
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 

 UKRAYNA’DAKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA EĞİTİM GÖREN TÜRKİYE 

CUMHURİYETİ VATANDAŞI ÖĞRENCİLER İÇİN  

ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU DUYURUSU 

 

Yatay geçiş başvurusu yapan ancak yararlanamayan veya yatay geçiş şartlarını sağlayamayan 

Ukrayna’daki bir yükseköğretim kurumunun örgün bir eğitim programında kayıtlı olan öğrencilerden 

şartları sağlayanlar Üniversitemiz diploma programlarına özel öğrenci statüsünde başvuru 

yapabileceklerdir.  

Genel Hükümler 

1- Özel öğrenci statüsünde öğretim görecek öğrenciler, Üniversitemizin ilgili mevzuat hükümlerine 

tabidirler. 

2- Bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil her bir sınıfı için özel öğrencilik başvurusunda 

bulunabilirler.  

3- Özel öğrencinin, bir yarıyılda alabileceği derslerin AKTS kredileri toplamı, Üniversitemizin ilgili 

mevzuatı gereğince belirlenen bir yarıyılda alınabilecek maksimum AKTS kredi sınırını aşamaz. 

4- 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 ibraz 

edemeyen öğrencilerin kayıtları silinir. 

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

öğrenciler 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Eğitim-Öğretime başlayacaklardır. 

6- 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında eğitime başlayacak öğrenciler “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. 

7- Özel öğrencilik hakkından en fazla iki dönem/bir yıl yararlanılabilir. Öğrencilerin başvurularını 

dönemlik veya yıllık olarak yapmaları gerekir. Bu süreler sonunda öğrencinin özel öğrencilik statüsü 

sona erer. 

8- Üniversitemizin tüm diploma programları için sınıf ayrımı yapılmaksızın en fazla 12 öğrenci olmak 

üzere ilgili akademik birim tarafından kontenjan belirlenir.  



9- Özel öğrenci olarak Üniversitemiz diploma programlarına kayıt olup ders alan öğrencilerin 

Ukrayna’da kayıtlı oldukları Üniversite tarafından bu derslerin nasıl değerlendireceği (kabul edilip 

edilmeyeceği) ilgili üniversitenin kararına bağlıdır. 

10- Özel öğrencilik statüsünde öğrenim gören öğrencilere dönem sonunda aldıkları teorik/uygulamalı 

derslere ilişkin AKTS kredileri ve sınav sonuçları gibi kazanımları gösteren onaylı bir belge ilgili 

akademik birim tarafından verilir. 

11- Özel öğrencilik imkânından yararlanan öğrenciye diploma/unvan/statü hakkı verilmez. 

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

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

hükümleri uygulanır. 

ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU, DEĞERLENDİRME VE KAYIT TAKVİMİ 

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

aracılığı ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Özel öğrencilikten yararlanmak isteyen adaylar 

istenilen belgelerin Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı suretleri ile 

birlikte ilgili akademik birime başvuru yapacaklardır. 

 

 

T.C. Uyruklu Öğrenciler İçin Özel Öğrenci Başvuru Evrakları 

➢ T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi, 

➢ Öğrenci Belgesi, 

➢ Not Durum Çizelgesi (Transkript) (Var ise), 

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

sayfaların örneği, 

 

 

 

 

Yatay geçiş şartlarını sağlayamayan öğrencilerin özel öğrenci başvuru ve 

kayıt Tarihleri 

11-15 Nisan 2022 

Yatay geçiş başvurusu yapan ancak yararlanamayan öğrencilerin özel 

öğrenci başvuru ve kayıt Tarihleri 

26-29 Nisan 2022 


