
DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) 

 

1.Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Nedir? 

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun 

olanlardan lisans programlarına yerleştirilecek öğrencileri seçmek için yapılan 

sınavdır. Sınav süreci ve tüm işlemleri ÖSYM tarafından yürütülür. 

 

2.Yasal Dayanak Nedir? 

 Meslek Yüksekokulları & Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının 

Lisans Öğrenimlerine Devamları Hakkındaki Yönetmelik (19.02.2002/24676 Sayılı R.G.) 

 

3.Öğrenci İçin Avantajlı Bir Sınav mıdır? 

 ÖSYM’ye giren öğrenci sayısı ve Hukuk Fakültelerinin giriş puanları göz 

önünde bulundurulduğunda; gerek açılan kontenjan, gerekse bu sınava giren öğrenci 

sayısına bakılarak dikey geçiş sınavının öğrencilerimiz için daha avantajlı olduğu 

görülebilir. 

 

4.Sınava Kimler Girebilir? 

 Yüksekokulumuzdan mezun olmuş tüm öğrencilerimiz bu sınava girebilirler. 

Son sınıfta olup da yaz stajı dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan 

öğrencilerimizde başvuruda bulunabilirler. 

 

5.Başvuru ve Sınav Tarihi? 

 Başvurular genellikle mayıs ayında ÖSYM merkezlerine, herhangi bir meslek 

yüksekokulu müdürlüğüne yâda mezun olunan meslek yüksekokuluna yapılır. Sınav 

zamanı ise daha önce duyurulmak şartı ile temmuz ayıdır. 

 

6.Sınav Süresi ve Soru Şekli? 

 Sınav süresi 180 dakika olup adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir 

yetenek testi uygulanmaktadır.  

Bu test ile lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan, sayısal ve sözel içerikli akıl 

yürütme becerilerinin ölçülmesi amaçlanmaktadır. Sorular, ön lisans programında 

kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. 

 

7.Yüksekokulumuz Öğrencileri Hangi Lisans Programını Tercih Edebilir? 

 Yüksekokulumuzdan mezun olacak öğrenciler açık öğretim “kamu yönetimi” 

lisans programı dışında örgün öğretimde sadece “hukuk” lisans programlarını (Devlet 

ve Vakıf Üniversiteleri Hukuk Fakülteleri) tercih edebilirler.  
(DGS Başvuru Kılavuzları, Tablo-3) 

 

8.Öğrencimiz Bu Sınava Kaç Defa Girilebilir? 

 Hangi tarihte mezun olunursa olunsun Dikey Geçiş Sınavına sınırsız girme 

hakkı bulunmaktadır. (16.12.2007/26732 Sayılı R.G.) 

 



9.Açık Öğretim Lisans Program/Programlarına Başvurular Nasıl Olmalıdır? 

 Mezun öğrencilerimizden kendi alanlarındaki açık öğretim lisans 

program/programlara devam etmek isteyenlerin Dikey Geçiş Sınavına girmelerine 

gerek bulunmamaktadır.  

Mezunlarımız kendi alanlarındaki açık öğretim lisans program/programlarına 

doğrudan kayıt hakkına sahiptirler. Bu konudaki başvuruların ilgili yükseköğretim 

kurumuna yapılması gerekmektedir.  

Açık öğretim lisans programlarına yerleştirilen öğrenciler ilgili üniversitenin 

öğretim ve sınav yönetmeliğine tabi olup askerlik tecil işlemleri hariç tüm öğrencilik 

haklarından yararlanırlar. (Meslek Yüksekokulları & Açık Öğretim Ön Lisans Programları 

Mezunlarının Lisans Öğrenimlerine Devamları Hakkındaki Yönetmelik, Madde: 10) 

 

10.Puan Kesintisi? 

 DGS’ye girerek herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilen 

öğrencimizin daha sonra gireceği DGS’de puanı hesaplanırken kesinti yapılacaktır. 

Ön lisans başarı puanı hesaplanırken katsayı 0,6 yerine, 0,45 olacaktır. 
(29.07.2010/YÖK Genel Kurulu Kararı) 

 

11.Akademik Ortalamanın (AGNO) Sınav Sonucuna Etkisi Nedir? 

 DGS puanı hesaplanırken girilen sınavdaki sözel ve sayısal test başarısının 

yanında ön lisans başarı puanı da hesaplanır ve bu puanın sonuca etkisi de 

yüksektir. AGNO’su daha yüksek olan öğrenci kendisine avantaj sağlayacaktır. 

 Öğrencilerinin akademik ortalamaları yüksekokul müdürlüğünce temmuz ayı 

içerisinde elektronik ortamda ÖSYM’ye gönderilir. Gerek yeni girilen akademik 

ortalamalar gerekse daha önce girilmiş olanlar yüksekokul müdürlüğünce sınavdan 

önce teker teker kontrol edilip öğrencilerin görebileceği şekilde (ilan panosu ve yüksekokul 

web sayfası) duyurulur.  

İlan edilen akademik ortalamalara, ilandan tarihinden itibaren iki gün içerisinde 

itiraz mümkün olup bu sürenin bitiminden sonra yapılacak itirazlar işleme alınmaz. 
(DGS Başvuru Kılavuzları) 

 

 

12.Sınav Sonucu Kaç Yıl İçin Geçerli Olacaktır? 

Girilen sınavda alınan DGS puanı yalnızca o yıl için geçerlidir. Ertesi yıl tekrar 

tercihte bulunmak isteyen öğrenci yeniden sınava girmek zorundadır. 

 

13.Sınav Sonuçlarının Alınması? 

 Sınav sonuç belgesi gönderilmediğinden öğrencilerimiz sınav sonuçlarına 

ÖSYM’nin internet sitesinden ulaşabilirler.  

 

14.Tercihler Ne Zaman Yapılır? 

 DGS puanları öğrenildikten sonra tercihler, bireysel olarak internet aracılığı ile 

(aday tarafından) elektronik ortamda yapılmaktadır. Adayın en fazla on sekiz tercih 

yapma hakkı bulunmaktadır. 

 



15.Ek Yerleştirme Yapılır mı? 

 Boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu 

kararı ile OSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılmaktadır. (Meslek 

Yüksekokulları & Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimlerine Devamları 

Hakkındaki Yönetmelik, Madde:8) 

 

16.Taban Puanlar ve Koşullar Nelerdir? 

Her yıl yayınlanan DGS Sınav Kılavuzlarında, başvuru yapılacak lisans 

programının bir önceki yıla ait taban puanı, özel şartlar (özellikle vakıf üniversiteleri 

için) ve kodları belirtilmektedir.  

2013 yılında dikey geçiş sınavına girecek öğrencilerimiz bahsi geçen bilgilere 

hem o yıla ait kılavuzu hem de 2012 DGS Kılavuzunu inceleyerek ulaşabilirler. 

 

 
Not: Bu çalışma, Meslek Yüksekokulları & Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans 

Öğrenimlerine Devamları Hakkındaki Yönetmelik ile 2012 DGS Kılavuzu esas alınarak öğrencilerimize 

bilgi vermek amacı ile hazırlanmıştır. Gerek yönetmelik, gerekse kılavuzda olası değişikler 

güncellenecektir.  

 


