
 

 

 

Dikey geçiş nedir? 

Dikey geçiş; Meslek yüksekokullarının ya da açık öğretim fakültelerinin ön lisans programlarından 

mezun olanların, belirli koşulları yerine getirerek fakültelerde/yüksekokullarda lisans 

programlarında okuma hakkı elde etmesidir. 

 

Dikey geçiş nasıl yapılır? 

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin 

lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri Ölçme, Seçme ve 

Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. 

 

“Dikey Geçiş Sınavı (DGS)” na başvuru koşulları nelerdir? 

 Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları 

ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. 

 O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da 

başvurabilir. 

 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve 

mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da 

DGS’ye başvurabilirler. 

 Meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı 

veya merkezî sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa 

DGS’ye girmek zorundadırlar. 

 Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş de ÖSYM’nin DGS 

Kılavuzundaki esaslara göre merkezî olarak yapılır. 

 Açık öğretim dâhil öğretim süresi dört ve daha fazla yıl olan programlardan ön lisans 

diploması alan veya alacak olanlar DGS’ye başvuramazlar. 

 

Detaylı bilgi için, her yıl ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr internet sayfasından ilan edilen “Meslek 

Yüksekokulları İle Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş 

Sınavı (DGS) Kılavuzu” nun incelenmesi gerekmektedir. 

 

“Dikey Geçiş Sınavı (DGS)” na nasıl başvuru yapılır? 

DGS’ye başvuru işlemleri, her yıl ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr internet sayfasından ilan edilen 

tarihlerde “ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ SİSTEMİ” https://ais.osym.gov.tr internet sayfası üzerinden 

yapılmaktadır. 

 

Başvuru işlemine başlamadan önce, ÖSYM tarafından her yıl yayımlanan “Meslek Yüksekokulları İle 

Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 

Kılavuzu” nun incelenmesi ve belirlenen sınav ücretinin ilgili hesaba yatırılması gerekmektedir. 

 

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) içeriği nedir? 

DGS, sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulamasıdır. Testte 120 soru yer 

almaktadır. Sınavda uygulanan test, çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. 

 

DİKEY GEÇİŞ 
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Hangi ön lisans programlarından mezun olacak/olan adaylar hangi lisans 

programlarını tercih edebileceklerdir? 

ÖSYM tarafından her yıl yayımlanan tercih duyurusundaki “Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre 

Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları” tablosunda yer alan “Ön Lisans Mezuniyet Alanı” 

sütunundaki ön lisans programından mezun olacak/olan aday, “Tercih Yapılabilecek Lisans 

Programları” sütunundaki lisans programlarını tercih etme hakkına sahip olup bu tabloda verilen 

ilgili alanları göz önünde tutarak “Merkezi Yerleştirme İle Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim 

Lisans Programları” tablosundaki lisans programlarından tercih yapabilecektir. 

 

DGS tercih işlemleri, ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr internet sayfasından ilan edilen tarihlerde 

“ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ SİSTEMİ” https://ais.osym.gov.tr internet sayfası üzerinden yapılmaktadır. 

 

Kontenjanlar nasıl belirlenmektedir? 

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile öğrenci kabul edilecek lisans programlarını ve kontenjanlarını ÖSYM 

Başkanlığı belirlemektedir. Her yıl hangi lisans programına öğrenci kabul edileceğine ve söz konusu 

programa kaç kontenjan ayrılacağına Üniversitemiz karar vermemektedir. 

Yerleştirme ve kayıt işlemleri nasıl yapılmaktadır? 

Yerleştirme işlemi, adayların DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve 

koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından bilgisayarla yapılmaktadır. 

 

Ayrıca, DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya 

yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek 

duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme 

yapılabilmektedir. Adaylar, DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler 

arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir. DGS merkezi yerleştirmede bir 

yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip 

değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, DGS’ye girmiş ve DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir 

programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. 

 

ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işlemi sonucunda kayıt işlemleri, ÖSYM’nin belirlediği 

tarihlerde ilgili üniversitelerde yapılmaktadır. DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans 

programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnızca sınavın yapıldığı öğretim yılı için geçerlidir. 

 

Kayıt tarihleri, kayıt için gerekli belgeler ve kayıt adresleri nelerdir? 

DGS Merkezi Yerleştirme ve DGS Ek Yerleştirme (yapılması halinde) kayıt tarihleri, ÖSYM tarafından 

belirlenmekte olup ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr internet sayfasından ilan edilmektedir. 

 

Kayıt takvimi ÖSYM tarafından belirlendikten sonra Üniversitemiz https://www.deu.edu.tr internet 

sayfası üzerinden kayıt tarihlerinin, kayıt için gerekli belgelerin ve kayıt adreslerinin yer aldığı bir 

rehber ile ilan edilmektedir. 

 

Kayıt İçin Gerekli Belgeler: 

 

1) Ön Lisans Diploması ya da yeni tarihli “Mezuniyet belgesi” 

2) Onaylı Transkript 

3) Ders içerikleri (Transkriptinde belirtilen derslerin içerikleri) 

4) 6 adet fotoğraf (4,5 x 6 cm) ebadında renkli vesikalık) (Son 6 ay içinde, ön cepheden ve adayın 

tanınmasında engel bulunmayacak şekilde çekilmiş olmalıdır) 
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5) Öğrenim ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu (Sadece ikinci öğretim ve uzaktan öğretim 

programlarına yerleşen adaylar için geçerlidir) 

6) Denizcilik Fakültesi’nin; Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) ve Gemi Makineleri 

İşletme Mühendisliği (İngilizce) programlarına yerleşen adaylar için sağlık durumunun denizciliğe 

elverişli olduğunu belgeleyen Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden alınan “Gemiadamı 

Sağlık Yoklama Belgesi” 

7) DGS Yerleştirme Sonuç Belgesi 

 

Kayıt işlemleri, Üniversitemiz https://www.deu.edu.tr internet sayfası üzerinden ilan edilen duyuruda 

belirtilen adreslerde yapılmaktadır. (E-devlet kapısı üzerinden sunulan e-kayıt imkanı hariç) 

 

Kayıt işleminden sonra intibak ve muafiyet işlemleri nasıl yapılmaktadır? 

Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere üniversitelerince ön lisans eğitimi sırasında 

almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate alınarak, 

programdan alması gereken dersler belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa 

kaydı yapılarak, eğitime devam hakkı verilir. 
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