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Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından Küresel COVID-19 Salgını dolayısıyla yurt içindeki
yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler için 2547
sayılı Kanun'un 44'üncü Maddesi ile "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki
Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmelik"in  Ek Madde 2'si uyarınca, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı güz

, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun dönimindeki yatay geçiş işlemlerine mahsus olmak üzere
 tarihli toplantısında yapılan düzenlemeler  ilgi (a) yazımızla üniversitelere duyurulmuştur.27.05.2020

 
Ancak çeşitli şirketler aracılığıyla Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarımıza yatay geçiş garantisi
verilerek  kararımızdan sonra 2019-2020 eğitim öğretim yılı ile 2020-2021 eğitim öğretim yılı için
yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarına başvuru ve kayıt yaptıran TC uyruklu öğrencilerin
bulunduğu ve bu öğrencilerin yatay geçiş yapmak üzere yükseköğretim kurumlarımıza başvuruda
bulunacağı hususu Kurulumuza yapılan başvurulardan anlaşılmaktadır.
 
Bilindiği üzere anılan karar ile yapılan düzenlemeler 2019-2020 eğitim öğretim yılı ve öncesinde
Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında ön lisans, lisans
ve lisansüstü düzeyinde eğitime başlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin dünyada yaşanan
COVID-19 salgını sürecinde mağdur olmamaları için ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay
geçişine imkan vermek üzere alınmıştır.
 
Bu imkanın ticari maksatlarla amacından saptırılarak istismar edilmesinin sosyal adalet, fırsat eşitliği
ilkelerine aykırı düşeceği ve hayalindeki üniversiteye ve programa girmek için yıllarca alın teri döken
öğrenciler için haksızlık yaratacağı aşikardır. Bu konuda gereken hassasiyetin üniversitelerimizce
gösterileceği inancıyla Yükseköğretim Kurulu olarak da bu gibi gayrımeşru yolları kullananlara
müsamaha edilmeyeceğini ifade etmekte yarar görülmektedir.
 
Anılan karar tarihinden sonra yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırarak ülkemizdeki
yükseköğretim kurumlarına 2020-2021 güz dönemi için yatay geçiş başvurusu yapanların

 gerektiği hususunda bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.başvurularının kabul edilmemesi
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