
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

UKRAYNA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN  

YATAY GEÇİŞ / ÖZEL ÖĞRENCİLİK İŞLEMLERİ UYGULAMA ESASLARI 

 

 

Ukrayna - Rusya savaşı nedeniyle Ukrayna’daki yükseköğretim kurumlarında eğitim gören Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşı öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversitemiz programlarında yatay geçiş ve özel öğrenci olarak 

eğitimlerine devamlarına ilişkin olarak yapılacak iş ve işlemler Yükseköğretim Genel Kurulunun 28.03.2022 tarihli 

toplantısında belirlenen şartlar kapsamında olmak üzere aşağıda belirtilen esaslara bağlı olarak yürütülecektir. 

 

I- YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ 

A- Kontenjan 

1) Yatay geçiş işlemlerinde, ekte yer alan ve bu uygulama esasları ile birlikte kabul edilen ortaöğretimini ülkemizde 

tamamlayan öğrenciler ve ortaöğretiminin tamamını yurt dışında okuyanlar ile yabancı uyruklu öğrenciler için iki ayrı grupta 

(T.C uyruklu öğrenciler, yabancı uyruklu öğrenciler) belirlenen kontenjanlar kullanılacaktır. (EK_Ukrayna Yatay Geçiş 

Kontenjanları) 

 

B- Takvim 

1) Yatay geçiş süreci aşağıda yer alan takvime bağlı olarak yürütülecektir. 

SÜREÇTE YAPILACAK İŞLEM İŞLEM TARİHİ 

Başvurular 11 - 15 Nisan 2022 

Başvuru Sonuçlarının İlanı 20 Nisan 2022 

Asil Adayların Kayıtları 21 – 22 Nisan 2022 

Boş Kalan Kontenjanların ve Yedek Listelerin İlanı 23 Nisan 2022 

Yedek Adayların Kayıtları 25 Nisan 2022 

2) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının aksine bir kararı olmadığı sürece başvuru tarihi uzatılmayacaktır. 

3) Her ne sebeple olursa olsun kayıt hakkı kazanıp, ilan edilen tarihlerde ilgili programlara kayıt yaptırmayan adaylar bu 

haklarından vazgeçmiş sayılacaktır.  

 

C- Başvuru ilkeleri  

1) Ukrayna’daki Üniversitelere 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz dönemi dâhil olmak üzere önceki eğitim-öğretim 

dönemlerinde kayıt yaptırmış, hazırlık sınıfı, ara sınıfları ve son sınıfında bulunan öğrenciler, ÖSYS/YKS Kılavuzunda yer alan 

şartlar çerçevesinde başvuru yapabilecektir.  

2) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tanınan Üniversitelere kayıtlı öğrenciler başvuru yapabileceklerdir. 

(https://www.yok.gov.tr/Documents/Ogrenci/UKRAYNA-UNIVERSITE-LISTESI.xlsx) 

3) Yatay geçiş başvuruları yalnızca örgün öğretimle yürütülen önlisans ve lisans programlarına yapılacaktır. Lisansüstü 

programlar için başvuru yapılamayacaktır. 

4) Başvuruda adaydan alınan bilgi ve belgelerin doğruluğu ve geçerliği konusunda tüm sorumluluk adaya ait olacaktır.  

5) Başvuruda, adaylardan, eksik evrakın belirlenen süreler içerisinde teslim edilmemesi veya yanlış bilgi/belge 

verildiğinin anlaşılması halinde yapacağı kesin kayıt işleminin iptal edileceğine ilişkin taahhütname alınacaktır. 

6) Başvurular Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden adaylar tarafından takvimde yer alan tarihler arasında yapılacak, 

yapılan başvuruya bağlı olarak istenilen/sisteme yüklenen belgeler ve sistemden alınacak başvuru formu en geç 15 Nisan 2022 

Cuma günü mesai bitimine kadar ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe teslim edilecektir.  

7) Belirtilen tarihe kadar belge teslim etmeyen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.  

8) Adaylar başvuru sırasında aşağıda yer alan belgeleri noter onaylı Türkçe çevirileri ile birlikte sisteme yükleyeceklerdir.  

a) Öğrenci belgesi,  

b) Not durum (transkript) belgesi,  

c) Ders içerikleri, 

ç) Ukrayna öğrenci vizesi, 

d) Pasaport,  

e) İlgili emniyet müdürlüklerinden alınan giriş-çıkış kayıtları, 

f) Kayıtlı olunan üniversitenin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen sıralama kuruluşları 

tarafından yapılan sıralama belgesi 

 

Ç- Başvuru şartları 

1) İlgili kayıt yılındaki ÖSYS/YKS sınavlarına girmiş olanların; 

a) Başarı sıralaması şartı aranan programlar için başarı sırası şartını, 

b) Başarı sırası aranmayan alanlarda, Türkiye’de ilgili yıldaki eşdeğer diploma programlarının en düşük taban puanına 

sahip olma şartını,  

c) Özel yetenek programlarında ilgili yılın özel yetenek programları için ilan edilen en düşük merkezi sınav puanına 

sahip olma şartını,  

sağlamaları gerekmektedir. 

2) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlara yatay geçiş başvurusu yapan adayların ilgili birimler tarafından 

yapılacak özel yetenek sınavında başarılı olmaları halinde kesin kayıt işlemleri yapılacaktır. 

3) Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından aldıkları önlisans eğitimlerini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının 

lisans programlarına saydırarak kayıt yaptıranların 1 inci maddede yer alan şartları sağlamaları halinde başvuruları 

değerlendirmeye alınacaktır. 

https://www.yok.gov.tr/Documents/Ogrenci/UKRAYNA-UNIVERSITE-LISTESI.xlsx
https://obs.atauni.edu.tr/


4) Ukrayna’daki bir programa başvurup o program için gerekli hazırlık sınıfında okuyanlar da dahil olmak üzere, ilgili 

yükseköğretim programına kayıt oldukları yıldaki YGS/TYT puanları ile meslek yüksekokullarının o yıldaki programının taban 

puanını karşılamak şartıyla önlisans programlarına da yatay geçiş başvurusunda bulunabileceklerdir. 

5) 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) sonucu 

ile kayıt yaptırmış olan Türk ve yabancı öğrencilerin, Üniversitemiz Yabancı Uyruklu Öğrenci Alımı kapsamında belirlenen 

asgari sınav puanı şartını sağlamaları gerekmektedir. 

6) Ukrayna’daki programa kayıt yapılan yıldaki uluslararası sıralama kuruluşları listelerinde yer alan üniversitelerin 

öğrencileri de yatay geçiş başvurusu yapabileceklerdir. Başarı sıralaması aranan diploma programları dışındaki alanlarda 

uluslararası sıralama kuruluşları listelerinde ilk binde yer alma şartı aranacaktır. 

 

D- Değerlendirme 

1) Adayların başvurularının değerlendirilmesi, aşağıdaki yerleştirme önceliğine göre ulusal ve uluslararası sınavlardaki 

puanlar dikkate alınarak yapılacaktır. 

I. Öncelikli: ÖSYS/YKS sınavlarına girmiş olan ve (Ç) başlığının 1 inci maddesinde belirtilen şartları sağlayan 

öğrenciler, 

II. Öncelikli: Uluslararası Sınav Sonucuna göre yerleşen öğrenciler,  

III. Öncelikli: Başarı sıralaması aranan diploma programları dışındaki programlara kayıt olunan yılda uluslararası 

sıralama kuruluşları listelerinde ilk binde yer alan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler, başarı sıralaması aranan 

programlarda ise ÖSYS/YKS kılavuzunda bulunan sıralama kuruluşları listelerinde aranan sıralama şartını karşılayan 

yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler,1 (Bu öğrencilerin sıralamaları ortaöğretim başarı puanları esas alınarak 

yapılacaktır.) 

2) Yabancı uyruklu öğrenci olarak yatay geçişi kabul edilen öğrenciler ATATÖMER tarafından yapılacak olan Türkçe 

Dil Yeterlilik Sınavına alınırlar, sınav sonuçlarına bağlı olarak bu öğrenciler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır. 

3) Öğrencilerin muafiyet ve intibak işlemleri ilgili birim intibak ve muafiyet komisyon kararlarına bağlı olarak birim 

yönetim kurulları tarafından karara bağlanacaktır. 

4) Meslek icrasına ilişkin diploma programlarında (tıp, diş hekimliği, eczacılık, veterinerlik, hemşirelik ve klinik 

uygulaması olan diğer sağlık programları, mühendislik, mimarlık, öğretmenlik ve hukuk) öğrencinin intibakının yapılacağı sınıf 

ve alt sınıflara ilişkin teorik/uygulamalı ders kazanımları ve yeterlilikleri, ilgili birim intibak ve muafiyet komisyonları tarafından 

yapılacak ölçme değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak tespit edilecek, öğrenci intibak komisyonları tarafından uygun sınıflara 

yerleştirileceklerdir. 

5) Öğrencilerin Ukrayna’da öğrenim gördüğü diploma programının eşdeğerinin bulunmaması halinde, ilgili programın 

ders kazanımları ve içerikleri göz önünde bulundurularak öğrencilerin talepleri doğrultusunda, bu öğrenciler ilgili birim intibak 

komisyonu önerisi ve birim yönetim kurulu kararı ile en yakın diploma programına kayıt olabileceklerdir. 

6) Yatay geçiş başvuru değerlendirme sonuçları birim internet sayfalarında belirtilen tarihler dikkate alınarak, herhangi 

bir gecikmeye meydan verilmeden ilgili Dekanlık/Müdürlükler tarafından ilan edilecektir. 

7) Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile 

Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan  “Örgün 

öğretim yapan yükseköğretim kurumlarının birden fazla aynı düzeydeki programına öğrenci kaydı yapılamaz.” hükmü bu 

uygulama esaslarına bağlı olarak yapılacak yatay geçiş işlemlerinde de uygulanacaktır. 

 

E- Eğitim-öğretim  

1- Programlara kayıt hakkı kazanan ve kesin kayıt yaptıran öğrenciler eğitim-öğretimlerine 2022-2023 eğitim-öğretim 

yılında başlayacaklardır. 

2) Öğrencilerin, yatay geçiş başvuruları ve kayıtları sırasında ibraz etmeleri gereken, ancak olağanüstü şartlar nedeniyle 

ibraz edilemeyen ve ilgililerin öğrenciliğini kanıtlayan belgeleri (öğrenci belgesi, transkript belgesi, pasaport, emniyetten alınan 

giriş-çıkış kayıtları vs.) 2022-2023 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar teslim etmeleri gerekmektedir. Olağanüstü şartların 

devam etmesi durumunda bu sürenin uzatılmasında karar alma yetkisi Üniversite Senatosuna aittir.  

3) Yatay geçiş yoluyla kayıt yaptırdığı programdan mezuniyet hakkı elde eden öğrencilerden belge eksiği bulunanlar için 

bu eksiklikleri tamamlanıncaya kadar mezuniyet işlemleri yapılmaz. Belgelerin tamamlanamaması halinde öğrencinin talebi 

üzerine, programda geçirdiği süre özel öğrencilik statüsünden sayılmak şartı ile kendisine bu uygulama esaslarında özel 

öğrencilik konusunda yer alan hükümler uygulanır. 

 

F- Katkı Payı / Öğrenim Ücretleri 

1- Yatay geçiş yapan öğrencilerden alınacak ücretler hakkında, her yıl Cumhurbaşkanı Kararına göre belirlenen 

Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim 

Ücretlerinin Tespitine Dair karar kapsamında işlem yapılacaktır. 

2- Kesin kayıt yaptırdıktan sonra herhangi bir nedenle kayıt işlemi iptal edilen veya kaydı silinen öğrencilerin yatırmış 

oldukları katkı payı/öğrenim ücretleri iade edilmez.  
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II- ÖZEL ÖĞRENCİLİK İŞLEMLERİ 

 

A- Kontenjan 

1) Üniversitemiz bünyesinde yürütülen lisans ve önlisans programlarındaki (başarı sırası aranan programlar hariç) her bir 

sınıfta özel öğrencilik statüsünden yararlanmak isteyen; 

a) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler için 2’şer, 

b) Yabancı uyruklu öğrenciler için 1’er 

kontenjan tahsis edilmiştir. 

 

B- Takvim 

1) Özel öğrencilik süreci aşağıda yer alan takvime bağlı olarak yürütülecektir. 

SÜREÇTE YAPILACAK İŞLEM İŞLEM TARİHİ 

Yatay Geçiş Şartlarını Sağlamayan Öğrenciler için Başvurular 11 - 15 Nisan 2022 

Yatay Geçiş Başvurusu Yapan Ancak Yatay Geçişten Yararlanamayan Öğrenciler İçin 

Başvurular 
26 - 29 Nisan 2022 

Sonuçların ilanı 29 Nisan 2022 

Kesin Kayıtlar 05 Mayıs 2022 

 

C- Başvuru ilkeleri  

1) Başvuruda adaydan alınan bilgi ve belgelerin doğruluğu ve geçerliği konusunda tüm sorumluluk adaya ait olacaktır.  

2) Başvuruda, adaylardan, eksik evrakın belirlenen süreler içerisinde teslim edilmemesi veya yanlış bilgi/belge 

verildiğinin anlaşılması halinde yapacağı kesin kayıt işleminin iptal edileceğine ilişkin taahhütname alınacaktır. 

3) Başvurular Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden adaylar tarafından takvimde yer alan tarihler arasında yapılacak, 

yapılan başvuruya bağlı olarak istenilen/sisteme yüklenen belgeler ve sistemden alınacak başvuru formu; 

a) Yatay geçiş şartlarını sağlamayan en geç 15 Nisan 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar,  

b) Yatay geçişten yararlanamayan öğrenciler ise 29 Nisan 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar 

ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe teslim edilecektir.  

4) Belirtilen tarihe kadar belge teslim etmeyen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.  

5) Adaylar başvuru sırasında aşağıda yer alan belgeleri noter onaylı Türkçe çevirileri ile birlikte sisteme yükleyeceklerdir.  

a) Öğrenci belgesi,  

b) Not durum (transkript) belgesi,  

c) Ders içerikleri, 

ç) Ukrayna öğrenci vizesi, 

d) Pasaport,  

e) İlgili emniyet müdürlüklerinden alınan giriş-çıkış kayıtları, 

f) Kayıtlı olunan üniversitenin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen sıralama kuruluşları 

tarafından yapılan sıralama belgesi 

 

Ç- Başvuru şartları 

1) Yatay geçiş hakkı elde edememiş ancak Ukrayna’daki bir yükseköğretim kurumunun; 

a) Örgün bir eğitim programında kayıtlı olan öğrenciler, ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarında özel öğrenci 

statüsünde;  

b) Açıköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler ise ülkemizdeki açıköğretim programlarında özel öğrenci statüsünde 

eğitim ve öğretimlerine devam edebileceklerdir.  

2) Lisansüstü programlar için başvuru yapılamayacaktır. 

3) Bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil kayıtlı öğrenciler, özel öğrencilik hakkından yararlanabilecektir. 

4) Bu öğrencilerin başvuruları ile sınırlı olmak üzere; 

a) Özel öğrencilik talebinde bulunulan diploma programının asgari yerleştirme puanı aranmayacak, 

b) Özel öğrencilik için aranan genel akademik başarı not ortalaması dikkate alınmayacak, 

c) Öğrencinin kayıtlı olduğu diploma programında geçirmesi gereken asgari dönem/yıl şartı uygulanmayacak, 

ç) Öğrencinin kayıtlı olduğu üniversitenin özel öğrencilik için onayı istenmeyecektir. 

5) Yabancı uyruklu öğrenci olarak özel öğrenciliğe kabul edilen öğrenciler ATATÖMER tarafından yapılacak olan 

Türkçe Dil Yeterlilik Sınavından başarılı olmaları halinde eğitim-öğretimlerine devam edebilirler.  

 

D- Değerlendirme  

1) Adayların başvurularının değerlendirilmesi, aşağıdaki yerleştirme önceliğine göre ulusal ve uluslararası sınavlardaki 

puanlar dikkate alınarak yapılacaktır. 

I. Öncelikli: ÖSYS/YKS sınavlarına girmiş olan ve 

a) Başarı sıralaması şartı aranan programlar için başarı sırası şartını, 

b) Başarı sırası aranmayan alanlarda, Türkiye’de ilgili yıldaki eşdeğer diploma programlarının en düşük taban puanına 

sahip olma şartını,  

c) Özel yetenek programlarında ilgili yılın özel yetenek programları için ilan edilen en düşük merkezi sınav puanına 

sahip olma şartını sağlayan öğrenciler, 

II. Öncelikli: Uluslararası Sınav Sonucuna göre yerleşen öğrenciler,  

https://obs.atauni.edu.tr/


III. Öncelikli: Kayıt olduğu yıldaki uluslararası sıralama kuruluşları listelerinde ilk binde yer alan Üniversitelerdeki 

kayıtlı öğrenciler (Bu öğrencilerin sıralamaları ortaöğretim başarı puanları esas alınarak yapılacaktır.) 

IV. Öncelikli: Ortaöğretim Başarı Puanı (I-II-III dışında kalanlar) 

2) Özel öğrenci başvuru değerlendirme sonuçları birim internet sayfalarında belirtilen tarihler dikkate alınarak, herhangi 

bir gecikmeye meydan verilmeden ilgili Dekanlık/Müdürlükler tarafından ilan edilecektir. 

 

E- Eğitim-öğretim  

1) Özel öğrenci olarak programlarda öğrenim görmesi uygun görülen ve kesin kayıt yaptıran öğrenciler eğitim-

öğretimlerine 2022-2023 eğitim-öğretim yılında başlayacaklardır. 

2) Özel öğrenci statüsünde eğitim gören öğrenciler, Üniversitenin 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) Özel öğrencilerin, bir yarıyılda alabileceği derslerin kredileri toplamı, üniversitenin yönetmelik ve yönergelerinde 

belirlenen bir yarıyılda alınabilecek maksimum kredi sınırını aşamaz. 

4) Özel öğrencilik süresi 1 yıl / 2 yarıyıldır. Bu süre Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı görüşüne bağlı olarak uzatılabilir. 

5) Özel öğrenci olarak Üniversitede kayıtlı öğrenciler, özel öğrencilikte geçirdikleri süre ne olursa olsun, 

diploma/unvan/statü talep etme hakkı elde edemezler. Bu öğrenciler için Üniversite tarafından diploma ve/veya mezuniyet 

belgesi düzenlenemez. 

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. 

7) Öğrencilerin, özel öğrencilik başvuruları ve kayıtları sırasında ibraz etmeleri gereken, ancak olağanüstü şartlar 

nedeniyle ibraz edilemeyen ve ilgililerin öğrenciliğini kanıtlayan belgeleri (öğrenci belgesi, transkript belgesi, pasaport, 

emniyetten alınan giriş-çıkış kayıtları vs.) 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı başına kadar teslim etmeleri 

gerekmektedir.  

 

F- Katkı Payı / Öğrenim Ücretleri 

1- Özel öğrencilerden alınacak ücretler hakkında, her yıl Cumhurbaşkanı Kararına göre belirlenen Yükseköğretim 

Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair 

karar kapsamında işlem yapılacaktır. 

2- Kesin kayıt yaptırdıktan sonra herhangi bir nedenle kayıt işlemi iptal edilen veya kaydı silinen öğrencilerin yatırmış 

oldukları katkı payı/öğrenim ücretleri iade edilmez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Üniversite Senatonun 08.04.2022 tarih ve 9/75 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.  
1 Üniversite Senatonun 15.04.2022 tarih ve 10/95 toplantısında “başarı sıralaması aranan programlarda ise ÖSYS/YKS 

kılavuzunda bulunan sıralama kuruluşları listelerinde aranan sıralama şartını karşılayan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı 

öğrenciler,” ifadesi eklenmiştir. 

 


