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DAĞITIM YERLERİNE
 

Ukrayna-Rusya  savaşı  nedeniyle  Ukrayna'daki  yükseköğretim  kurumlarında  eğitim  gören  Türkiye
Cumhuriyeti  vatandaşı  öğrenciler  ile  yabancı  uyruklu  öğrencilerin  ülkemizdeki  yükseköğretim
kurumlarına yatay geçiş ve özel öğrenci olarak eğitimlerine devamlarına  ilişkin Yükseköğretim Genel
Kurulunun 28.03.2022 tarihli toplantısında alınan karar metni  ekte yer almaktadır.
 
Bu  kararlar  çerçevesinde  yükseköğretim  kurumlarımızın,  kendi  imkân  ve  kapasiteleri  ölçüsünde  ve
sadece  Ukrayna'daki  üniversitelerde  öğrenim  görürken  yaşanan  olaylardan  dolayı  ülkemize  gelmek
zorunda kalmış öğrencilerin yararlanabilmelerine yönelik olarak program ölçeğinde belirledikleri yatay
geçiş kontenjanlarına 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında öğrenci başvurusu kabul edecektir. Başvuran
adayların  durumu  28.03.2022  tarihli  Yükseköğretim  Genel  Kurul  kararındaki  esaslar  çerçevesinde
değerlendirilerek  duyurulan  kontenjanın  yarısı  kadar  yedek  adaylarla  birlikte  20.04.2022  tarihi mesai
saati bitimine kadar yükseköğretim kurumlarının internet sayfalarında ilan edilecektir. 21-22 Nisan 2022
tarihi mesai saati bitimine kadar asil adayların kayıtları yapılacaktır. Boş kontenjan kalması durumunda,
yedek aday  listesi yükseköğretim kurumlarının  internet  sayfalarında 23 Nisan 2022 günü  ilan edilerek
yedek  aday  kayıtları,  25  Nisan  2020  Pazartesi  günü mesai  saati  bitimine  kadar  yapılacaktır.  Her  ne
sebeple olursa olsun  ilan edilen  tarihlerde  ilgili programlara kayıt yaptırmayan adaylar bu haklarından
vazgeçmiş sayılacaktır.
 
2021-2022  eğitim  ve  öğretim  yılı  güz  dönemi  ve  öncesinde Ukrayna'daki  tanınan  bir  yükseköğretim
kurumuna kayıt  yaptırmış  olan ve  anılan genel  kurul  kararındaki  şartları  sağlayan öğrencilerin,  11-15
Nisan  2022  Cuma  günü  mesai  bitimine  kadar  yatay  geçiş  için  gerekli  belgelerle  beraber  ilgili
yükseköğretim kurumlarına başvuru yapmaları gerekmektedir.
 
2021-2022  eğitim  ve  öğretim  yılı  güz  dönemi  ve  öncesinde Ukrayna'daki  tanınan  bir  yükseköğretim
kurumuna  kayıt  yaptırmış  ve  yatay  geçiş  şartlarını  sağlamayan  öğrencilerin  11-15 Nisan  2022 Cuma
günü mesai  bitimine  kadar;  yatay  geçiş  başvuru  yapan  ancak  yararlanamayan  öğrencilerin  ise  26-29
Nisan  2022  Cuma  günü  mesai  bitimine  kadar  özel  öğrencilik  için  gerekli  belgelerle  beraber  ilgili
yükseköğretim kurumlarına başvuru yapması gerekmektedir.
 
Malumları olduğu üzere Başkanlığımız  tarafından Ukrayna'dan savaş nedeniyle ülkemize dönmüş olan
yükseköğretim  öğrencilerine  ilişkin  durum  tespiti  yapabilmek  amacıyla  bu  durumdaki  öğrencilerden
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kendi  isteklerine  bağlı  olarak  online  bilgi  formu  üzerinden  veriler  toplanmıştır.  Elde  edilen  verilerin
incelenmesi  sonucunda  bu  durumdaki  öğrencilerin  listesi  ekte  verilen  farklı  programlara  dağılmış
oldukları  anlaşılmış  olup  söz  konusu  program  listesi  ekte  verilmiştir.  Bununla  birlikte  anılan  bilgi
formunu doldurmayan ve farklı bir programda kayıtlı öğrencilerin de olabileceği hususunun kontenjan
belirlemelerinde dikkate alınmasında yarar görülmektedir.
 
Yükseköğretim  kurumunuzun  başarı  sırası  aranan  programlar  için  belirlediği  yatay  geçiş
kontenjanlarının, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden "Öğrenci İşlemleri" sekmesi altında
açılacak olan  "Yatay Geçiş  ve Yurt Dışı  İşlemleri"  sayfasına 5 Nisan 2022 Salı  günü mesai  bitimine
kadar girilmesi; yatay geçiş ve özel öğrenci olarak kabul edilen öğrencilere ilişkin bilgilerin ise en geç 3
Mayıs 2022 Salı günü saat 10.00'a kadar YÖKSİS'te güncellenmesi gerekmektedir.
 
Yükseköğretim  kurumunuz  tarafından  ilan  edilen  tüm  programların  yatay  geçiş  kontenjanına  ilişkin
listelerin  bir  örneğinin  de  excel  formatında  ayrıca  Başkanlığımız    adresineyataygecis@yok.gov.tr
gönderilmesi gerekmektedir.
 
Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
 
 
 
 
 

 

 

Ek:
1 - 28.03.2022 Yükseköğretim Genel Kurul Karar Metni (4 Sayfa)
2 - Ukrayna'dan dönmüş olan öğrencilerin online bilgi formunda belirttikleri program isim listesi (2
Sayfa)

 
Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
Devlet Üniversiteleri-kepe
Tüm Vakıf Üniversitelerine

Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı
Hukuk Müşavirliğine
Vakıf Yükseköğretim Kurumları Daire Başkanlığına
Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığına
Yükseköğretim Proje Geliştirme ve Destekleme
Daire Başkanlığına
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına
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