Üniversitemiz Senatosunun 21.07.2010 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARI

Üniversitemize yatay geçiş başvuruları ve değerlendirmeleri, Yükseköğretim Kurumlarında
Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası
Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri kapsamında yapılır. Bu esaslar, söz
konusu yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
1- Kurumlar arası yatay geçiş, yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma
programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde
yapılır.
2- Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere
ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır. (Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı’nın belirlemiş olduğu 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılığı tablosuna
göre değerlendirilmesi gerekmektedir.)
3- a) Ayrılacağı kurumdaki bütün sınavları başarmış olması,
b) İkinci maddedeki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak
istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş
başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları sadece ikinci maddeye göre
başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde
değerlendirilir.
4- İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. İkinci
öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek
bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay
geçiş yapabilirler. Ancak, bu öğrenciler mezun oluncaya kadar ikinci öğretim ücreti öderler.
5- Lisans derecesi verilen diploma programlarında; ilk ve son yıllara, ön lisans derecesi verilen
diploma programlarında; ilk ve son yarıyıllara yatay geçiş yapılmaz.
6- Özel durumlar, İlgili Yönetmeliğin “Özel Durumlar” ile ilgili 24. Maddesi kapsamında
değerlendirilir.
7- Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin
öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri
olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma
programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
8- Kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığınca ilan edilir. Yatay geçiş işlemleri belirlenen kontenjanlar ve takvime göre
yürütülür.

