
 
 

DAĞITIM YERLERİNE
 

İlgi : a) 29/05/2020 tarih ve 75850160- 301.06.01- E. 32862 sayılı yazımız.
b)31/05/2020 tarih ve 75850160-301.01.01- E. 3292 sayılı yazımız.
c) Bilge KÜÇÜK'ün 09.09.2020 tarihli dilekçesi.

 
Örneği ilişik ilgi (c) dilekçede Bilge KÜÇÜK, Lefke Avrupa Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği
programından Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi  İngilizce Öğretmenliği  programına  yatay  geçiş  yapmak  için
başvuruda  bulunduğunu,  söz  konusu  okulun   Kuzey Kıbrıs  Türk Cumhuriyetinde  bulunan  üniversitelerden  not
ortalaması  ile  yatay  geçiş  yapan  öğrencilerin  yurt  içi  kurumlararası  yatay  geçiş  kontenjanından  alındığını  ve
yurtdışı yatay geçiş kontenjanlarının boş kaldığını iddia ederek, konu hakkında bilgi talep etmektedir.
 
İlgi (a) yazımızla yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından Küresel COVID-19 Salgını dolayısıyla 2020-2021
eğitim ve öğretim yılı güz dönemine mahsus olmak üzere yurt  içindeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş
yapacak Türkiye Cumhuriyeti  vatandaşı  öğrenciler  için Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun  27.05.2020  tarihli
toplantısında alınan karar yükseköğretim kurumlarımıza bildirilmişti.
 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'ndan alınan ilgi (b) yazı  ile bu kararın Kuzey
Kıbrıs  Türk  Cumhuriyetinde  kurulmuş  olup  YKS  Kılavuzunda  yer  alan  yükseköğretim  kurumlarını  kapsayıp
kapsamadığına ilişkin bilgi istenmiştir.
 
Bilindiği  üzere,  Kuzey  Kıbrıs  Türk  Cumhuriyetinde  kurulmuş  ve  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  tanınan
üniversitelerin tanınan programlarına 16.01.2009 tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşma"
uyarınca  öğrenciler  ÖSYM  tarafından  merkezi  olarak  yerleştirilmektedir.  Söz  konusu  anlaşma  uyarınca  bu
programlara  yerleşen  ve  mevcut  mevzuat  uyarınca  gerekli  şartları  yerine  getirerek  mezuniyeti  hak  eden
öğrencilere,  ayrıca  denklik  işlemine  tabi  tutulmaksızın  almış  oldukları  diplomaların  ülkemizde  tanındığına  dair
yazı düzenlenmektedir. ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile öğrenci yerleştirilmiş olsun veya olmasın diğer
ülkelerde okuyan öğrenciler için ise böyle bir durum söz konusu değildir.
 
Diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti'nin KKTC ile olan derin ve kopmaz bağları fevkalade bir niteliğe ve ayrıcalığa
sahip olup yine bundan dolayı da Yükseköğretim Kurumları Sınavında yabancı uyruklu adaylar merkezi olarak
yerleştirilmezken KKTC vatandaşları yabancı uyruklu adaylardan farklı bir statüde TC vatandaşları gibi ÖSYM
tarafından merkezi olarak yerleştirilmektedir.
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Bu  çerçevede  KKTC'de bulunan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan üniversiteler ile
programlarında kayıtlı olan öğrencilerin ilgi (a) yazı ile bildirilen kararın kapsamının dışında olduğu,
bununla  birlikte  bu  öğrencilerin  "Yükseköğretim  Kurumlarında  Ön  Lisans  ve  Lisans  Düzeyindeki  Programlar
Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik"
hükümlerine göre ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş başvurusu yapabileceği  ilgi (c) yazımızla
üniversitelere duyurulmuştur.
 
Söz  konusu  yönetmeliğin  Yurtdışı  yükseköğretim  kurumlarından  yurtiçindekilere  yatay  geciş  bölümünün  14.
maddesinde
 
1.  "Üniversite  senatoları  tarafından  yurtdışındaki  yükseköğretim  kurumlarından  yapılacak  yatay  geçişler  için
kontenjan  belirlenebilir.  Kontenjan  belirlenmesi  halinde  her  bir  program  için  kurumlar  arası  yatay  geçiş
kontenjanının yarısını aşmayacak şekilde belirlenen yurt dışı yükseköğretim kurumları kontenjanları ile üniversite
senatosu tarafından belirlenen başvuru şartları, kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim
Kuruluna  en  geç  Haziran  ayının  otuzuncu  günü  mesai  saati  bitimine  kadar  bildirilir.  Yükseköğretim  Kurulu
internet  sayfasında  tüm  yükseköğretim  kurumlarının  yurt  dışı  öğrenci  kontenjanları  ile  başvuru  şartları  ve
değerlendirme takvimi ilan edilir.
 
2.Yabancı  ülkelerdeki  yükseköğretim  kurumlarından  yurt  içindeki  yükseköğretim  kurumlarına  geçiş  için,
öğrencinin  bu  Yönetmeliğin  12  nci  maddesinin  ikinci  fıkrasında  belirlenen  kurumlar  arası  yatay  geçiş  başarı
şartları aranır.
 
3.Yurt  dışındaki  yükseköğretim  kurumlarından  yatay  geçişte  öğrencinin  yatay  geçiş  yapmak  istediği
yükseköğretim kurumundaki diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler,
yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler.
Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş başvurusu üniversite senatosu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde
yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.
 
4.Yurt  dışı  üniversitelerden  yapılan  başvurularda  öğrencinin  yurt  dışında  öğrenim  gördüğü  yükseköğretim
kurumunun  ve  eğitimin  yapıldığı  programın  ön  lisans  veya  lisans  diploma  vermeye  yetkili  bir  kurum  olarak
Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu
önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin ilgili üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.
 
5.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  veya
üzerindeki puanlara sahip olması gerekir." hükmü yer almaktadır. 
 
Yurtdışından  yurtiçine  yatay  geçişlerde  diğer  yatay  geçiş  şartları  ile  birlikte  yukarıda  belirtilen  yönetmeliğin
14/6  maddesinde  yer  alan  şartların  da  sağlanması  gerekmektedir.  Söz  konusu  yönetmeliğin  6.  maddesinde
Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edileceği belirtilen bilgiler ilgili yılın YKS Kılavuzunda yayınlanmaktadır.
 
KKTC'de  bulunan  üniversitelerden  yurdumuzda  bulunan  yükseköğretim  kurumlarına  yatay  geçiş  başvurusunda
bulunan  söz  konusu  öğrencilerin  not  ortalaması  ile  yurt  içi  kurumlararası  yatay  geçiş  kontenjanına
başvuramayacakları, ancak   başvurabileceklerine, konununyurt dışı kurumlararası yatay geçiş kontenjanına  ilgi
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Prof. Dr. Rahmi ER
Başkan Vekili

(a)'da belirtilen karara göre değil ilgi (b)' da belirtilen yazımız gereğince öğrencinin yurt dışındaki yükseköğretim
kurumuna kayıt olduğu dönemde söz konusu yöretmelik maddeleri ile ilgili yılın kılavuzunda belirtilen şartlarına
göre değerlendirilmesi gerekmektedir.
 
Ayrıca, söz konusu yönetmeliğin Ek Madde 1 uyarınca yapılacak yatay geçiş işlemlerinde güz ve bahar dönemi
için  yükseköğretim  kurumları  tarafından  yürütülecek  işlemlere  ilişkin  usul  ve  esaslar  08/01/2015  tarihli
Yükseköğretim Yürütme Kurulu  kararı  ile  belirlenmiş  olup   Güz  başvurularında yurdumuzda ve KKTC'deki
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan

  söz  konusu  usul  ve  esasların  8.  maddesi  uyarıncayükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adayların
yükseköğretim kurumlarındaki her bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil her bir sınıfı için 90'ı geçmemek
üzere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzlarında öngörülen öğrenci kontenjanının %30'u kadar ayrılan
kontenjana başvuru yapabileceğine karar verilmiştir.
 
Bilgilerinizi,  konunun  söz  konusu  karar  ile  yönetmelik maddeleri  dikkate  alınarak  incelenmesi  ve  sonucundan
ilgiliye ve Kurulumuza ivedi  bilgi verilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

 

Ek : Dilekçe örneği (1 sayfa)
 

Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne Sayın Bilge KÜÇÜK(Ek konulmadı)
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