
HARRAN ÜNİVERSİTESİ 

Ukrayna-Rusya Savaşı Nedeniyle Yatay Geçiş Başvuru ve Kayıt Tarihleri 

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

Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversitemize yatay geçiş yoluyla kabul 

edilecek öğrencilerde aranacak koşullar, başvuru için gerekli belgeler ile başvuru ve kayıt tarihi aşağıda 

belirtilmiştir. 

 
KOŞULLAR: 

Üniversitemize yatay geçiş yapabilmek için yurt dışında kayıtlı olunan yükseköğretim kurumunun 

Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve örgün yüz yüze bir diploma programına kayıtlı olmak şartıyla 

hazırlık sınıfı, ara sınıfları ve son sınıfında bulunan öğrenciler ÖSYS/YKS Kılavuzundaki şartlar çerçevesinde yatay 

geçiş yapabilir. Ukrayna’daki tanınan yükseköğretim kurumlarının örgün eğitim programlarına 2021-2022 

eğitim ve öğretim yılı güz dönemi ve önceki eğitim ve öğretim dönemlerinde kayıt yaptırmış ve 

Üniversitemize yatay geçiş başvurusunda bulunmuş olan öğrencilerin kabulünde (Ukrayna’daki yükseköğretim 

kurumunun diploma programına) kayıt yaptırdıkları döneme ait ÖSYS/YKS kılavuzunda ilan edilen şartları 

sağlayıp sağlamadıklarını dikkate alarak değerlendirme yapılacaktır. 

Bu kapsamda Ukrayna’daki yükseköğretim kurumlarının örgün eğitim programlarına kayıtlı olan 

öğrencilerin yatay geçiş başvurularının değerlendirilebilmesinde; 

1- Kayıt yılındaki ÖSYS/YKS’ye girmiş olmaları ve 

a- ÖSYS/YKS’de başarı sıralaması şartı aranan programlar için başarı sırası şartını, 

b- ÖSYS/YKS’de başarı sırası aranmayan alanlarda, Türkiye’de ilgili yıldaki eşdeğer diploma 

programlarının en düşük taban puanına sahip olma şartını, 

c- Özel yetenek programlarında ise üniversitelerin ilgili yılın ÖSYS/YKS’de özel yetenek programları için 

ilan edilen en düşük merkezi sınav puanına sahip olma şartını (üniversitemizin özel yetenek sınavı yapma hakkı 

saklıdır), 

ç- Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarından aldıkları önlisans eğitimlerini yurt dışındaki 

yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına saydırarak kayıt yaptıranların da yukarıdaki şartları, 

sağlamaları gerekir. 

          2- Ukrayna’dan ülkemize gelen öğrenciler, 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. 

          3- 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 olan Türk ve yabancı 

öğrencilerin, Türkiye’de yatay geçiş başvurusunda bulunacağı program için başvurduğu üniversitenin ilgili yılda 



kabul ettiği uluslararası sınav asgari puan şartını sağlamış olmaları gerekir. 

          4- Ukrayna’daki programa kayıt yapılan yıldaki ÖSYS/YKS kılavuzunda zikredilen sıralama kuruluşları 

listelerinde aranan sıralama şartını karşılayan üniversitelerin öğrencileri de yatay geçiş başvurusu 

yapabileceklerdir. Başarı sıralaması aranan diploma programları dışındaki alanlarda ÖSYS/YKS kılavuzunda 

zikredilen sıralama kuruluşları listelerinde ilk binde yer alma şartı aranacaktır. 

          5- Öğrencilerin yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde, kayıtları sırasında esas alınan ulusal ve 

uluslararası sınavlardaki puan üstünlüğü dikkate alınacaktır. 

         6- Üniversitemiz, yatay geçiş yoluyla yerleşme hakkı kazanan öğrencilerin Ukrayna’daki yükseköğretim 

kurumlarından almış oldukları ders ve kredileri her bir program bazında intibak komisyonları marifetiyle 

değerlendirme yaparak ilgili sınıflara yerleştirme yapacaktır. Meslek icrasına ilişkin diploma programlarında 

(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, 

Üniversitemiz tarafından ayrıca ölçme ve değerlendirme yoluyla tespit edilecek ve öğrenci intibak komisyonları 

marifetiyle uygun sınıflara yerleştirilecektir. 

          7- Öğrencilerin Ukrayna’da öğrenim gördüğü diploma programının ülkemizde eşdeğerinin bulunmaması 
halinde, ilgili programın ders kazanımları ve içerikleri üniversiteni mer’i mevzuatı çerçevesinde değerlendirilerek 
öğrenciler talepleri doğrultusunda, intibak komisyonları marifetiyle en yakın diploma programına 
yerleşebileceklerdir. 

         8- Özel Öğrencilik başvuru koşulları ve kontenjanları; 

a. Yatay geçiş şartlarını sağlamayan öğrencilerin 11-15 Nisan 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar özel 
öğrenci başvurusu yapması gerekmektedir. 

b. Yatay geçiş şartlarını sağlayıp başvuru yapan ancak yararlanamayan öğrencilerin 26-29 Nisan 2022 Cuma 
günü mesai bitimine kadar özel öğrencilik için gerekli belgelerle beraber başvuru yapması gerekmektedir. 

c. Özel öğrenciler için ayrıca kontenjan ilan edilmeyecek, yatay geçiş için ilan edilen kontenjanlardan yedek 
adayların kayıtlardan sonra boş kalan kontenjanların olması durumunda özel öğrencilerin başvuruları 
birimler tarafından değerlendirilecektir. 

d. Özel öğrencilik için gerekli belgeler: Dilekçe, T.C. Kimlik Belgesi (T.C. Kimlik Belgesi olmayanlar için 
pasaport fotokopisi), Öğrenci Belgesi ve Türkçe tercümesi, Transkript (Not Durum Belgesi) ve Türkçe 
Tercümesi, öğrencinin kayıtlı olduğu üniversitenin özel öğrencilik için onayı 

 
 

 
Başvurular ilan edilen tarihler arasında ilgili birimlere (Fakülte/Yüksekokul/MYO) şahsen yapılacaktır. 

Posta, e-posta veya kargo ile başvurular kabul edilmeyecektir.  

HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI UKRAYNA’DA OKUYAN ÖĞRENCİLER İÇİN 

YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİ TAKVİMİ 

BAŞVURU TARİHİ DEĞERLENDİRME TARİHİ  KESİN KAYIT TARİHİ YEDEK KAYIT TARİHİ 

BAŞLANGIÇ BİTİŞ BAŞLANGIÇ BİTİŞ 
SONUÇ İLAN 
TARİHİ 

BAŞLANGIÇ BİTİŞ 
YEDEK 
ADAYLARIN 
İLANI 

YEDEK 
ADAYLARIN 
KAYIT TARİHİ 

11.04.2022 15.04.2022 18.04.2022 19.04.2022 20.04.2022 21.04.2022 22.04.2022 23.04.2022 25.04.2022 



 

GEREKLİ BELGELER: 
 

1. T.C. Kimlik Belgesi (T.C. Kimlik Belgesi olmayanlar için pasaport fotokopisi) 

2. Pasaportun kimlik bilgilerinin geçerlilik süresini ve giriş-çıkış kayıtlarını gösteren belge örneği 

3. Öğrenci Belgesi ve Türkçe tercümesi 

4. Transkript (Not Durum Belgesi) ve Türkçe Tercümesi 

5. ÖSYM sınav sonuç belgesi. (Kayıt olduğu yıla ait olacak) veya uluslararası sınav sonuç belgesi. 

Onaylı ders içeriklerinin kayıt sırasında teslim edilmemesi nedeniyle başvuru reddedilemez. Bu belgeleri 

daha önce aldığı dersleri saydırmak isteyen öğrencilerin getirmesi gerekmektedir. Ancak bu belgeleri teslim 

etmeyen öğrencilerin daha önce aldığı derslerin intibakı yapılmaz. 

KESİN KAYIT: 

               Kesin kayıtlar kayıt tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda yapılacaktır. 

Öğrenci, bu belgelerin orijinalinin olmaması ve verilen süre içerisinde teslim etmemesi halinde kayıt 

hakkını kaybedecektir. 

Belgelerini 15 Haziran 2022 tarihine kadar ibraz edemeyen öğrencilerin yatay geçişleri iptal edilecektir. 
Her ne sebeple olursa olsun ilan edilen tarihlerde ilgili programlara kayıt yaptırmayan adaylar bu 

haklarından vazgeçmiş sayılacaktır. 

 Üniversitemiz, 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 alacaktır. 

  

 


