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Yükseköğretim kurumlarının, diğer yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapan öğrencilere ilişkin
olarak çeşitli birimlerinin (Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı, Fakülte ve Yüksekokul vb.) taşınırına kayıtlı materyaller (kitap, cihaz vb. materyal) ile
üniversitelerinden ayrılan öğrencilerin olduğunun tespit edildiği, yatay geçiş yapan öğrencileri, yatay
geçiş yaptığı yükseköğretim kurumu üzerinden takip etmek durumunda kaldıkları ve materyallerin temini
ya da tazmini konusunda güçlük yaşandığı belirtilerek konuya ilişkin görüş talepleri, 23/01/2019 tarihli
Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında görüşülmüş ve yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin
kayıtlı oldukları üniversiteden alacakları "yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair belgeyi" yatay
geçiş yapacakları üniversiteye ibraz etmeleri uygun görülmüştü.
 
Söz konusu kurul kararının uygulamasında, yükseköğretim kurumları arasında farklı uygulamalar olduğu
anlaşılmış olup Başkanlığımıza yapılan başvurularda özellikle vakıf yükseköğretim kurumlarının,
öğrencilerin öğrenim ücretleri ile ilgili borçlu olma durumları nedeniyle söz konusu belgeyi öğrencilere
vermedikleri belirtilerek öğrencilerin mağduriyetleri ifade edilmektedir.  23/01/2019 tarihli
Yükseköğretim Kurulu kararı,  ilgili yükseköğretim kurumuna kayıtlıöğrenim ücretleri ile ilgili olmayıp
olanlar için iade edilmek üzere öğrencinin kullanımına verilen kitap, materyal vb. malzemelerin iade

 sağlamak üzere alınmıştır.edilmesini
 
Bu çerçevede söz konusu kurul kararının gözden geçirilmesi zorunluluğu doğduğundan Yükseköğretim
Yürütmü Kurulu'nun 16/02/2022 tarihli toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun'un 7/e maddesi
uyarınca; Yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkını engelleyecek
dolayısıyla mağduriyetlerine yol açabilecek uygulamalardan kaçınmak için,

Öğrencinin talebi halinde kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından öğrencinin
kullanımında bulunan yükseköğretim kurumlarına ait kitap, materyal, cihaz vb. taşınır olup
olmadığına dair ilgili yükseköğretim kurumuna sunulmak üzere yazı verilmesine, kayıt için gerekli
tüm belgeleri temin eden ancak söz konusu yazıyı yatay geçiş kayıt döneminde temin edemeyen
öğrencilerin de kayıtlarının yapılmasına,
"Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift
Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
çerçevesinde kurumlararası/Ek Madde 1 uyarınca yapılan yatay geçiş işlemlerinde, yatay geçişi
kabul edilen yükseköğretim kurumu tarafından öğrencinin yatay geçişinin  kayıtlı olduğu
yükseköğretim kurumuna bildirilmesine, yatay geçişten önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu
tarafından ilişiğinin kesilmesine ve öğrenci dosyasının gönderilmesine, yükseköğretim
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kurumlarının, öğrencinin yatay geçiş kaydını yapmak için öğrenciden kayıtlı olduğu
yükseköğretim kurumundan ilişik kesme işlemi talep etmemesine ilişkin işlemlerin devam
etmesine,
23/01/2019 tarih ve 2019.4.837 sayılı Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararının iptal edilmesine

karar verilmiştir.
 
İlgi yazımızda belirtilen kararın c maddesinde 23/01/2019 tarihi olarak yer alması gereken tarihin sehven
12/01/2019 olarak yer aldığı hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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