
 
 

Sayı : E-75850160-301.06.01-65431

Konu :Yatay Geçiş Kararı
 

DAĞITIM YERLERİNE
 

İlgi : a) 13.03.2017 tarihli ve 75850160-301.06.01-18441 sayılı yazımız.
b)28.04.2017 tarihli ve 75850160-301.06.01-29865 sayılı yazımız.

 
Yükseköğretim  Kurulu  Tanıma  ve  Denklik  Hizmetleri  Daire  Başkanlığı  tarafından  başkanlıklarına
yapılan başvuruların incelenmesinde;
 
a.  Yurt  dışındaki  yükseköğretim  kurumlarından  KKTC'deki  yükseköğretim  kurumlarına  yatay  geçiş
yapan  adayların  yurt  dışındaki  yükseköğretim  kurumuna  kayıt  olduğu  dönemdeki  ÖSYS/YKS
Kılavuzlarında yayımlanan Yurt Dışında Eğitim Almak  İsteyen Adaylara  ilişkin duyuru metninde yer
alan  hususlar  ile Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans  ve Lisans Düzeyindeki  Programlar Arasında
Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
hükümlerindeki  şartları  sağlayıp  sağlamadığına  bakıldığı  ve  bu  şartları  sağlamayan  adayların  denklik
başvurularının reddedildiği,

 
b. Yükseköğretim programlarından başarı sırası aranan Tıp, Hukuk vb. programlar  için 2015, 2016 ve
2017  ÖSYS  Kılavuzlarında  yurt  dışından  yatay  geçiş  yapılabilmesine  ilişkin  olarak  adayların  yurt
dışındaki  yükseköğretim  kurumuna  kayıt  olduğu  yılda  belirlenen  başarı  sıraları  içinde  yer  almaları
gerektiğinin, 2015 ve 2017 yılında belirlenen sıralama kuruluşlarında ilk 500 üniversite içerisinde, 2016
yılında ise ilk 1000 üniversite içerisinde yer alanlara ilişkin açıklamaların yer aldığı,

 
c. Ancak, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 01.03.2017 ve 13.04.2017  tarihli  toplantılarında alınan
kararlarda 2017-2018 eğitim ve öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak öğrenciler için yurt dışındaki
yükseköğretim  kurumlarından  yurt  içindeki  yükseköğretim  kurumlarına  yatay  geçişte  aranacak  başarı
sırası ve asgari puanlara ilişkin hükümlerin yer aldığı,

 
d.  Yatay  geçişleri  mevzuata  uygun  olmadığı  için  denklik  başvuruları  reddedilen  adayların  konuyu
yargıya taşımaları üzerine İdare Mahkemeleri  tarafından ÖSYS Kılavuzunda yayımlanan açıklamaların
yurt  dışından,  yurt  içi  veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  yükseköğretim kurumlarına  yatay  geçiş 
kurallarının  2017  yılındaki  Yürütme  Kurulu  kararları  ile  değiştiği  ve  2017  yılından  itibaren  kayıt
yaptıranlara uygulanacağı şeklinde anlaşıldığı dolayısıyla 2017 yılında alınan Yükseköğretim Yürütme
Kurulu'nun 01.03.2017 ve 13.04.2017 tarihli kararların kılavuzla çelişmesi

 
nedeniyle sıkıntılar yaşandığından konu 25/08/2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında
incelenmiş  ve Yükseköğretim  Kurumlarında  yükseköğretim  kurumlarında  yatay  geçiş  işlemlerinin  "
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası
Kredi  Transferi  Yapılması  Esaslarına  İlişkin  Yönetmelik"  hükümlerine  göre  yürütüldüğü,  anılan

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı

1 / 2

Üniversiteler Mah. 1600. Cad. No:10 06800 Bilkent Ankara-Türkiye
Telefon: 0(312) 298 70 00
Faks: 0(312) 266 47 59

Bilgi için:Neslihan ÇAKIR
Uzman

Telefon No:(312) 298 78 06

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: DA08A1CE-70AD-4A37-A512-C38F12AEA8A8 Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/yok-ebys



Süleyman Necati AKÇEŞME
Başkan a.

Genel Sekreter

 yönetmeliğin  14'üncü  maddesinin  5'inci  bendinde  yer  alan "Yurtdışında yükseköğretime başlayan
öğrencilerin Türkiye'deki yükseköğretim programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde
kullanılacak olan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları,
üniversiteler tarafından belirlenen yurtdışı yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu
tarafından ilan edilir. Adayların, yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için en az ilan edilen puanlara

 hükmü uyarınca ilgili yılda yurtdışındaki yükseköğretimveya üzerindeki puanlara sahip olması gerekir."
kurumlarına kayıt yaptırarak yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapacak adaylara bilgilendirmenin
sırasıyla  11.06.2015  ve  18.05.2016  Genel  Kurul  Kararı  ile  ilgili  yılın  ÖSYS/YKS  Kılavuzlarında
yapıldığı  ve  söz  konusu  kararların  yürürlükte  olduğu  dikkate  alınarak  adayların  yatay  geçişlerinin
incelenmesinde Yükseköğretim Genel Kurul kararı  ile yayınlanması ve uygulanması kabul edilen ilgili
yılın  ÖSYS/YKS  Kılavuzlarında  yayımlanan  duyurulardaki  şartları  sağlaması  gerektiğine,  Öğrenci
Seçme  ve Yerleştirme  Sınavlarındaki  asgari  puanlara  eşdeğerliği  kabul  edilen  yurt  dışı  sınavlarda  da
adayların  söz  konusu  şartları  sağlaması  gerektiğine,  bu  çerçevede  ilgi  (a)  ve  ilgi  (b)  yazılarımızla
bildirilen Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 01.03.2017  tarih ve 2017.07.1365  sayılı  ve 13.04.2017
tarih ve 2017.14.2359 sayılı kararlarının geri alınmasına karar verilmiştir.
 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 
Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
Tüm Üniversitelere
KKTC Üniversiteleri-postana

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