
Yatay geçişler nasıl olmaktadır? 
Yatay geçişler, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında 
Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik 
hükümleri ve Senato Esasları çerçevesinde yapılmaktadır.  
 
Kurum içi  yatay geçiş: 
Recep Tayyip Erdoğan  Üniversitesine kayıtlı bir öğrenci; birimin kendi bünyesindeki veya 
Üniversite içinde yer alan diğer birimlerin bünyesindeki aynı düzeyde diploma programlarına 
kontenjanlar ve koşullar dahilinde yatay geçiş yapabilir. 
 
Kurumlararası yatay geçiş: 
Kurumlararası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma 
programları arasında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan kontenjanlar ve koşullar 
çerçevesinde yapılır. 

 
Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş (Ek Madde 1): 
Önlisans ve Lisans programları için yılda iki kere güz ve bahar yarıyılı başlarında yapılmaktadır. 
Öğrencinin merkezi yerleştirme puanının, geçiş yapmak istediği diploma programının taban 
puanına eşit veya yüksek olması gerekir. 

 

Yatay geçişlerle ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız. 
 
Yatay geçiş kontenjanlarınızı, başvuru tarihlerinizi ve başvuru koşullarınızı detaylı olarak nasıl 
öğrenebilirim? 
Üniversitemiz ve Daire başkanlığımız web sayfalarından öğrenebilirsiniz.  
 
4 yıllık üniversite okuyorum 2. yılını başarıyla tamamladım.2 yıllık diploma aldım ve Dikey Geçiş 
Sınavına (DGS)  başvuru yapabilir miyim? 
Lisans programına kayıtlı iken gerekli şartları sağlayıp önlisans diploması alan öğrenciler Dikey 

Geçiş Sınavına başvuru yapamaz. Çünkü Dikey Geçiş Sınavına (DGS) Meslek Yüksek Okulu (2 yıllık) 

mezunları ve mezun olabilecek durumdaki adaylar başvuru yapabilirler. 

 
Dikey Geçiş Sınavına (DGS)   başvurmak istiyorum ama son sınıf öğrencisiyim, stajımı 
tamamlayamadığım halde başvuru yapabilir miyim? 
Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve 

açıköğretim önlisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. Başvuru yapmak için, DGS 

sınavına başvurulan yıl   staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olmak gerekir. 

 

Dikey Geçiş Sınavına (DGS)  bir kez girdim tekrar girebilir miyim?  Süre sınırlaması var mı? 

Önlisans diplomanız olduğu sürece girebilirsiniz süre sınırlaması yoktur. 

 
Önlisans 2. sınıf öğrencisiyim. Okulum bir dönem uzadı,  bu sene Dikey Geçiş Sınavına (DGS)  
girebilir miyim? 
Mezun olabilecek durumdaysanız girebilirsiniz. 

 

http://erdogan.edu.tr/idari/idariyeni/oidb/wp-content/uploads/9-Yatay-Ge%C3%A7i%C5%9F.pdf

