
Yatay geçiş hakkı elde edememiş ancak Ukrayna’daki bir yükseköğretim kurumunun 

örgün bir eğitim programında kayıtlı olan öğrenciler, Üniversitemizde özel öğrenci 

statüsünde; eğitim ve öğretimlerine devam edebileceklerdir.  

Bu durumdaki öğrencilerle sınırlı olmak kaydıyla; 

1- Üniversitemiz özel öğrencilik için aranabilecek olan aşağıdaki hususlarda gerekli 

kolaylığı sağlayacaktır:  

a) Özel öğrencilik talebinde bulunulan diploma programının asgari yerleştirme 

puanının aranması, 

b) Öğrencinin kayıtlı olduğu üniversitenin özel öğrencilik için onayı, 

2- Özel öğrenci statüsünde eğitim gören öğrenciler, Üniversitemizin derslere devam, 

sınav, başarı değerlendirmesi ve disiplin hakkındaki mevzuat hükümlerine tabidir. Alınacak 

derslerin kazanımları, ölçme ve değerlendirme gibi kaliteye ilişkin hususlardaki titizlik, özel 

öğrenciler için de aynen sürdürülecektir. 

3- Bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil kayıtlı öğrencileri, özel öğrencilik 

hakkından yararlanabilecektir. 

4- Özel öğrencinin, bir yarıyılda alabileceği derslerin kredileri toplamı, 

Üniversitemizin yönetmelik ve yönergelerinde belirlenen bir yarıyılda alınabilecek 

maksimum kredi sınırını aşamaz. 

5- Özel öğrenci, Üniversitemizin önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim- öğretim ve 

sınav yönetmelikleri çerçevesinde yetkili kurulları tarafından belirlenen ücreti ödemekle 

yükümlüdür. 

6- Özel öğrencilik, süresi ne olursa olsun, özel öğrencilik imkânından yararlanılan 

üniversiteden diploma/unvan/statü talep etme hakkı vermez. 

7- Öğrenciler özel öğrencilik imkânından yararlanabilmek için ibraz etmesi gereken 

ancak olağanüstü şartlar nedeniyle ibraz edilemeyen ve kişinin öğrenciliğini kanıtlayan 

belgeleri (öğrenci belgesi, transkript belgesi, pasaport, emniyetten alınan giriş-çıkış kayıtları 

vs.) en kısa sürede temin ve muhafaza etmekle yükümlüdürler. 

8- Üniversitemizde özel öğrencilikten yararlanan Türk vatandaşı öğrenci sayısı, her bir 

diploma programı için sınıf ayrımı gözetmeksizin toplamda 40’ı aşamaz. 

9- Ukrayna’da eğitim-öğretim görürken yaşanan durum dolayısıyla öğrenciliğine 

ülkemizde devam etmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili olarak akademik 

birimlerimiz, mevzuatlarımızdaki hükümler çerçevesinde değerlendirme yapma yetkisine 

sahiptir. 

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 verilir.  

11- 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 başvurusu yapan ancak 

yararlanamayan öğrencilerin ise 26-29 Nisan 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar özel 

öğrencilik için gerekli belgelerle beraber Üniversitemiz akademik birimlerine başvuru 

yapması gerekmektedir. 

 


