BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
DİKEY GEÇİŞ LİSANS ÖĞRENİMİ UYGULAMA YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön
lisans programlarından mezun olanlardan, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından
yapılan, merkezi dikey geçiş sınavı (DGS) sonucuna göre Balıkesir Üniversitesinde lisans
öğrenimine başlama hakkı kazanan öğrencilere uygulanacak ilke ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) (Değişik fıkra S: 12/02/2016) Bu Yönerge, Balıkesir Üniversitesine
dikey geçişle gelerek lisans öğrenimine devam edecek olan öğrencilere uygulanacak esasları
kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.02.2002 tarih
ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Meslek Yüksekokulları ve
Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında
Yönetmelik ve Balıkesir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği’nin 35 inci maddesine dayalı olarak hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Muafiyetler, İlkeler ve İşleyiş
Muafiyetler
MADDE 4- (1) Dikey Geçiş Sınavı sonucuna göre kayıt yaptırmaya hak kazanan
öğrenciler;
a) Bölüm/Program bazında değerlendirilir ve ön lisans eğitimi sırasında almış
oldukları derslerden eşdeğer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate alınarak
programdan alması gereken dersler belirlenir.
b) Uygulanan muafiyet programını kabul ettiği takdirde alması gereken derslere kaydı
yapılır ve eğitime devam hakkı verilir ve değişiklik talep edemez. (Ek Cümle S: 11/05/2016)
Lisans öğrenimine devam hakkı kazanan öğrencinin hangi sınıfa intibakının yapılacağına
ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunca karar verilir.
İlkeler ve işleyiş
MADDE 5- (1) (Değişik Cümle S: 11/05/2016) Dikey geçişle lisans programlarına
yerleşen ve halen kayıtlı olan öğrencilerin;
a) (Değişik bent S: 11/05/2016) Lisans not ortalamaları, ön lisans programında
alınarak lisans programında intibakı yapılan dersler ile lisans eğitimi sırasında aldığı dersler
üzerinden hesaplanır.
b) (Değişik bent S: 12/02/2016) Eğitime devam hakkı aldığı ilk yarıyıl en fazla 30
kredi ders almasına izin verilir. İlk yarıyıl sonundan itibaren her yarıyıl sonunda genel not
ortalaması 1.80’in altında olması durumunda takip eden yarıyılda 24 kredilik derse kayıt
yaptırabilir. İlk yarıyıl sonundan itibaren genel not ortalaması her yarıyıl sonunda 1.80 ve
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üzerinde olması durumunda ise 30 kredilik derse kayıt yaptırabilir. Eğitime devam hakkı
aldığı ilk yarıyıl sonu itibariyle her yarıyıl sonunda genel not ortalaması 2.80 ve üzeri olan
öğrenciler daha önceki yarıyıllardan almadığı ders veya alıp başarısız olduğu ders olmamak
şartıyla danışmanlarının onayı ile bir üst sınıftan ders alabilir.
Yabancı dil hazırlık sınıfı
MADDE 6- (1) Yabancı dille öğretim yapılan programlarda ve zorunlu yabancı dil
hazırlık sınıfı bulunan programlarda dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin lisans
programına başlayabilmeleri için öncelikle Balıkesir Üniversitesi Yabancı Diller
Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yabancı
dilde yeterlik-seviye tespit sınavından başarılı olmaları gerekir. Başarılı olanlara bu
Yönergenin 4 üncü ve 5 inci maddelerinde belirtilen esaslar uygulanır. Yeterlik-seviye tespit
sınavında başarılı olamayanlara ise Balıkesir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 8 inci maddesi gereklerini yerine getirdikten sonra bu
Yönergenin 4 üncü ve 5 inci maddelerinde belirtilen esaslar uygulanır.
Yönergede yer almayan durumlar
MADDE 7- (1) Yabancı dil hazırlık sınıfında ve lisans eğitim öğretimi sırasında bu
Yönergede yer almayan durumlar için, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans
Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik ile Balıkesir
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ve diğer
ilgili mevzuat hükümleri ile yetkili kurul kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan Yönerge
MADDE 8- (1) Balıkesir Üniversitesi Senatosunun 18/11/2009 tarih ve 2009/9-11
sayılı toplantısında kabul edilen “Balıkesir Üniversitesi Dikey Geçiş Lisans Öğrenimi
Uygulama Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 9- (1) Bu Yönerge Balıkesir Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10- (1) Bu Yönerge hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.
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