
 

KİMLER YATAY GEÇİŞ YAPABİLİR? 

1. Ukrayna’da faaliyet gösteren ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan bir 
Yükseköğretim kurumunda örgün (yüz yüze) eğitim veren bir diploma programında 
kayıtlı olan ve bu diploma programının hazırlık sınıfı, ara sınıfları veya son sınıfında 
bulunan öğrenciler, ÖSYS/YKS Kılavuzundaki şartlar çerçevesinde Üniversitemize 
yatay geçiş yapabilir. 

2. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı güz dönemi ve önceki dönemlerde kayıt yaptırmış 
olan öğrenciler yatay geçiş başvurusu yapabilir. 
 
 

BAŞARI ŞARTI ARANAN PROGRAMLAR (MÜHENDİSLİK, 
ÖĞRETMENLİK) İÇİN YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI NELERDİR? 

Ukrayna’daki programa kayıt yapılan yıldaki;  

A.  ÖSYS/YKS’ ye girmiş ve kılavuzda yayımlanan başarı sırasına sahip olunması veya  
B.  ÖSYS/YKS kılavuzunda bulunan sıralama kuruluşları listelerinde aranan sıralama 

şartını karşılayan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olunması gerekmektedir.  
C. Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarından aldıkları önlisans eğitimlerini yurt 

dışındaki yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına saydırarak kayıt yaptıran 
öğrenciler de yukarıdaki şartları sağlamaları kaydıyla başvuru yapabilirler. 
 
 

BAŞARI SIRASI ARANMAYAN PROGRAMLAR İÇİN YATAY GEÇİŞ 
ŞARTLARI NELERDİR? 

Ukrayna’daki programa kayıt yapılan yıldaki; ▪ 
1. Türkiye’de ilgili yıldaki eşdeğer diploma programlarının ÖSYS/YKS sınavında en 

düşük taban puanına sahip olunması,  
2.  Özel yetenek programlarında ise (Beden Eğitimi Yüksekekokulu / Güzel Sanatlar 

Fakültesi) üniversitelerin ilgili yılın ÖSYS/YKS’de özel yetenek programları için 
ilan edilen en düşük merkezi sınav puanına sahip olunması veya  

3. ÖSYS/YKS kılavuzunda zikredilen sıralama kuruluşları listelerinde ilk 1000’de 
olan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olunması gerekmektedir.  

4. Ülkemizde yükseköğretim kurumlarından aldıkları önlisans eğitimlerini yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına saydırarak kayıt 
yaptıran öğrencilerin de yukarıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir. 

 

 

 
 
 
 
 



MESLEK YÜKSEKOKULLARINA (ÖNLİSANS PROGRAMLARINA) 
KİMLER YATAY GEÇİŞ YAPABİLECEKTİR? 

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 yüksekokul programlarımızın o yıldaki taban 
puanını karşılamak şartıyla önlisans programlarına yatay geçiş başvurusunda 
bulunulabilir 
 
 

ÖSYS/YKS PUANI OLMAYAN VEYA SINAVA GİRMEYEN 
ÖĞRENCİLER NASIL YATAY GEÇİŞ YAPABİLECEKTİR? 

 
Ukrayna’daki programa kayıt yapılan yıldaki ÖSYS/YKS kılavuzunda zikredilen 
sıralama kuruluşları listelerinde başarı sırası aranan programlar için anılan 
kılavuzlarda aranan sıralama şartını, başarı sırası aranmayan programlarda ise 
ÖSYS/YKS kılavuzunda zikredilen sıralama kuruluşları listelerinde ilk 1000’de 
olan yükseköğretim kurumlarının diploma programına, uluslararası sınav sonucu ile 
(SAT1, ACT, ABİTUR, Fransız Bakaloryası, GCE A Level Sertifikası, 
International Baccalauréat IB,) sonucu ile kayıt yaptırmış öğrencilerin yatay geçiş 
başvurusunda bulunacağı programlarımız için Üniversitemizin ilgili yılda kabul 
ettiği uluslararası sınav asgari puan şartını sağlamış olmaları gerekir 
 
 
Yatay Geçiş Başvurusunda Kabul Edilecek Uluslararası Sınavlar 

SAT 1 sınavından en az 1100 toplam puan ve en az 600 matematik puan,  

GCE (A level) sınavında, en az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3 konuda 
A düzeyi, 

 ACT sınavında; Matematik (Math), Fen (Science Reasoning) ve toplam (Composite)       
puan   olarak en az 24,  

 Uluslararası bakalorya diplomasına sahip ve diploma notu en az 30, 

 ABITUR derecesi en fazla 3, Matura derecesi en fazla 3, 

 Fransız Bakaloryası diploma notu en az 12, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



UKRAYNA’DAKİ BİR DİPLOMA PROGRAMINA KAYITLI OLAN 
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER/ORTAÖĞRETİMİNİN TAMAMINI 

YURT DIŞINDA TAMAMLAYAN T.C. UYRUKLU ÖĞRENCİLER 
YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU YAPABİLECEK Mİ? 

Ukrayna’daki bir diploma programına kayıtlı olan yabancı uyruklu 
öğrenciler/ortaöğretiminin tamamını yurt dışında tamamlayan T.C. uyruklu 
öğrenciler ÖSYS/YKS puanı olmayan öğrenciler gibi yatay geçiş başvurusunda 
bulunacağı program için Üniversitemizin ilgili yılda kabul ettiği uluslararası asgari 
puan şartını sağlamış olmaları şartıyla yatay geçiş yapabilecektir. 
 
ÜLKEMİZDE EŞDEĞER PROGRAMI OLMAYAN ÖĞRENCİLER NASIL 

YATAY GEÇİŞ YAPABİLECEK? 
Öğrencilerin Ukrayna’ da öğrenim gördüğü diploma programının Üniversitemizde 
eşdeğerinin bulunmaması halinde, ilgili programın ders kazanımları ve içerikleri 
Üniversitemizin yürürlükte olan mevzuatı çerçevesinde değerlendirilerek 
öğrencilerin talepleri doğrultusunda, intibak komisyonlarının kararı ile en yakın 
diploma programına yerleştirilebilecektir. 
 

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ NE KADAR? 
Üniversitemize yatay geçiş yapan öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücretleri, “2021-
2022 Eğitim ve Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet 
Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim 
Ücretlerinin Tespitine Dair” Cumhurbaşkanlığı Kararı Uyarınca alınacaktır. 


