
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ  

UKRAYNA’DAKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA EĞİTİM GÖREN TÜRKİYE 

CUMHURİYETİ VATANDAŞI İLE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN YATAY GEÇİŞ 

DUYURUSU 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARI İÇİN YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI 

 

Üniversitemize yatay geçiş yapabilmek için Ukrayna’da faaliyet gösteren ve Yükseköğretim Kurulu 

tarafından tanınan bir Yükseköğretim kurumunda örgün eğitim veren diploma programı olması 

gerekmektedir. 

Ukrayna’da Faaliyet Gösteren ve Yükseköğretim Kurulu Tarafından Tanınan Yükseköğretim 

Kurumları İçin Tıklayınız. 

 

2021-2022 eğitim öğretim yılı güz dönemi ve önceki dönemlerde kayıt yaptırmış olan ve kayıtlı 

olduğu diploma programının hazırlık sınıfı, ara sınıfları veya son sınıfında bulunan öğrenciler ilan edilen 

kontenjanlar dahilinde ÖSYS/YKS Kılavuzundaki şartlar çerçevesinde Üniversitemize yatay geçiş 

başvurusunda bulunabilirler. 

 

A-Başarı Sıralaması Şartı Aranan Diploma Programları İçin Yatay Geçiş Şartları 

Ukrayna’daki ilgili programa kayıt yapılan yılda;  

➢ ÖSYS/YKS’ye girmiş olmak ve kılavuzda yayımlanan başarı sırasına sahip olmak veya  

➢ Ukrayna’daki programa kayıt yapılan yıldaki ÖSYS/YKS kılavuzunda zikredilen 

sıralama kuruluşları listelerinde aranan sıralama şartını sağlıyor olmaları gerekmektedir.  

➢ Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarından aldıkları ön lisans eğitimlerini yurt dışındaki 

yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına saydırarak kayıt yaptıran öğrenciler de 

yukarıdaki şartları sağlamaları kaydıyla başvuru yapabilirler. 

 

B-Başarı Sıralaması Şartı Aranmayan Diploma Programları İçin Yatay Geçiş Şartları 

Ukrayna’daki programa kayıt yapılan yılda;  

➢ Ülkemizdeki ilgili eşdeğer diploma programlarının ÖSYS/YKS sınavında en düşük taban 

puanına sahip olmak veya,  

➢ Ukrayna’daki programa kayıt yapılan yıldaki ÖSYS/YKS kılavuzunda zikredilen 

sıralama kuruluşları listelerinde ilk binde (1000) yer alıyor olması gerekmektedir. 

➢ Özel yetenek programlarında ise ilgili yılın ÖSYS/YKS’de Üniversitemiz özel yetenek 

programları için ilan edilen en düşük merkezi sınav puanına sahip olmak ve Üniversitemiz 

tarafından yapılacak olan özel yetenek sınavlarından başarılı olmak gerekmektedir.  

https://oidb.alanya.edu.tr:9512/media/vreb3nvb/ukrayna-universite-listesi.xlsx


➢ Ülkemizde yükseköğretim kurumlarından aldıkları ön lisans eğitimlerini yurt dışındaki 

yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına saydırarak kayıt yaptıran öğrencilerin de 

yukarıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir. 

 

C-Meslek Yüksekokullarına (Ön Lisans Programları) Yatay Geçiş Şartları 

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 başvurmak 

istedikleri Üniversitemiz ilgili ön lisans diploma programlarının o yıldaki taban puanını karşılamak 

şartıyla ön lisans programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunulabilir.  

 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI 

 

➢ Ukrayna’daki bir diploma programına kayıtlı olan yabancı uyruklu öğrencilerin, yatay geçiş 

başvurusunda bulunacağı program için Üniversitemizin ilgili yılda kabul ettiği başvuru 

koşullarını sağlamış olmak.  

 

 

 

GENEL HÜKÜMLER 

1- Üniversitemiz diploma programlarına yatay geçişle kayıt olan öğrenciler, Üniversitemizin ilgili mevzuat 

hükümlerine tabidirler.  

2- Bir diploma programına kontenjan dahilinde yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler.  

3- Yabancı uyruklu aday öğrencilerden kayıt hakkı kazananların Türkçe Yeterlik Belgesine sahip olması 

gerekmektedir.  

4- Üniversitemizin yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarına kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler 

hakkında, Üniversitemiz “Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi” hükümleri 

uygulanır. 

5- 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için başvurusu kabul edilerek kayıt hakkı kazanan 

öğrencilerin kayıtları yapılır. Eksik evrakla başvuru yapan öğrencilerin geçici kayıtları yapılarak 20 Mayıs 

2022 tarihine kadar evrak tamamlama süresi verilir. Bu tarihe kadar eksik evraklarını tamamlamayan 

öğrencilerin kayıtları silinir. 

6- 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için başvurusu kabul edilerek kayıt hakkı kazanan 

öğrencilerin ilgili dönemi için öğrenime ara izni verilir. İlgili öğrenciler 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 

Güz Yarıyılında Eğitim-Öğretime başlayacaktır. 



7- Üniversitemiz diploma programlarına başvuru yaparak kayıt hakkı kazanan aday öğrencinin muafiyet 

işlemleri Üniversitemiz “Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi” gereğince uygun görülen sınıfa 

intibakları yapılır. Ancak 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 akademik birimler tarafından ayrıca ölçme ve değerlendirme yoluyla 

tespit edilecek ve öğrenci intibak komisyonları marifetiyle uygun sınıflara yerleştirilecektir. 

8- Yatay geçiş yapan öğrencilerden katkı payı/öğrenim ücretlerini “2021-2022 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 GEÇİŞ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ 

Başvurular, ilan edilen tarihler arasında şahsen yapılacak olup; posta, e-posta veya kargo kabul 

edilmeyecektir. İstenilen evrakların Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden 

onaylı sureti ile ilgili akademik birime başvuru yapılacaktır.  

Yabancı uyruklu adaylar yatay geçiş başvurularını Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Ofisine 

yapacak olup, kontenjanlar dahilinde değerlendirme ve yerleştirme gibi her türlü iş ve işlemler Yabancı 

Uyruklu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi hükümlerine göre Uluslararası İlişkiler Ofisi 

tarafından yürütülecektir.  

 

Yatay Geçiş Başvurusu Tarihleri 11- 15 Nisan 2022 

Yatay Geçiş Sonuçlarının Birimlerce Duyurulması 20 Nisan 2022 

Asıl adayların Kesin Kayıt Tarihleri 21-22 Nisan 2022 

Yedek Adayların Birimlerce Duyurulması 23 Nisan 2022 

Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihleri 25 Nisan 2022 

 

 

T.C. Uyruklu Öğrenciler İçin Yatay Geçiş Başvuru Evrakları 

➢ Öğrenci Belgesi, 

➢ T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi, 

➢ Not Durum Çizelgesi (Transkript) (Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, öğrenim 

gördüğü dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belge ile birlikte kayıtlı olduğu 

Üniversitenin varsa Not Dönüşüm Tablosu),  

➢ ÖSYS/YKS Sınav Sonuç Belgesi (ÖSYS/YKS Sınavına giren adaylar için), 

➢ Pasaportun kimlik bilgilerini, geçerlilik süresini ve ilgili ülkeye giriş-çıkış hareketlerini gösteren 

sayfaların örneği, 



➢ Derslerin tamamen veya kısmen yabancı dilde okutulduğu diploma programlarına başvuruda not 

durum çizelgesinde (Transkript) yabancı dil başarı durumu belirtilmeyen öğrenciler için yabancı 

dil eğitimine veya dil düzeyine ilişkin belgenin fotokopisi (Var ise), 

➢ Ders İçerikleri (Var ise),   

➢ Ayrılacağı yükseköğretim kurumunun öğretim planları ve öğrenci değerlendirme sistemi ile ilgili 

belgeler (Var ise),   

➢ 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), İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita) sonucu ile 

kayıt yaptırmış olanların bu sınavlara ait sınav sonuç belgesi. 

Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Yatay Geçiş Başvuru Evrakları 

➢ Pasaportun kimlik bilgilerini, geçerlilik süresini ve ilgili ülkeye giriş-çıkış hareketlerini gösteren 

sayfaların örneği, 

➢ Öğrenci belgesi,  

➢ Not Durum Çizelgesi (Transkript) (Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, öğrenim 

gördüğü dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belge ile birlikte kayıtlı olduğu 

Üniversitenin varsa Not Dönüşüm Tablosu),  

➢ Adayın öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan aldığı onaylı ders içerikleri örneği (Var ise), 

➢ Derslerin tamamen veya kısmen Yabancı Dilde okutulduğu diploma programlarına başvuruda Not 

durum çizelgesinde (Transkript) Yabancı Dil başarı durumu belirtilmeyen öğrenciler için Yabancı 

Dil eğitimine veya dil düzeyine ilişkin belgenin fotokopisi (Var ise), 

➢ Türkçe yeterlik belgesi (Var ise), 

➢ 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), İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita) sonucu ile 

kayıt yaptırmış olanların bu sınavlara ait sınav sonuç belgesi. 

 


