DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
DİKEY GEÇİŞ YÖNERGESİ

Üniversite Senatosu’nun 05/08/2011 tarih ve 2011/17 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, meslek yüksekokulları ve açıköğretim önlisans
programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin Doğuş Üniversitesi’nin örgün öğretim programlarına dikey
geçiş yaparak lisans öğrenimlerini tamamlamaları ile ilgili ilke ve koşulları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurulunca
yayımlanan "Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine
Devamları Hakkında
Yönetmelik"
ve “Doğuş Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği”ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Kontenjanlar
MADDE 3- (1) Her akademik yılda Üniversitenin programlarına dikey geçiş yoluyla alınacak öğrenci
sayıları, ilgili fakültelerin yönetim kurullarının önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından saptanır ve
Mütevelli Heyeti'nin onayından sonra Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına teklif edilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt ile Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar
İlk Kayıt İşlemleri ve Gerekli Belgeler
MADDE 4- (1) Doğuş Üniversitesi’nde ÖSYM tarafından Dikey Geçiş Sınavı sonucunda bir lisans
programına yerleştirilenler kayıt hakkı kazanırlar ve ilk kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nce ÖSYM
tarafından ilan edilen tarihlerde ve istenilen belgelerle yapılır.
(2) Eksik ya da geçersiz belgelerle başvuranların kaydı yapılmaz. Doğuş Üniversitesi, gerçeğe aykırı
beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir. Süresi içinde kayıt
yaptırmayanlar, Üniversiteye kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır.
(3) İlk kayıt işlemi aday tarafından bizzat yapılır. Ancak haklı ve geçerli mazereti olan ve mazeretini
belgeleyenler, vekilleri aracılığı ile kayıt süresi içinde kayıtlarını yaptırabilirler. Posta ile gönderilen belgeler kabul
edilmez ve kayıt yapılmaz.
İngilizce Yeterlik
MADDE 5 – (1) Öğrenim dili İngilizce olan programlara kayıt olan öğrencilerin İngilizce dil
bilgilerinin yeterlik ve sınıflandırması her eğitim-öğretim yılı başında yapılan DÜİYES I ve DÜİYES II
sınavları ile belirlenir. DÜİYES I sınavında başarılı olan öğrenciler DÜİYES II sınavına girmeye hak kazanır.
(2) DÜİYES II sonucuna göre başarılı olanlar ile Yükseköğretim Kurulu ve Doğuş Üniversitesi yetkili
birimlerince eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ve ulusal sınavlarda belirlenen düzeyde başarılı olduklarını
belgeleyenler doğrudan Lisans Programına başlarlar.
(3) Bu sınava katılmayan veya bu sınavda başarılı olamayan öğrenciler İngilizce Hazırlık Sınıfına
kaydedilirler. Hazırlık sınıfı öğretimine ilişkin işlemler “Doğuş Üniversitesi Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği” ne göre yürütülür.
Lisans Öğrenimi
MADDE 6- (1) Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere, önlisans eğitimi sırasında
almış oldukları derslerden Doğuş Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi’ne göre, krediler
dikkate alınarak, eşdeğer kabul edilenlere muafiyet verilir ve programdan alması gereken dersler
belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı ve intibakı yapılarak eğitime devam
hakkı verilir.
(2) Yabancı dille öğretim yapılan ile zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda
öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için bu yönergenin 5 inci madde hükmü uygulanır.
Öğretim dili en az % 30 yabancı dil veya tamamen yabancı dil olan programların yabancı dil hazırlık
sınıfında başarısız olan öğrenciler, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
"Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak
Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Türkçe eğitim yapan yükseköğretim programlarına
ÖSYM’ce yerleştirilebilir.
(3) Lisans eğitim-öğretimi sırasında öğrenciler “Doğuş Üniversitesi Önlisans/Lisans Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliği"ne tabi olurlar. Dikey geçiş yapan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 44 üncü
maddesindeki hükümlere göre öğrenimlerine devam ederler.
Stajlar ve Kültürel Gelişim Seminerleri

MADDE 7- (1) Stajlar ve kültürel gelişim seminerleri “Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği”nin ilgili maddesi çerçevesinde yürütülür.
(2) Dikey geçiş ile kayıt yaptıran öğrenciler lisans programındaki stajlardan muaf olabilmek için
önlisans programlarında yapmış oldukları stajlara ait bilgi ve belgeleri ekledikleri bir dilekçe ile ilgili Fakülte
Dekanlığına başvururlar. Yapılan değerlendirme sonucuna göre Fakülte Yönetim Kurulu öğrencilerin hangi
stajlardan muaf olabileceğine karar verir.
(3) Dikey geçiş ile kayıt yaptıran öğrenciler, intibak edildikleri yarıyıla göre, her yarıyıl başına iki (2)
adet olmak üzere öğrenimleri boyunca kültürel gelişim seminerine katılmak ve bunlara katıldıklarını
belgelemekle yükümlüdürler.
Mezuniyet
MADDE 8- (1) Dikey geçiş ile kayıt yaptıran öğrencilerin mezun olabilmeleri için, muaf oldukları
derslerin haricinde lisans programındaki derslerin tümünden başarılı olmaları, genel not ortalamalarının en az
2.00 olması, kültürel gelişim seminerlerini tamamlamaları ve varsa staj yükümlülüklerini yerine getirmeleri
gerekir.
Öğrenim Süresi
MADDE 9- (1) Dikey geçiş ile kayıt olan öğrencilerin azami öğrencilik süresinin hesabında, lisans
programına intibak ettirildikleri yarıyıl esas alınır. 2547 sayılı Kanunun 44. maddesine göre verilen hakları
saklıdır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Kayıt Silme
MADDE 10- (1) Öğrencilerden;
a) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyenlerin,
b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çıkarma cezası alanların,
c) Herhangi bir nedenle başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yapanların
Üniversite ile ilişikleri kesilir.
Diğer Haller
MADDE 11- (1) Bu Yönergede yer almayan konularda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu,
“Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları
Hakkında Yönetmelik” ve “Doğuş Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nin
ilgili hükümleri uygulanır.
Yürürlükten Kaldırma
MADDE 12- (1) Doğuş Üniversitesi Senatosu'nun 02.12.2010 tarih ve 2010/22 sayılı toplantısında
kabul edilen ve Mütevelli Heyeti'nin 16.02.2011 tarih ve 2011/02 sayılı toplantısında onaylanan "Doğuş
Üniversitesi Dikey Geçiş Yönergesi" yürürlülükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönerge yürürlüğe girmeden önce dikey geçiş yoluyla Doğuş
Üniversitesi'ne kayıt yaptırmış olan öğrencilerin yazılı talepleri halinde, bu Yönergenin 12 inci maddesiyle
yürürlükten kaldırılan Yönergenin öğrencilerin lehine olan hükümleri ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile
uygulanır.
Yürürlük
MADDE 13- (1) Bu Yönerge, Mütevelli Heyetinin onayı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14- (1) Bu Yönergeyi Doğuş Üniversitesi Rektörü yürütür.

