DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ
(Üniversitemiz Senatosu’nun 24.03.2016 tarih ve 06 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.)
Amaç ve kapsam
Madde 1- (1) Bu yönerge, kurumlar arası, kurumiçi ve merkezi yerleştirme puanıyla yatay
geçiş kriterlerini belirlemek amacıyla hazırlanmış olup, Dumlupınar Üniversitesi lisans (Tıp
Fakültesi hariç) ve önlisans öğrencilerini kapsar.
Dayanak
Madde 2- (1) Bu yönerge, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki
Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3- (1) Bu yönergede geçen;
a) Birim yönetim kurulu: Öğrencinin kayıtlı olduğu fakülte/yüksekokul/meslek
yüksekokulu yönetim kurulunu,
b) Diploma
programı:
Fakülte,
yüksekokul,
meslek
yüksekokulu
bölümlerinde/programlarında belirlenen yeterlilikleri sağlamak üzere düzenlenen önlisans/lisans
diploma programlarını,
c) Düzey: Önlisans veya lisans diploma programlarından her birini,
ç) Eşdeğer diploma programı: İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından
içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programlarını,
d) Katkı payı: Normal öğretim programına kayıtlı öğrencilerin ödeyecekleri cari hizmet
maliyetlerine öğrenci katkısını,
e) Kurumiçi yatay geçiş: Bir öğrencinin kayıtlı olduğu Üniversitedeki aynı düzeyde farklı
diploma programlarına veya aynı düzeyde eşdeğer diploma programlarına geçişini,
f) Kurumlar arası yatay geçiş: Bir üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü veya vakıflar
tarafından bir üniversiteye bağlı olmaksızın kurulan meslek yüksekokullarındaki bir diploma
programından başka bir üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü, vakıflar tarafından kurulan
bağımsız meslek yüksekokullarındaki aynı düzeyde eşdeğer diploma programına yapılan geçişi,
g) Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş: Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi
yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması
durumunda, hazırlık sınıfı da dâhil, yapabileceği yatay geçişi,
ğ) Müfredat: Üniversite Senatosunca kabul edilen öğretim planını,
h) Öğrenci: Dumlupınar Üniversitesi öğrencisini,
ı) Öğrenim ücreti: İkinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri Bakanlar Kurulu Kararı ile
tespit edilen ücreti,
i) ÖSYM: T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
j) Rektör: Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,
k) Senato: Dumlupınar Üniversitesi Senatosunu,
l) Taban puan: Bir yükseköğretim kurumunun diploma programına ÖSYM tarafından
merkezi sınavla yerleştirilen en düşük puanlı öğrencinin giriş puanını,
m) Üniversite: Dumlupınar Üniversitesini,
n) Üniversite Yönetim Kurulu: Dumlupınar Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
o) Yatay geçiş: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin “Yükseköğretim
Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal
İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde aynı
düzeydeki diğer diploma programlarında öğrenime devam etme hakkı kazanmasını,
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ö) Yükseköğretim öğrenci veritabanı (YÖKSİS): Yükseköğretim Kurulu bünyesinde tüm
yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde öğrenim gören öğrencilerin
bilgilerinin tutulduğu merkezi veritabanını,
ifade eder.
Yatay geçiş
Madde 4- (1) Yatay geçişler, sadece ilan edilen süreler içerisinde kurumlararası, kurumiçi
ve merkezi yerleştirme puanına göre üç ayrı şekilde yapılır.
Kurumlararası yatay geçiş
Madde 5- (1) Kurumlararası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki
eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan
kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
(2) Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarında
önlisans ve lisans düzeyinde öğretime devam eden öğrenciler kendi özel kanunlarınca düzenlenen
hükümler çerçevesinde ve bu Yönergenin konuyla ilgili hükümlerine uygun olarak yatay geçiş
yapabilirler.
(3) Vakıf Yükseköğretim kurumları veya yabancı ülkelerdeki yükseköğretim
kurumlarından üniversitemizin önlisans veya lisans programlarına geçiş yapan öğrenciler, ilgisine
göre geçiş yaptıkları programın birinci öğretim için katkı payını veya ikinci öğretim için dönemlik
öğrenim ücretini öderler. Vakıf üniversitelerinin bir programında burslu kontenjan dâhilinde
öğrenim görmekte olan öğrenciler yatay geçiş yaptıklarında burslarından feragat etmiş sayılırlar.
Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı
Madde 6- (1) Kurumlararası yatay geçiş kontenjanları, her yıl düzenli olarak ikinci,
üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar için, ÖSYM giriş genel kontenjanı 50 ve 50’den az olan
diploma programlarda iki, 51 ve 100 arası olan programlarda üç, 101 ve üzerinde olan diploma
programlarda ise dört olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Ancak fakülte,
yüksekokul veya meslek yüksekokullarının ilgili kurulları, geçişin yapılacağı diploma
programının giriş yılındaki kontenjanı ile yatay geçiş kontenjanı belirlenen yarıyıla kadar,
programdan ilişiği kesilen veya ayrılan öğrenci sayıları ile bu yarıyıl içinde yatay geçiş yoluyla
gelmiş olan öğrenci sayıları arasındaki farkı aşmayacak biçimde ilave kontenjan belirleyebilirler.
(2) Kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ilan edilir. Yatay geçiş işlemleri belirlenen takvime ve
kontenjanlara göre yürütülür.
Başvuru ve şartları
Madde 7- (1) Kurumlararası yatay geçiş başvuruları Fakültelerde Dekanlık öğrenci işleri,
Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarda Müdürlük öğrenci işlerine ilan edilen süre içerisinde
şahsen bir dilekçe verilerek yapılır. Dilekçe ekinde;
a) Not durum belgesi (onaylı transkript),
b) Ders içerikleri (onaylı)
c) Disiplin cezası alıp almadığına dair belge (onaylı),
ç) ÖSYS sonuç belgesi (internet çıktısı),
teslim edilmelidir. Teslim edilen belgelerin eksik olması veya onaysız olması halinde dilekçe
değerlendirmeye alınmaz.
(2) Lisans derecesi verilen diploma programlarında; ilk ve son yıllara, ön lisans derecesi
verilen diploma programlarında; ilk ve son yarıyıllara yatay geçiş yapılmaz.
(3) 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 dâhilinde
yatay geçiş yapabilirler.
(4) Üniversiteye yatay geçiş başvurusu yapan öğrencinin ayrılacağı kurumdaki bütün
sınavları başarmış olması gerekir.
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(5) Başarısızlık veya disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilenler ve disiplin cezası alanlar
yatay geçiş için başvuramazlar.
(6) Kurumlararası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu
dönemlere ait genel not ortalamasının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın belirlemiş olduğu
“4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosuna göre 100 üzerinden en az
60 olması şarttır.
(7) Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için,
öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı’nın belirlemiş olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları”
tablosuna göre 100 üzerinden en az 80 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme
puanının, geçmek istediği diploma programının ilgili yıldaki (adayın merkezi yerleştirme puanının
olduğu yıl) taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
(8) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan programların ara sınıflarına başvuracak
öğrencilerin, “Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı EğitimÖğretim Ve Sınav Yönetmeliği” ve “Dumlupınar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık
Eğitim-Öğretimi Muafiyeti İçin Eşdeğerlikler Ve Zorunlu İngilizce Dersi Harf Notu Dönüşümü
Yönergesi”nde belirtilen muafiyet koşullarını taşıması ve belgelemeleri gerekmektedir. Belirtilen
belgelere sahip olmayan öğrencilerin kurumlararası yatay geçiş başvuruları kabul edilmez.
(9) Yurt dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan bir yüksek öğretim programında
öğrenim gören ve Üniversiteye yatay geçiş için başvuruda bulunan öğrencilerin, bu maddede
belirtilen yatay geçiş şartlarını sağlamaları gerekmektedir. Ancak, yurt dışında öğrenime
başladıkları yılda ÖSYS’ye girmemiş olmaları halinde ÖSYS puanı olarak bu yönergenin 8 inci
maddesi birinci fıkrasının (B) bendinin (v) alt bendinde tarif edilen puan esas alınır.
Değerlendirme
Madde 8- (1) Lisans programlarına kurumlararası yatay geçiş için başvuruda bulunan
öğrencilerin durumları;
A) Değerlendirme işlemleri,
i- Başvurular, Bölüm Yatay Geçiş Komisyonları tarafından değerlendirilir,
ii- Başvuru şartlarını sağlayan öğrencilerin asil ve yedek aday olarak hazırlanan listeleri
Bölüm Kuruluna sunulur.
iii- Bölüm Kurulunda yapılan değerlendirme bölüm kurul kararıyla birim yatay geçiş
komisyonuna gönderilir.
iv- Birim Yatay Geçiş Komisyonunda yapılan değerlendirmeler birim yönetim kurulunda
sonuçlandırılır,
B) i- Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan lisans programlarına yatay geçiş başvurusu yapan
adayların değerlendirilmesinde, adayın yatay geçiş başvurusu yaptığı bölümün/programın ÖSYS
puan türünde almış olduğu ÖSYS puanı, bu puanın alındığı yıla ait yatay geçiş yapılacak
programın taban puanı ve 4,00 üzerinden AGNO’su dikkate alınır ve aşağıdaki formül kullanılarak
adayın değerlendirme puanı hesaplanır:
Değerlendirme puanı =

Adayın ÖSYS puanı
Programın taban puanı

× 50 +

Adayın AGNO'su
4, 00

× 50

ii- Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara yatay geçiş başvurusu yapan adayların
değerlendirilmesinde, adayın 100 puan üzerinden hesaplanan yetenek sınavı puanı, başvuru yaptığı
ÖSYS puan türünde almış olduğu ÖSYS puanı, bu puanın alındığı yıla ait yatay geçiş yapılacak
programın taban puanı ve 4,00 üzerinden AGNO’su dikkate alınır ve aşağıdaki formül kullanılarak
adayın değerlendirme puanı hesaplanır:
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Değerlendirme puanı =

Yetenek sınavı puanı
100, 00

× 25 +

Adayın ÖSYS puanı
Programın taban puanı

× 25 +

Adayın AGNO'su
4, 00

× 50

iii) ÖSYS puanı olmayan adaylar için, ÖSYS puanı olarak vakıf üniversiteleri hariç bir
yükseköğretim kurumunun ilgili diploma programına (uzaktan eğitim ve ikinci öğretim
programları dâhil) ÖSYM tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en düşük puanlı öğrencinin giriş
puanı esas alınır.
iv) Birinci fıkranın (B) bendinin (a) ve (b) alt bentlerindeki hesaplamalarda kullanılacak
programın taban puanı verisinin ilgili yıl için bulunmaması durumunda, programın taban puanı
olarak en yakın yıldaki taban puanı esas alınır.
v) Adaylar en yüksek değerlendirme puanından en düşüğe doğru sıralanır ve değerlendirme
bu sıralamaya göre yapılır. Değerlendirmeler sonucunda ilan edilen kontenjana göre listeye giren
son öğrenci ile aynı değerlendirme puana sahip olan diğer öğrencilerden, kayıtlı oldukları
bölümlere yerleştikleri ÖSYS puanı en yüksek olan aday sıralamada öncelikli olarak
değerlendirilir.
(2) Önlisans programlarına kurumlararası yatay geçiş için başvuruda bulunan öğrencilerin
durumları;
A) Değerlendirme işlemleri,
i- Başvurular, Birim Yatay Geçiş Komisyonları tarafından değerlendirilir,
ii- Başvuru şartlarını sağlayan öğrencilerin asil ve yedek aday olarak hazırlanan listeleri
birim yönetim kurulunda sonuçlandırılır,
B) Başvuruda bulunan adaylar en yüksek AGNO puanından en düşüğe doğru sıralanır ve
değerlendirme bu sıralamaya göre yapılır. Ancak, ilan edilen kontenjana göre listeye giren son
öğrenci ile aynı AGNO’ya sahip olan diğer öğrencilerden, kayıtlı oldukları programlara
yerleştikleri ÖSYS puanı en yüksek olan aday sıralamada öncelikli olarak değerlendirilir.
(3) (Değişiklik: 21.07.2016 tarih ve 13 sayılı Senato) Yatay geçişi kabul edilen
öğrencilerin listeleri birimler tarafından ilan edilir.
(4) Başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek
aday ilan edilir. Belirlenen süre içinde asıl adaylardan başvuru yapılmaması halinde sırayla
yedekler çağrılır.
Kurumiçi yatay geçiş
Madde 9- (1) Kurumiçi yatay geçişler birimler arasında aynı düzeydeki eşdeğer diploma
programları arasında olabildiği gibi birim içerisindeki aynı düzeyde ve aynı merkezi yerleştirme
puan türü ile öğrenci kabul eden farklı diploma programları arasında da olabilir. Bu kurumiçi yatay
geçişleri, önlisans programları için 2. ve 3. yarıyıllarında, lisans programları için 3. ve 5.
yarıyıllarında yapılır.
Başvuru ve şartları
Madde 10- (1) Kurumiçi yatay geçiş başvuruları Fakültelerde Dekanlık öğrenci işleri,
Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarda Müdürlük öğrenci işlerine ilgili yarıyılın başlangıç
tarihinden 15 gün öncesine kadar şahsen bir dilekçe verilerek yapılır. Dilekçe ekinde;
a) Not durum belgesi (onaylı transkript),
b) Ders içerikleri (onaylı)
c) Disiplin cezası alıp almadığına dair belge (onaylı),
ç) ÖSYS sonuç belgesi (internet çıktısı),
teslim edilmelidir. Teslim edilen belgelerin eksik olması veya onaysız olması halinde dilekçe
değerlendirmeye alınmaz.
(2) Öğrencinin ayrılacağı bölüm/programdaki alt sınıf derslerinin tümünü alarak
sınavlarını başarmış olması ve sağladığı genel not ortalamasının;
a) Aynı düzeyde farklı diploma programlarındaki yatay geçişlerde en az 3,00 olması,
b) Aynı düzeyde eşdeğer diploma programlarındaki yatay geçişlerde en az 2,00 olması
gerekir.
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(3) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurumiçi yatay geçiş
öğrenci kabulünde, öğrencinin kayıt olduğu yıldaki özel yetenek sınavını başarmış olması gerekir.
(4) İkinci öğretimden normal öğretime kurumiçi yatay geçiş yapılabilmesi için ikinci
öğretimde ilk % 10'a girme şartı aranır.
(5) Aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması
olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan
öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.
(6) Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile
öğrenci kabul eden farklı diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için,
öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan
puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer
yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması
ve genel not ortalamasının en az 3,00 olması gerekir.
(7) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan programların ara sınıflarına başvuracak
öğrencilerin, “Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği” ve “Dumlupınar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık
Eğitim-Öğretimi Muafiyeti İçin Eşdeğerlikler ve Zorunlu İngilizce Dersi Harf Notu Dönüşümü
Yönergesi”nde belirtilen muafiyet koşullarını taşıması ve belgelemeleri gerekmektedir. Belirtilen
belgelere sahip olmayan öğrencilerin kurumiçi yatay geçiş başvuruları kabul edilmez.
(8) Kurumiçi yatay geçiş kontenjanları; kontenjan ilan edilen her yıl için ÖSYM
Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının yüzde on beşini geçmeyecek biçimde, ilgili yönetim
kurulları tarafından önerilir ve Senato tarafından karara bağlanır.
(9) Kurumiçi yatay geçiş yapılabilecek bölüm/programlar ilgili birim kurullarının teklifi ve
Üniversite Senatosu’nun onayı ile belirlenir.
Değerlendirme
Madde 11- (1) Kurum içi yatay geçiş için başvuruda bulunan öğrencilerin durumları,
kurumlararası yatay geçiş için başvuruda bulunan öğrencilerin durumlarına benzer şekilde bu
yönergenin 8 inci maddesi kapsamında değerlendirilir.
Merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş
Madde 12- (1) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek
istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık
sınıfı da dâhil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir. Programa yatay geçişe ilişkin
başvuru takvimi ile yatay geçişlere ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Yürütme Kurulu
tarafından tespit edilir. Belirlenen usul ve esaslar uyarınca öğrencilerin başvuruları yükseköğretim
kurumlarının ilgili komisyon ve kurulları tarafından değerlendirilerek yatay geçişleri kabul edilir.
Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlayıp
sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir.
(2) Merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş işlemlerinde Yükseköğretim Yürütme
Kurulunun 08/01/2015 tarihli toplantısında kabul edilen usul ve esaslara göre işlem yapılır.
Öğrenciler merkezi yerleştirme puanına göre bir defa yatay geçiş yapma hakkına sahiptirler.
(3) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara merkezi yerleştirme puanına göre
yatay geçiş başvuruları kabul edilmez.
(4) Bahar yarıyıllarında merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçişle öğrenci kabul
edilmez.
Başvuru ve şartları
Madde 13- (1) Merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş başvuruları Fakültelerde
Dekanlık öğrenci işleri, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarda Müdürlük öğrenci işlerine ilan
edilen süre içerisinde şahsen bir dilekçe verilerek yapılır. Öğrenci verdiği dilekçede daha önce
merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş yapmadığını belirtmelidir ve dilekçe ekinde;
a) Öğrenci belgesi (onaylı),
b) Not durum belgesi (onaylı transkript),
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c) Ders içerikleri (onaylı)
ç) Disiplin cezası alıp almadığına dair belge (onaylı),
d) ÖSYS sonuç belgesi (internet çıktısı),
teslim edilmelidir. Teslim edilen belgelerin eksik olması veya onaysız olması halinde dilekçe
değerlendirmeye alınmaz.
(2) Merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş kontenjanları; Kontenjan ilan edilen her
yıl için ÖSYM kılavuzunda öngörülen önlisans ve lisans öğrenci kontenjanlarının ve ayrıca, dikey
geçiş kontenjanlarının %30’unu geçmeyecek biçimde ilgili yönetim kurullarınca önerilir ve Senato
tarafından karara bağlanır.
Kayıt ve intibak işlemleri
Madde 14- (1) Yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin, Üniversite tarafından belirlenen
takvime göre kayıtları yapılır. Kayıt işlemi yapılan öğrencinin transkriptine göre başarılı olduğu
derslerin intibakı “Dumlupınar Üniversitesi Önlisans/Lisans Programına Kabul, İlk Kayıt ve Ders
İntibak İşlemleri Yönergesi” çerçevesinde yapılır.
Hüküm bulunmayan haller
Madde 15- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri
ile Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönerge
Madde 16- (1) 21/01/2016 tarih ve 02 sayılı Senato toplantısında kabul edilen
“Dumlupınar Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 17- (1) Bu yönerge, Dumlupınar Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği tarihte
yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 18- (1) Bu yönerge hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.
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