
  
 

DİKEY GEÇİŞ YÖNERGESİ   

  

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 

 

Amaç  

Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından başarıyla 

mezun olan, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavını başararak Kocaeli Sağlık ve Teknoloji 

Üniversitesi’nin lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin, eğitimlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.  

 

Kapsam 

Madde 2 - (1) Bu yönerge, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi lisans programlarına Dikey Geçiş Sınavı ile 

yerleşen öğrencilere ilişkin hükümleri kapsar. 

 

Dayanak  

Madde 3 - (1) Bu yönerge, 19.02.2002 tarih ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Meslek Yüksekokulları 

ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” ve 

“Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim-Sınav Yönergesi” ne dayanılarak 

hazırlanmıştır.  

 

Tanımlar   

Madde 4 - (1) Bu yönergede yer alan;  

a- Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencinin bir dersi başarı ile tamamlayabilmesi için yapması gereken 

çalışmaların tümünü ifade eden krediyi,  

b- Birim: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,  

c- Danışman: Öğrenciye eğitim ve öğretim, ders alma işlemleri ve benzeri konularda yardımcı olması için 

görevlendirilmiş öğretim elemanını,  

d- Dekan: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanını,  

e- Diploma programı: Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının, belirlenen yeterlikleri sağlayan 

öğrencilere, ön lisans veya lisans diploması veren yükseköğretim programını,  

f- İlgili birim kurulu: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte kurulunu, 

yüksekokullarda yüksekokul kurulunu ve meslek yüksekokullarında meslek yüksekokul kurulunu,  

g- İlgili birim yönetim kurulu: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek 

yüksekokulunun yönetim kurulunu,  

h- Müdür: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesine bağlı yüksekokul ve meslek yüksekokulları müdürünü,  

g- Mütevelli Heyeti: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyetini,  

h- Ön lisans eğitim ve öğretimi: En az dört yarıyıllık programı kapsayan ve ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan 

bir yükseköğretimi,    

i- ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 

j- Rektör: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü,  

k- Rektörlük: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünü,  

l- Senato: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Senatosunu,  

m- Üniversite: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesini,  

n- Üniversite Yönetim Kurulu: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Yönetim Kurulunu,  

o- Akademik takvim: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinde eğitim öğretimin ve süreçlerin yapıldığı 

zamanı gösteren takvimi, 

p- GANO: Genel Ağırlıklı Not Ortalamasını 

q- YANO: Yarıyıl sonu Ağırlıklı Not Ortalamasını ifade eder.  



 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kontenjanlar, Yerleştirme ve Kayıtlara İlişkin Esaslar 

 

Kontenjanlar 

Madde 5 - (1)  Lisans programlarına dikey geçiş yolu ile alınacak öğrenci sayıları, ilgili fakülte yönetim 

kurullarının önerisi üzerine Üniversite Senatosu tarafından belirlenir ve Mütevelli Heyetinin onayından sonra 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına teklif edilir. 

 

Yerleştirme 

Madde 6 - (1)  YÖK tarafından belirlenen kontenjanlar ve ÖSYM tarafından yapılan DGS sınav sonuçlarına göre 

merkezi sistemle yapılır. 

 

Kayıt İşlemleri 

Madde 7 - (1)  Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilk kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca ÖSYM 

tarafından belirlenen tarihlerde ve istenilen belgelerle yapılır. 

(2) Kayıt işlemlerine ilişkin usul ve esaslar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ÖSYM’nin açıkladığı kayıt 

işlemleri tarihinden önce üniversitenin web sitesinden ilan edilir. Eksik ya da geçersiz belgelerle başvuran 

öğrencilerin kaydı yapılmaz.  

 

Öğretim Dili 

Madde 8- (1) Öğretim dili Türkçe ve İngilizcedir.  

(2) Öğretim dili İngilizce olan programa yerleşen öğrencilerin dil yeterliliği hususunda “Kocaeli Sağlık ve 

Teknoloji Üniversitesi Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Yönergesi” hükümleri uygulanır. 

  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar 

 

Lisans öğrenimi 

Madde 9 - (1) Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere, mezun oldukları yükseköğretim 

programında almış oldukları dersler için “Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Kredi Transferi (Muafiyet) 

Yönergesi” hükümlerine göre işlem yapılır. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı ve intibakı 

yapılarak eğitime devam hakkı verilir. 

(2) Dikey geçiş ile kayıt yaptıran öğrenciler; lisans programındaki stajlardan muaf olabilmek için ön lisans 

programlarında yapmış oldukları stajlara ait bilgi ve belgeleri ekledikleri form ile dekanlığa başvuru yaparlar. 

Yapılan değerlendirme sonucuna göre ilgili yönetim kurulu, öğrencilerin hangi stajlardan muaf olabileceğine karar 

verir. 

(3) Dikey geçiş ile üniversitenin uygulama eğitimi bulunan bölümlerine kayıt yaptıran öğrenciler bölüme ait 

uygulama eğitimlerini almak zorundadır. 

 

Öğrenim Süresi 

Madde 10 - (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 saklı tutulur. 

 

Bilimsel Hazırlık   

Madde 11- (1) Dikey geçiş ile kayıt olan öğrenci; kayıtlı olduğu eğitim biriminin kararı ile bilimsel hazırlık 

programına tabi tutulabilir. Bilimsel hazırlık programı süresi en fazla bir yıldır.  

  

Kayıt Silme 

Madde 12- (1) Öğrencilerden; 

a-Kendi isteği ile kayıt 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 ilişiği kesilir. 

  



 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Öğrenim Ücreti 

Madde 13 - (1) DGS ile kayıt yaptıran öğrencilerden, her eğitim-öğretim yılında, Mütevelli Heyeti tarafından 

belirlenen miktarda öğrenim ücreti alınır. Üniversite tarafından sunulabilecek yurt, yemek, ulaşım ve benzeri ek 

hizmetlerin bedelleri öğrenim ücreti dışındadır ve Mütevelli Heyeti tarafından ayrıca belirlenir. 

(2) Normal öğrenim süresinin dışındaki öğrenciler, katıldıkları derslerin AKTS değeri esas alınarak Mütevelli 

Heyeti tarafından belirlenen ücreti öderler. 

Diğer Haller 

Madde 14 - (1) Bu yönergede yer almayan konularda; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, “Meslek 

Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında 

Yönetmelik” ve “Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim-Sınav 

Yönergesi” hükümleri uygulanır. 

Yürürlük 

Madde 15 - (1) Bu yönerge Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Senatosu kararı ile yürürlüğe girer.   

Yürütme 

Madde 16 - (1) Bu yönerge hükümlerini Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 

 

 


