
UKRAYNA'DA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN 

ÜNİVERSİTEMİZE YATAY GEÇİŞ YOLUYLA VEYA ÖZEL ÖĞRENCİ STATÜSÜNDE KAYIT 

YAPTIRMALARINA İLİŞKİN ŞARTLAR 

A- YATAY GEÇİŞ YOLUYLA KAYITA İLİŞKİN ŞARTLAR 

Ukrayna'da faaliyet gösteren ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumunda örgün (yüz yüze) 

eğitim veren bir diploma programına 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı ve öncesinde kayıtlı olan ve bu diploma 

programının hazırlık sınıfı, ara sınıfları veya son sınıfında bulunan öğrenciler, ÖSYS/YKS Kılavuzundaki şartlar 

çerçevesinde yatay geçiş başvurusu yapabilir. 

a) Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi 

• Başvuru Tarihleri: 11-15 Nisan 2022 

• Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı: 18 Nisan 2022 Saat: 10.00 

• Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı: 19 Nisan 2022 Saat: 10.00/14.00 

• Yabancı Dil Yeterlilik Sınav Sonuçlarının İlanı: 19 Nisan 2022 Saat: 10.00/14.00 

• Değerlendirme Tarihleri: 18-20 Nisan 2022 

• Sonuç İlan Tarihi: 20 Nisan 2022 Saat:17.30 

• Kesin Kayıt Tarihleri: 21-22 Nisan 2022 

• Yedek Öğrenci Kayıt Tarihleri: 25 Nisan 2022 

• Yatay Geçiş Şartlarını Sağlamayanlar İçin Özel Öğrencilik Başvuru Tarihleri: 11-15 Nisan 2022 

• Yatay Geçişten Yararlanamayanlar İçin Özel Öğrencilik Başvuru Tarihleri: 26-29 Nisan 2022 

b) Orta Öğretimini Türkiye'de Tamamlayan Öğrenciler İçin Yatay Geçiş Kontenjanları 

FAKÜLTE / BÖLÜM / PROGRAM 

Hazırlık 

Yurt Dışı 

Kontenjanı 

1. Sınıf 

Yurt Dışı 

Kontenjanı 

2. Sınıf 

Yurt Dışı 

Kontenjanı 

3. Sınıf 

Yurt Dışı 

Kontenjanı 

4. Sınıf 

Yurt Dışı 

Kontenjanı 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ  

Beden Eğitim ve Spor Öğretmenliği 0 10 10 10 0 

EĞİTİM FAKÜLTESİ  

Arapça Öğretmenliği (%30 Arapça) 0 10 10 10 10 

Sınıf Öğretmenliği 0 10 10 10 10 

İngilizce Öğretmenliği 0 10 10 10 10 

Okul Öncesi Öğretmenliği 0 10 10 10 10 

Özel Eğitim Öğretmenliği 0 10 10 10 10 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 0 10 10 10 10 

Türkçe Öğretmenliği 0 10 10 10 10 

İlköğretim Matematik Öğretmenliği 0 10 10 10 10 

Müzik Öğretmenliği 0 10 0 0 0 

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ  

Psikoloji 0 10 10 10 10 

Psikoloji (İngilizce) 0 10 10 10 10 

Tarih 0 10 10 10 10 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 0 10 10 10 10 

Sosyoloji (% 30 İngilizce) 0 10 10 10 10 

Türk Dili ve Edebiyatı 0 10 10 0 0 

Görsel İletişim Tasarımı 0 10 0 0 0 

HUKUK FAKÜLTESİ  

Hukuk Fakültesi 0 5 5 5 5 

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ  

İslami İlimler (%30 Arapça) 0 10 10 10 10 

İslami İlimler (Arapça) 0 10 10 10 10 

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ  

İşletme (%30 İngilizce) 0 10 10 10 10 

İktisat (%30 İngilizce) 0 10 10 10 10 

Uluslararası Ticaret ve Finansman 0 10 10 10 10 

Uluslararası Ticaret ve Finansman(İngilizce) 0 10 10 10 10 

İslam İktisadı ve Finans 0 10 10 10 10 

İslam İktisadı ve Finans (İngilizce) 0 10 10 10 10 

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ  

Bilgisayar Mühendisliği 0 5 5 5 5 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce) 0 5 5 5 5 

Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) 0 5 5 5 5 

Gıda Mühendisliği (%30 İngilizce) 0 5 0 0 0 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 0 5 5 5 5 

Mimarlık 0 5 5 5 5 

Yazılım Mühendisliği (%30 İngilizce) 0 5 5 5 5 

Moleküler Biyoloji ve Genetik (%30 İngilizce) 0 5 0 0 0 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ  

Hemşirelik 0 10 10 10 10 

Sosyal Hizmet 0 10 10 10 10 

Sağlık Yönetimi 0 10 10 10 10 

Beslenme ve Diyetetik 0 10 10 10 10 

 



c) Başarı şartı aranan programlar (Hukuk, Mühendislik, Öğretmenlik, Mimarlık) için yatay geçiş başvuru şartları 

Ukrayna'daki programa kayıt yapılan yıldaki;  

1. ÖSYS/YKS'ye girmiş ve kılavuzda yayımlanan başarı sırasına sahip olmaları veya ÖSYS/YKS kılavuzunda bulunan 

sıralama kuruluşları listelerinde aranan sıralama şartını karşılayan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olmaları, 

2. Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarından aldıkları önlisans eğitimlerini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının 

lisans programlarına saydırarak kayıt yaptıranların da bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlamaları, 

gerekir. 

ç) Başarı sırası aranmayan programlar için yatay geçiş başvuru şartları 

Ukrayna'daki programa kayıt yapılan yıldaki; 

1. Türkiye'de ilgili yıldaki eşdeğer diploma programlarının ÖSYS/YKS sınavında en düşük taban puanına sahip olmaları, 

2. Özel yetenek programlarında ise üniversitelerin ilgili yılın ÖSYS/YKS'de özel yetenek programları için ilan edilen en 

düşük merkezi sınav puanına sahip olmaları (üniversitelerin, istedikleri takdirde özel yetenek sınavı yapma hakkı 

saklıdır), 

3. ÖSYS/YKS kılavuzunda zikredilen sıralama kuruluşları listelerinde ilk binde olan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı 

olmaları, 

4. Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarından aldıkları önlisans eğitimlerini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının 

lisans programlarına saydırarak kayıt yaptıranların da bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü yukarıdaki şartları 

sağlamaları, 

gerekir. 

d) Yatay Geçiş Başvurusu İçin Gerekli Belgeler 

Yatay geçiş başvurularının 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında aşağıdaki belgelerle birlikte  Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığına şahsen veya  noter onaylı vekâletname ile belirledikleri vekilleri vasıtasıyla yapması gerekmektedir. 

1. ÖSYS Sonuçlarının (YKS ve Yerleştirme puanları dahil) internet çıktısı ve/veya uluslararası sınav sonuç 

belgesi (Belge üzerinde "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" bulunmalıdır) 

2. Öğrenci Belgesi, (ıslak imzalı veya e-imzalı olabilir, ayrıca e-Devlet sisteminden alınabilir) 

3. Not Durum Belgesinin (Transkript) aslı, (ıslak imzalı veya e-imzalı olabilir, ayrıca e-Devlet sisteminden alınabilir) 

4. Yurtdışında öğrenim gördüğü yıllara ait E-Devlet Kapısı üzerinden alınan Yurda Giriş-Çıkış Belgesi ile pasaportun 

resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfanın fotokopisi. (Yurda Giriş-Çıkış 

Belgesi  https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-yurda-giriscikis-belge-sorgulama adresinden alınmalıdır.) 

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının tanınıp tanınmadığına ilişkin belge. (Okul Tanıma 

Belgesi https://www.turkiye.gov.tr/yok-okul-tanima-belgesi-sorgulama adresinden alınmalıdır.) 

6. Yurtdışı liselerden mezun olan öğrencilerin İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinden ya da Türkiye’nin yurt dışındaki 

temsilciliklerinden alacakları Lise Denklik Belgesi. 

 

e) Yatay Geçiş Başvurularının Değerlendirilmesi 

 

1. Başvurular ilgili Dekanlıklar tarafından belirlenen komisyon tarafından değerlendirilerek, Fakülte Yönetim 

Kurulunca karara bağlanır. 

2. Başvuruların değerlendirilmesi, adayların kayıtları sırasında esas alınan ulusal ve uluslararası sınavlardaki puan 

üstünlüğü dikkate alınarak yapılır. 

3. Başvurusu kabul edilen adayların başarı sıralaması; kontenjan dahilinde her adayın kayıtları sırasında esas alınan 

ulusal ve uluslararası sınavlardan almış olduğu puana göre en yüksek puandan başlanarak yapılır. 

4. Başvuruların belirtilen kontenjanı aşması halinde başarı yüzdesine göre sıralama yapılır. En başarılı öğrenciden 

başlayarak geçişi kabul edilecek öğrenciler, kontenjan kadar asil ve kontenjanın yarısı kadar yedek olmak üzere 

belirlenerek ilan edilir. 

 

f) Yatay Geçiş Yoluyla Kabul Edilen Öğrencilerin Kayıt İşlemleri 

Yurt dışından kurumlar arası yatay geçiş yolu ile kabul edilecek adayların kesin kayıt işlemleri 21-22 Nisan 2022  tarihleri 

arasında yapılacaktır. 

Bu tarihlerde öğrenim ücretini ödemeyen veya taksitlendirmeyen adaylar ile kayıt için istenen belgeleri Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığına teslim etmeyen adaylar, Üniversitemizin öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak 

iddia edemezler. 

g) Yatay Geçiş Yoluyla Kayıt İçin Gerekli Belgeler 

 

1. Kimlik Fotokopisi, (Öğrenci kayıt esnasında Nüfus Cüzdanının aslını yanında bulundurmalıdır) 

2. Lise Diploması, (Aslı ve Fotokopisi) 

3. Not Durum Belgesinin (Transkript) Aslı, 

4. Öğrenci Belgesi, 
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5. ÖSYS Sonuçlarının (YKS ve Yerleştirme puanları dahil) internet çıktısı ve/veya uluslararası sınav sonuç 

belgesi (Belge üzerinde "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" bulunmalıdır) 

6. Vesikalık Fotoğraf, (4 Adet) 

7. Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan programlara başvuran adaylar için yabancı dil yeterlilik belgesi, 

8. Ders içerikleri ve sekiz yarıyıllık öğretim planı. (Muafiyet talepleri için ilgili Fakülte Sekreterliğine verilecektir) 

9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans programına kayıt yaptıracak öğrenciler için, Sağlık Kuruluşlarından (Aile 

Hekimliğinden) alınacak “Spor özel yetenek sınavlarına girmesinde sağlık yönünden bir sakınca yoktur” kaydı 

konulmuş doktor raporu, 

10. Yurtdışında öğrenim gördüğü yıllara ait E-Devlet Kapısı üzerinden alınan Yurda Giriş-Çıkış Belgesi ile Pasaportun 

resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfanın fotokopisi, (Yurda Giriş-Çıkış 

Belgesi https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-yurda-giriscikis-belge-sorgulama adresinden alınmalıdır.)  

11. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının tanınıp tanınmadığına ilişkin belge, (Okul Tanıma 

Belgesi https://www.turkiye.gov.tr/yok-okul-tanima-belgesi-sorgulama adresinden alınmalıdır.)  

12. Yurtdışı liselerden mezun olan öğrencilerin İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinden ya da Türkiye’nin yurt dışındaki 

temsilciliklerinden alacakları Lise Denklik Belgesi. 

13. Yatay geçiş yapılan üniversiteden alınan belgelerin apostil tasdikinin yaptırılması gerekmektedir. 

14. Eksik belge ile geçici kayıt yaptıran öğrencilerden, eksik belgelerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına en geç 1 

Temmuz 2022 tarihine kadar teslim etmeyenlerin kayıtları silinir, bu kayıt nedeniyle kazanmış oldukları tüm hakları 

iptal edilir. Ayrıca yanlış bilgi ve beyan, sahte veya eksik belge ile kayıt yaptırmış olanların durumu ortaya çıktığında 

kayıtları silinir, bu kayıt nedeniyle kazanmış oldukları tüm hakları iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem 

başlatılır. 

 

ğ) Yatay Geçiş Yoluyla Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Azami Öğrenim ve Burs İndirim Süreleri 

 

1. Yatay geçiş yoluyla kayıt yapan öğrencinin azami öğrenim süresi hesaplanırken, öğrencinin önceki programında 

geçirmiş olduğu süreler bu hesaplamaya dahil edilir. 

2. Yatay geçiş yoluyla kayıt yapan öğrenciye verilen burs ve indirimler kayıt olunan lisans programının normal öğrenim 

süresince ve ilave bir yıl süreyle devam eder.  

3. Üniversitede eğitim-öğretim ücretlidir ve yıllık olarak tahakkuk ettirilir. Yıllık öğrenim ücretleri ile AKTS kredi 

ücretleri her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve ödeme şekliyle birlikte ilan edilir. 

4. Üniversite tarafından sunulabilecek barınma, beslenme, ulaşım, kitap, yurt dışında eğitim giderleri ve benzeri ek 

hizmetlerin bedeli yıllık öğrenim ücretine dahil değildir. 
 

h) Ders Muafiyet Talepleri ve Sınıf İntibakı 

 

1. Kurumlar arası yatay geçiş yapan öğrencinin intibakının yapılacağı sınıf ve alt sınıflara ilişkin teorik/uygulamalı ders 

kazanımları ve yeterlilikleri ilgili programların intibak komisyonları tarafından ölçme ve değerlendirme yoluyla tespit 

edilecek ve öğrenci bu ölçme ve değerlendirme sonucunda uygun bulunan sınıflara yerleştirilecektir. 

2. Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda daha önce öğrenim 

görmüş olan öğrenci; o kurumda alıp başarılı olduğu dersler için, Kampüs Bilgi Sisteminden alacağı Ders Muafiyet 

Dilekçesi, transkript, ders içerikleri ve sekiz yarıyıllık öğretim planının onaylı suretleri ile birlikte ilgili fakülte/bölüm 

sekreterliğine müracaat ederek muafiyet talep edebilir. 

3. Öğrenci, muafiyet talebini üniversiteye kaydını yaptırdığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde yapmak 

zorundadır. Sonraki tarihlerde yapılacak muafiyet talepleri ya da yapılan muafiyet/intibak işlemlerinin iptaline 

yönelik istekler kabul edilmez. Öğrencinin muafiyet talebi, ilgili dekanlık/müdürlük tarafından oluşturulacak intibak 

komisyonu tarafından değerlendirilir ve ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.  

4. Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda daha önce öğrenim 

görmüş öğrencilerin, ağırlıklı genel not ortalamaları ve başarı dereceleri muafiyet verilen dersler ile Üniversitede 

alınan dersler üzerinden hesaplanır. 
 

ı) Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından Muafiyet Talepleri 

Daha önce yabancı dil hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayan veya uluslararası bir yabancı dil sınavından Üniversitenin 

yeterli gördüğü düzeyde bir puan alan öğrencilerin, bir dilekçeyle ve yabancı dil hazırlık sınıfını başardığını gösteren 

belgeyle ilgili fakülte sekreterliğine başvuru yapmaları ve Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından muafiyet talep etmeleri 

gerekir. 
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B- ÖZEL ÖĞRENCİ STATÜSÜNDE KAYIT YAPTIRMALARINA İLİŞKİN ŞARTLAR  

 

a) Özel Öğrencilik ve Başvuru Şartları 

Yatay geçiş hakkı elde edememiş ancak Ukrayna'daki bir yükseköğretim kurumunun örgün bir eğitim programında kayıtlı 

olan öğrenciler, özel öğrenci statüsünde başvuru yapabileceklerdir. 

1. Özel öğrenciler; herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olup Üniversitemizde okutulan bazı dersleri almalarına 

izin verilen öğrencilerdir. 

2. Özel öğrencilerin başvuruları, ilgili bölüm/program başkanlığının görüşü alınarak ilgili fakülte yönetim kurulu 

tarafından incelenir ve karara bağlanır. 

3. Bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil tüm sınıflarında kayıtlı öğrenciler, özel öğrencilik için başvuru 

yapabileceklerdir. 

4. Özel öğrencinin, bir yarıyılda alabileceği derslerin kredileri toplamı, kayıtlı olduğu Üniversitenin ilgili yönetmelik ve 

yönergelerinde belirlenen bir yarıyılda alınabilecek maksimum kredi sınırını aşamaz. 

5. Özel öğrenciler, Üniversitemizin öğrencisi sayılmaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz, bu öğrencilere diploma 

ve unvan verilmez, ancak ilgili yarıyıl sonunda, aldıkları derslere ilişkin kredi ve sınav sonuçları gibi kazanımları 

gösteren onaylı not durum belgesi (transkript) verilir.  

6. Özel öğrenciler ilgili yıl/yarıyıl için Mütevelli Heyet tarafından belirlenen AKTS kredi ücretini veya öğrenim ücretini 

öder.  

7. Özel öğrenci olarak Üniversitemizden ders alan öğrencilerden, daha sonra yatay geçiş yoluyla veya ÖSYM tarafından 

yapılan merkezi yerleştirme sınavıyla Üniversitemize kesin kayıt yaptıranlar, özel öğrenci statüsünde aldıkları lisans 

programının öğretim planında yer alan eşdeğer derslerden ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf sayılabilirler. 

8. Üniversitemizde özel öğrenci statüsünde alınan derslerin Ukrayna’daki Üniversiteler tarafından tanınıp 

tanınmayacağına ilişkin risk ve sorumluluklar tamamen öğrenciye aittir. 
 

b) Özel Öğrencilik İçin Başvuru Tarihleri 

Ukrayna'daki tanınan bir yükseköğretim kurumuna 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı güz yarıyılı ve öncesinde kayıt 

yaptıran öğrencilerden; 

1. Yatay geçiş şartlarını sağlayamayanların 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında, 

2. Üniversitemize yatay geçiş başvurusu yapan ancak kontenjan kısıtı vb. nedenlerle bu haktan yararlanamayan 

öğrencilerin ise 26-29 Nisan 2022 tarihleri arasında, 

aşağıdaki belgelerle birlikte  ilgili Fakülte Sekreterliğine şahsen başvuru yapması gerekmektedir. 

c) Özel Öğrencilik Başvurusu ve Kayıt İçin Gerekli Belgeler 
 

1. Kimlik Fotokopisi, (Öğrenci kayıt esnasında Nüfus Cüzdanının aslını yanında bulundurmalıdır) 

2. Lise Diploması, (Aslı ve Fotokopisi) 

3. Not Durum Belgesinin (Transkript) Aslı, 

4. Öğrenci Belgesi, 

5. Vesikalık Fotoğraf, (4 Adet) 

6. Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan programlara başvuran adaylar için yabancı dil yeterlilik belgesi, 

7. Yurtdışında öğrenim gördüğü yıllara ait E-Devlet Kapısı üzerinden alınan Yurda Giriş-Çıkış Belgesi ile Pasaportun 

resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfanın fotokopisi, (Yurda Giriş-Çıkış 

Belgesi https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-yurda-giriscikis-belge-sorgulama adresinden alınmalıdır.)  

8. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının tanınıp tanınmadığına ilişkin belge, (Okul Tanıma 

Belgesi https://www.turkiye.gov.tr/yok-okul-tanima-belgesi-sorgulama adresinden alınmalıdır.)  

9. Eksik belge ile geçici kayıt yaptıran öğrencilerden, eksik belgelerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına en geç 1 

Temmuz 2022 tarihine kadar teslim etmeyenlerin kayıtları silinir, bu kayıt nedeniyle kazanmış oldukları tüm hakları 

iptal edilir. Ayrıca yanlış bilgi ve beyan, sahte veya eksik belge ile kayıt yaptırmış olanların durumu ortaya çıktığında 

kayıtları silinir, bu kayıt nedeniyle kazanmış oldukları tüm hakları iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatılır. 

 

• YÖK’ün Ukrayna-Rusya Savaşı Nedeniyle Ukrayna’daki Yükseköğretim Kurumlarında Eğitim Gören Türkiye 

Cumhuriyeti Vatandaşı Öğrenciler ile Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Ülkemizdeki Yükseköğretim Kurumlarına Yatay 

Geçişleri ve Özel Öğrencilik İşlemleri hakkındaki duyuru metnini görüntülemek için tıklayınız > 

 

• YÖK’ün Ukrayna’daki yükseköğretim kurumlarında eğitim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler ile 

yabancı uyruklu öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçişlerine ve özel öğrenci olarak 

eğitimlerine devamlarına ilişkin şartlar ile ilgili kısa soru ve cevapları görüntülemek için tıklayınız >  

 

• YÖK tarafından tanınan Ukrayna’daki Yükseköğretim Kurumlarının Listesini görüntülemek için tıklayınız > 

https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-yurda-giriscikis-belge-sorgulama
https://www.turkiye.gov.tr/yok-okul-tanima-belgesi-sorgulama
https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Ogrenci/ukraynada-egitim-goren-TC-vatandasi-ogrencilerin-yatay-gecis-ve-ozel-ogrencilik-islemleri.aspx
https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Ogrenci/ukraynada-egitim-goren-TC-vatandasi-ogrencilerin-yatay-gecis-ve-ozel-ogrencilik-islemleri.aspx
https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Ogrenci/ukraynada-egitim-goren-TC-vatandasi-ogrencilerin-yatay-gecis-ve-ozel-ogrencilik-islemleri.aspx
https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Ogrenci/ukraynada-egitim-goren-TC-vatandasi-ogrencilerin-yataygecis-ve-ozel-ogrenci-egitimlerine-devamina-iliskin-soru-cevap.aspx
https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Ogrenci/ukraynada-egitim-goren-TC-vatandasi-ogrencilerin-yataygecis-ve-ozel-ogrenci-egitimlerine-devamina-iliskin-soru-cevap.aspx
https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Ogrenci/ukraynada-egitim-goren-TC-vatandasi-ogrencilerin-yataygecis-ve-ozel-ogrenci-egitimlerine-devamina-iliskin-soru-cevap.aspx
https://www.yok.gov.tr/Documents/Ogrenci/UKRAYNA-UNIVERSITE-LISTESI.xlsx

