel�rlenm�şt�r.

I) YATAY GEÇİŞ

Yükseköğret�m Kurulu, b�l�nd�ğ� g�b� yurt dışındak� yükseköğret�m kurumlarında eğ�t�m almak �steyen
Türk�ye Cumhur�yet� uyruklu öğrenc�ler�n ülkem�zdek� yükseköğret�m kurumlarının eşdeğer d�ploma
programına yatay geç�ş �şlemler�n�n şartlarını her yıl ÖSYS/YKS Kılavuzlarında bel�rley�p duyurmaktadır.

Ülkem�zdek� yükseköğret�m kurumlarına yatay geç�ş yapab�lmek �ç�n yurt dışında kayıtlı olunan
yükseköğret�m kurumunun Yükseköğret�m Kurulu tarafından tanınması ve b�r d�ploma programına kayıtlı
olmak şartıyla onun hazırlık sınıfı, ara sınıfları ve son sınıfında bulunan öğrenc�ler ÖSYS/YKS
Kılavuzundak� şartlar çerçeves�nde yatay geç�ş yapab�l�r. Ukrayna’da faal�yet gösteren 809 yükseköğret�m
kurumu Kurulumuzca tanınmakta olup �s�mler� Başkanlığımız �nternet sayfasında yayımlanmıştır.
Ün�vers�teler�m�z, Ukrayna’dak� tanınan yükseköğret�m kurumlarının örgün eğ�t�m programlarına 2021-
2022 eğ�t�m ve öğret�m yılı güz dönem� ve öncek� eğ�t�m ve öğret�m dönemler�nde kayıt yaptırmış ve
kend�ler�ne yatay geç�ş başvurusunda bulunmuş olan öğrenc�ler�n kabulünde (Ukrayna’dak�
yükseköğret�m kurumunun d�ploma programına) kayıt yaptırdıkları döneme a�t ÖSYS/YKS kılavuzunda
�lan ed�len şartları sağlayıp sağlamadıklarını d�kkate alarak değerlend�rme yapacaklardır.

Bu kapsamda Ukrayna’dak� yükseköğret�m kurumlarının örgün eğ�t�m programlarına kayıtlı olan
öğrenc�ler�n yatay geç�ş başvurularının değerlend�r�leb�lmes�nde;

1) Kayıt yılındak� ÖSYS/YKS’ye g�rm�ş olmaları ve

a- ÖSYS/YKS’de başarı sıralaması şartı aranan programlar �ç�n başarı sırası şartını,

b- ÖSYS/YKS’de başarı sırası aranmayan alanlarda, Türk�ye’de �lg�l� yıldak� eşdeğer d�ploma
programlarının en düşük taban puanına sah�p olma şartını,

c- Özel yetenek programlarında �se ün�vers�teler�n �lg�l� yılın ÖSYS/YKS’de özel yetenek programları
�ç�n �lan ed�len en düşük merkez� sınav puanına sah�p olma şartını (ün�vers�teler�n, �sted�kler�
takd�rde özel yetenek sınavı yapma hakkı saklıdır),

ç- Ülkem�zdek� yükseköğret�m kurumlarından aldıkları önl�sans eğ�t�mler�n� yurt dışındak�
yükseköğret�m kurumlarının l�sans programlarına saydırarak kayıt yaptıranların da yukarıdak�
şartları,

sağlamaları gerek�r.
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2 ) Ukrayna’dan ülkem�ze gelen öğrenc�ler, Ukrayna’dak� b�r programa başvurup o program �ç�n gerekl�
hazırlık sınıfında okuyanlar da dah�l olmak üzere, �lg�l� yükseköğret�m programına kayıt oldukları yıldak�
YGS/TYT puanları �le meslek yüksekokullarının o yıldak� programının taban puanını karşılamak şartıyla
önl�sans programlarına da yatay geç�ş başvurusunda bulunab�leceklerd�r.

3) Ukrayna’dak� d�ploma programına uluslararası sınav (SAT1, ACT, Ab�tur, Fransız Bakaloryası, GCE A
Level Sert�f�kası, Uluslararası Bakalorya (Internat�onal Baccalaureat IB, Avusturya Matura D�ploması
(Matura Re�fezeugn�s), İtalya Matur�ta D�ploması (D�ploma d� Matur�ta) sonucu �le kayıt yaptırmış olan
Türk ve yabancı öğrenc�ler�n, Türk�ye’de yatay geç�ş başvurusunda bulunacağı program �ç�n başvurduğu
ün�verten�n �lg�l� yılda kabul ett�ğ� uluslararası sınav asgar� puan şartını sağlamış olmaları gerek�r.

4 ) Ukrayna’dak� programa kayıt yapılan yıldak� ÖSYS/YKS kılavuzunda z�kred�len sıralama kuruluşları
l�steler�nde aranan sıralama şartını karşılayan ün�vers�teler�n öğrenc�ler� de yatay geç�ş başvurusu
yapab�leceklerd�r. Ukrayna’da tanınan b�r yükseköğret�m kurumuna kayıt yaptırmış olan öğrenc�ler, kayıt
yaptırdıkları yılın ÖSYM web sayfasında yer alan ÖSYS/YKS kılavuzları �le �lan ed�len uluslararası
sıralama kuruluşları (örneğ�n 2016 �ç�n �lk 1000, tak�p eden yıllar �ç�n �lk 500, 2021 �ç�n �lk 400) şartını
�nceleyeb�l�rler.

Başarı sıralaması aranan d�ploma programları dışındak� alanlarda ÖSYS/YKS kılavuzunda z�kred�len
sıralama kuruluşları l�steler�nde �lk b�nde yer alma şartı aranacaktır.

5 ) Öğrenc�ler�n yatay geç�ş başvurularında kullanılmak üzere ülkem�zdek� her b�r d�ploma programının
kontenjanı yükseköğret�m kurumlarımız tarafından ayrıca bel�rlenecekt�r. Bel�rlenecek kontenjanlar,
ortaöğret�m�n� ülkem�zde tamamlayan öğrenc�ler �ç�n b�r d�ploma programında sınıf ayırımı gözet�lmeks�z�n
toplamda 40’ı, ortaöğret�m�n�n tamamını yurt dışında okuyanlar �le yabancı uyruklu öğrenc�ler �ç�n �se 20’y�
geçemez.

6 ) Öğrenc�ler�n yatay geç�ş başvurularının değerlend�r�lmes�nde, kayıtları sırasında esas alınan ulusal ve
uluslararası sınavlardak� puan üstünlüğü d�kkate alınacaktır.

7 ) Yükseköğret�m kurumları, yatay geç�ş yoluyla yerleşme hakkı kazanan öğrenc�ler�n Ukrayna’dak�
yükseköğret�m kurumlarından almış oldukları ders ve kred�ler� her b�r program bazında �nt�bak
kom�syonları mar�fet�yle değerlend�rme yaparak �lg�l� sınıflara yerleşt�rme yapacaktır. Meslek �crasına
�l�şk�n d�ploma programlarında (tıp, d�ş hek�ml�ğ�, eczacılık, veter�nerl�k, hemş�rel�k ve kl�n�k uygulaması
olan d�ğer sağlık programları, mühend�sl�k, m�marlık, öğretmenl�k ve hukuk) öğrenc�n�n �nt�bakının
yapılacağı sınıf ve alt sınıflara �l�şk�n teor�k/uygulamalı ders kazanımları ve yeterl�l�kler�, yükseköğret�m
kurumları tarafından ayrıca ölçme ve değerlend�rme yoluyla tesp�t ed�lecek ve öğrenc� �nt�bak
kom�syonları mar�fet�yle uygun sınıflara yerleşt�r�lecekt�r.

8 ) Öğrenc�ler�n Ukrayna’da öğren�m gördüğü d�ploma programının ülkem�zde eşdeğer�n�n bulunmaması
hal�nde, �lg�l� programın ders kazanımları ve �çer�kler� ün�vers�ten�n mer’� mevzuatı çerçeves�nde
değerlend�r�lerek öğrenc�ler talepler� doğrultusunda, �nt�bak kom�syonları mar�fet�yle en yakın d�ploma
programına yerleşt�r�leb�lecekt�r.

9 ) 2021-2022 eğ�t�m ve öğret�m yılı güz dönem� ve önces�nde Ukrayna’dak� tanınan b�r yükseköğret�m
kurumuna kayıt yaptırmış olan ve yukarıdak� şartları sağlayan öğrenc�ler�n, 11-15 N�san 2022 Cuma günü
mesa� b�t�m�ne kadar yatay geç�ş �ç�n gerekl� belgelerle beraber �lg�l� yükseköğret�m kurumlarına başvuru
yapmaları gerekmekted�r.
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Yükseköğret�m kurumları yatay geç�ş başvurularını değerlend�rerek duyurusunu yaptıkları kontenjanın
yarısı kadar yedek adayla b�rl�kte 20.04.2022 tar�h� mesa� saat� b�t�m�ne kadar �nternet sayfalarında �lan
edeceklerd�r. 21-22 N�san 2022 tar�h� mesa� saat� b�t�m�ne kadar as�l adayların kayıtları yapılacaktır. Boş
kontenjan kalması durumunda, yedek aday l�stes� yükseköğret�m kurumlarının �nternet sayfalarında 23
N�san 2022 günü �lan ed�lerek yedek aday kayıtları, 25 N�san 2022 Pazartes� günü mesa� saat� b�t�m�ne
yapılacaktır. Her ne sebeple olursa olsun �lan ed�len tar�hlerde �lg�l� programlara kayıt yaptırmayan adaylar
bu haklarından vaz geçm�ş sayılacaktır.

10) Vakıf yükseköğret�m kurumları, kend�ler�ne yatay geç�ş yapan öğrenc�lerden 2021-2022 eğ�t�m ve
öğret�m yılı �ç�n bel�rlem�ş oldukları öğret�m ücret�n� alab�leceklerd�r.

11) Devlet yükseköğret�m kurumları, kend�ler�ne yatay geç�ş yapan öğrenc�lerden katkı payı/öğren�m
ücretler�n�, “2021-2022 Eğ�t�m ve Öğret�m Yılında Yükseköğret�m Kurumlarında Car� H�zmet Mal�yetler�ne
Öğrenc� Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğren�m Ücretler�n�n Tesp�t�ne Da�r” Cumhurbaşkanı
Kararı uyarınca alacaklardır.

12 ) Yükseköğret�m kurumları, olası su��st�maller� önlemek bakımından, öğrenc�ler�n yatay geç�ş
başvurularında �braz etmes� gereken ancak olağanüstü şartlar neden�yle �braz ed�lemeyen ve k�ş�n�n
öğrenc�l�ğ�n� kanıtlayan belgeler� (öğrenc� belges�, transkr�pt belges�, pasaport, emn�yetten alınan g�r�ş-
çıkış kayıtları vs.) denet�m süreçler�nde hazır bulundurulmak üzere en kısa sürede tem�n ve muhafaza
etmekle yükümlüdür.

II) ÖZEL ÖĞRENCİLİK

Yatay geç�ş hakkı elde edemem�ş ancak Ukrayna’dak� b�r yükseköğret�m kurumunun örgün b�r
eğ�t�m programında kayıtlı olan öğrenc�ler, ülkem�zdek� yükseköğret�m kurumlarında özel
öğrenc� statüsünde; açıköğret�m programlarında kayıtlı öğrenc�ler �se ülkem�zdek� açıköğret�m
programlarında özel öğrenc� statüsünde eğ�t�m ve öğret�mler�ne devam edeb�leceklerd�r.

Bu durumdak� öğrenc�lerle sınırlı olmak kaydıyla;

1- Devlet veya vakıf ayırımı yapılmaksızın tüm yükseköğret�m kurumları, özel öğrenc�l�k �ç�n aranab�lecek
olan aşağıdak� hususlarda gerekl� kolaylığı sağlayacaklardır:

a) Özel öğrenc�l�k taleb�nde bulunulan d�ploma programının asgar� yerleşt�rme puanının aranması,

b) Özel öğrenc�l�k �ç�n aranan genel akadem�k başarı not ortalaması,

c) Öğrenc�n�n kayıtlı olduğu d�ploma programında geç�rmes� gereken asgar� dönem/yıl,

ç) Öğrenc�n�n kayıtlı olduğu ün�vers�ten�n özel öğrenc�l�k �ç�n onayı,

d) Akadem�k takv�m.

2- Özel öğrenc� statüsünde eğ�t�m gören öğrenc�ler, �lg�l� yükseköğret�m kurumunun derslere devam,
sınav, başarı değerlend�rmes� ve d�s�pl�n hakkındak� mevzuat hükümler�ne tab�d�r. Alınacak dersler�n
kazanımları, ölçme ve değerlend�rme g�b� kal�teye �l�şk�n hususlardak� t�t�zl�k, özel öğrenc�ler �ç�n de aynen
sürdürülecekt�r.

3- B�r d�ploma programının hazırlık sınıfı dah�l kayıtlı öğrenc�ler�, özel öğrenc�l�k hakkından
yararlanab�lecekt�r.
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4- Özel öğrenc�n�n, b�r yarıyılda alab�leceğ� dersler�n kred�ler� toplamı, ün�vers�tes�n�n yönetmel�k ve
yönergeler�nde bel�rlenen b�r yarıyılda alınab�lecek maks�mum kred� sınırını aşamaz.

5- Özel öğrenc�, yükseköğret�m kurumlarının önl�sans, l�sans ve l�sansüstü eğ�t�m- öğret�m ve sınav
yönetmel�kler� çerçeves�nde yetk�l� kurulları tarafından bel�rlenen ücret� ödemekle yükümlüdür. Vakıf
yükseköğret�m kurumları özel öğrenc�lerden, özel öğrenc�l�k taleb�nde bulunulan d�ploma programına
kayıtlı Türk vatandaşı öğrenc�ler�n dönem başına öded�ğ� ücretten fazlasını talep edemez.

6- Özel öğrenc�l�k, süres� ne olursa olsun, özel öğrenc�l�k �mkânından yararlanılan ün�vers�teden
d�ploma/unvan/statü talep etme hakkı vermez.

7- Yükseköğret�m kurumları, olası su��st�maller� önlemek bakımından, öğrenc�ler�n özel öğrenc�l�k
�mkânından yararlanab�lmek �ç�n �braz etmes� gereken ancak olağanüstü şartlar neden�yle �braz
ed�lemeyen ve k�ş�n�n öğrenc�l�ğ�n� kanıtlayan belgeler� (öğrenc� belges�, transkr�pt belges�, pasaport,
emn�yetten alınan g�r�ş-çıkış kayıtları vs.) denet�m süreçler�nde hazır bulundurulmak üzere en kısa sürede
tem�n ve muhafaza etmekle yükümlüdürler.

8- B�r yükseköğret�m kurumunda özel öğrenc�l�kten yararlanan Türk vatandaşı öğrenc� sayısı, her b�r
d�ploma programı �ç�n sınıf ayrımı gözetmeks�z�n toplamda 40’ı aşamaz.

9- Ukrayna’da eğ�t�m-öğret�m görürken yaşanan durum dolayısıyla öğrenc�l�ğ�ne ülkem�zde devam etmek
�steyen yabancı uyruklu öğrenc�lerle �lg�l� olarak yükseköğret�m kurumlarımız, kend� mevzuatlarındak�
hükümler çerçeves�nde değerlend�rme yapma yetk�s�ne sah�pt�rler.

10- Özel öğrenc�l�k statüsünde öğren�m gören öğrenc�lere, dönem sonunda, aldıkları teor�k/uygulamalı
derslere �l�şk�n AKTS kred�ler� ve sınav sonuçları g�b� kazanımları gösteren onaylı b�r belge ver�l�r.

11- 2021-2022 eğ�t�m ve öğret�m yılı güz dönem� ve önces�nde Ukrayna’dak� tanınan b�r yükseköğret�m
kurumuna kayıt yaptırmış ve yatay geç�ş şartlarını sağlamayan öğrenc�ler�n 11-15 N�san 2022 Cuma günü
mesa� b�t�m�ne kadar; yatay geç�ş başvuru yapan ancak yararlanamayan öğrenc�ler�n �se 26-29 N�san
2022 Cuma günü mesa� b�t�m�ne kadar özel öğrenc�l�k �ç�n gerekl� belgelerle beraber �lg�l� yükseköğret�m
kurumlarına başvuru yapması gerekmekted�r.


