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BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, meslek yüksekokulları ve açıköğretim ön lisans
programlarından başarıyla mezun olan, ÖSYM tarafından Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile
Kapadokya Üniversitesi lisans programlarına yerleştirilen öğrencilere uygulanacak esasları
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Kapadokya Üniversitesi lisans programlarına Dikey Geçiş Sınavı
ile yerleştirilen öğrencilere ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurulunca
yayımlanan "Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının
Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" ve “Kapadokya Üniversitesi Ön Lisans
ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) İlgili yönetim kurulu: Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarını,
b) DGS: Dikey Geçiş Sınavını,
c) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
ç) Rektör: Kapadokya Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Kapadokya Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Kapadokya Üniversitesini,
f) Üniversite Yönetim Kurulu: Kapadokya Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
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g) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu
ğ) İntibak: Üniversiteye yatay veya dikey geçiş ile kayıt yaptıran öğrencinin daha önceki
yükseköğretim kurumunda almış ve başarmış olduğu derslerden hangilerinin, kayıt
yaptırdığı programdaki hangi derslerin yerine sayılacağı, hangi dersleri alacağı ve
bunlara göre hangi yarıyıldan itibaren eğitimine devam edeceğinin belirlenmesi işlemini
h) Müfredat: Eğitim öğretim programı veya planını,
ı) İntibak Komisyonu: Fakülte/Yüksekokul yönetim kurulu tarafından belirlenen öğretim
elemanlarından oluşan komisyonu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kontenjanlar, Yerleştirme ve Kayıtlara İlişkin Esaslar
Kontenjanlar
MADDE 5- (1) Her akademik yılda Üniversitenin programlarına dikey geçiş yoluyla alınacak
öğrenci sayıları, ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurullarının önerisi üzerine Üniversite
Senatosu tarafından belirlenir ve Mütevelli Heyetinin onayından sonra Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığına teklif edilir.
Yerleştirme
MADDE 6- (1) Üniversiteye yerleştirme işlemleri, YÖK tarafından belirlenen kontenjanlar ve
ÖSYM tarafından yapılan DGS sınav sonuçlarına göre merkezi sistemle yapılır.
Kayıt İşlemleri
MADDE 7- (1) Kapadokya Üniversitesi’nde DGS sonucunda ÖSYM tarafından bir lisans
programına yerleştirilenler kayıt hakkı kazanırlar. Kazanan öğrencilerin ilk kayıt işlemleri
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca ÖSYM tarafından ilan edilen tarihlerde ve istenilen
belgelerle yapılır.
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(2) Eksik ya da geçersiz belgelerle başvuran öğrencilerin kaydı yapılmaz. Kapadokya
Üniversitesi, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal
işlemleri yapmaya yetkilidir. Süresi içinde kayıt yaptırmayanlar, Üniversiteye kayıt hakkından
vazgeçmiş sayılırlar.
(3) DGS sınavı sonucunda üniversiteye yerleşen adaylar kayıt işlemlerini üniversitenin
belirleyeceği usul ve esaslara göre gerçekleştirirler. Kayıt işlemlerine ilişkin usul ve esaslar
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ÖSYM’nin açıkladığı kayıt işlemleri tarihinden önce
üniversitenin web sitesinden ilan edilir.
Öğretim Dili
MADDE 8- (1) Üniversitenin bölüm ve programlarında öğretim dili Türkçedir.
(2) Yükseköğretim Kurulunun onayı ile bazı bölümlerde öğretim yabancı dilde yürütülebilir.
Öğretim dili Türkçe dışında olan programların hazırlık eğitimi ilgili mevzuat hükümlerine göre
yapılır.
(3) Öğrenim dili İngilizce olan programlara kayıt olan öğrencilerin İngilizce dil bilgilerinin
yeterlik ve sınıflandırması her eğitim-öğretim yılı başında yapılan İngilizce yeterlilik sınavları
ile belirlenir.
(4) İngilizce yeterlilik muafiyet sınavı sonucuna göre başarılı olanlar ile Yükseköğretim Kurulu
ve Kapadokya Üniversitesi yetkili birimlerince eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ve ulusal
sınavlarda belirlenen düzeyde başarılı olduklarını belgeleyenler doğrudan lisans programına
başlarlar.
(5) Bu sınava katılmayan veya bu sınavda başarılı olamayan öğrenciler İngilizce Hazırlık
Sınıfına kaydedilirler. Hazırlık sınıfı öğretimine ilişkin işlemler Senato tarafından belirlenen
esaslara göre yürütülür.
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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 “Kapadokya Üniversitesi Önceki
Öğrenmenin Tanınması ve İntibak İşlemleri Yönergesi” hükümlerine göre eşdeğer kabul edilen
derslere muafiyet verilir ve bölümde alması gereken dersler belirlenir. Öğrencinin alması
gereken derslere göre programa kaydı ve intibakı yapılarak eğitime devam hakkı verilir.
(2) Öğrencinin daha önce öğrenim gördüğü Yükseköğrenim kurumunda aldığı derslerin
muafiyet ve transfer işlemleri bu yönerge ve Kapadokya Üniversitesi Önceki Öğrenmenin
Tanınması ve İntibak İşlemleri Yönergesi uyarınca intibak komisyonu tarafından yapılır.
(3) Yabancı dille öğretim yapılan ile zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda
öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için bu yönergenin 8 inci madde hükmü
uygulanır.
(4) Lisans eğitim-öğretimi sırasında öğrenciler “Kapadokya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans
Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"ne tabi olurlar. Dikey geçiş yapan öğrenciler 2547 sayılı
Kanunun 44 üncü maddesindeki hükümlere göre öğrenimlerine devam ederler.

Stajlar, Uygulama Eğitimleri ve Etkinlikler
MADDE 10- (1) 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/yüksekokul dekanlığına/müdürlüğüne başvuru yaparlar.
Yapılan değerlendirme sonucuna göre ilgili yönetim kurulu öğrencilerin hangi stajlardan muaf
olabileceğine karar verir.
(2) Dikey geçiş ile Üniversitenin uygulama eğitimi bulunan bölümlerine kayıt yaptıran
öğrenciler bölüme ait uygulama eğitimlerini almak zorundadır.
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(3) Etkinlik dersi, Kapadokya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
22. Maddesi uyarınca (G) tanımlaması ile notlandırılır. Öğrencinin (G) notu alabilmesi için
normal öğretim süresi içerisindeki üniversitede kayıtlı olduğu her akademik yıl için 50 puan
almış olması gerekir. Etkinlikler, Kapadokya Üniversitesi Öğrenci Etkinlikleri Yönergesi
hükümleri doğrultusunda yürütülür.
Yetkili Eğitim
Madde 11- (1) Yetkili eğitim vermek üzere bir otorite tarafından yetkilendirilen bölümlere
(Hava Aracı Bakım Eğitimi ve Sınav Kuruluşu (SHY-147), Kabin Ekibi Temel Eğitim
Kuruluşu (SHT-CC), Dispeçer Eğitim Kuruluşu (SHY-UHU) vb.) dikey geçiş ile kayıt olan
öğrencilerin intibak işlemleri sonucunda yetki kapsamından bulunan derslerden muaf sayılması
durumunda öğrenci ilgili yetki kapsamı dışında kalır. Öğrenci talebi ve ilgili yönetim kurulunun
onayı ile öğrenci söz konusu dersleri yeniden alabilir.

Öğrenim Süresi
MADDE 12- (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.

Kayıt Silme
MADDE 13- (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.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Öğrenim Ücreti
Madde 14- (1) DGS ile kayıt yaptıran öğrencilerden, her eğitim-öğretim yılında, Mütevelli
Heyet tarafından belirlenen miktarda öğrenim ücreti alınır. Üniversite tarafından sunulabilecek
yurt, yemek, ulaşım ve benzeri ek hizmetlerin bedelleri öğrenim ücreti dışındadır ve Mütevelli
Heyet tarafından ayrıca belirlenir.
(2) Normal eğitim süresinin dışındaki öğrenciler katıldıkları derslerin yerel kredisi esas alınarak
Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen esaslara göre eğitim ücreti öderler.
(3) Eğitim-öğretim ile ilgili ödemeleri ilan edilen tarihlerde yapmayan öğrencinin ilgili
akademik yıla ait kayıt işlemleri yapılmaz ve öğrencilik haklarından faydalanamaz.

Diğer Haller
MADDE 15- (1) Bu Yönergede yer almayan konularda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu,
“Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans
Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” ve “Kapadokya Üniversitesi Ön Lisans ve
Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”nin ilgili hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu yönerge Kapadokya Üniversitesi Senatosunun kararı ile yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu yönerge hükümlerini Kapadokya Üniversitesi Rektörü yürütür.

