
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 

2021 DİKEY GEÇİŞ SINAVI ETKİNLİĞİ
Bilgilendirme Notları



Bu etkinlik, Önlisans öğrencilerine, Dikey 
Geçiş Sınavı (DGS) hakkında genel bilgiler 
vermek amacıyla ÖSYM’nin web sayfasından 
ve öğrencilerimizin sorularından 
yararlanılarak hazırlanmıştır.



SINAV TARİHİ, BAŞVURU TARİHİ,
AÇIKLAMA TARİHİ, ÜCRETİ

Sınav Tarihi:11 Temmuz 2021, 10.15, 150 dakika
Sınav başvuru tarihleri: 21-31 Mayıs 2021 (Ücret
ödeme için son gün 1 Haziran 2021)arasında
olacaktır.
Geç Başvuru Tarihi:8 Haziran 2021 (Sınav ücreti
aynı gün ödenir.)
Sınav sonuç açıklama tarihi: 13.08.2021’dir.
Sınav Ücreti : 150,00 TL Geç Başvuru Sınav Ücreti:
225,00 TL



BAŞVURU KOŞULLARI

Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için
başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları
ve açık öğretim ön lisans programlarından
mezun olmuş olma ve mezun durumda
olabilecek olma şartı aranır. O yıl son sınıfta
olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını
yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir.
Alltan dersi olan öğrenciler de sınava
başvurabilir.



DİKKAT! 

Birinci ve üçüncü dönemlerden alttan
dersi olup şubat ayı itibarıyla mezun
olabilecekler, kazandığı lisans
bölümüne şartlı kayıt yaptırıp ve
yerleştiği okuluna devam edebilir.
Yani hem alltan dersini verecek hem
de lisans eğitimine devam
edebilecekler



ADAYLARIN SINAVA GİRERKEN 
YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN 

BELGELER 

1)2020-DGS SINAVA GİRİŞ BELGESİ
2)NÜFUS CÜZDANI VEYA TÜRKİYE
CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI VEYA
GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLMAMIŞ
PASAPORTUN ASLI



SINAVIN UYGULANMASI 

Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona
giriş işlemlerinin zamanında
yapılabilmesi için, adayların sınava
girecekleri binanın kapısında sınavın
başlama saatinden en az 1 saat önce
hazır bulunmaları zorunludur. Adaylar,
saat 10.00’dan sonra sınav binalarına;
sınavın cevaplama süresi başladıktan
(10.15) sonra sınav salonlarına
alınmayacaklardır.



SINAVIN KAPSAMI 
Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden
oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120
soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans
öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel
içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin
ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili
olarak hazırlanacak sorular, ön lisans
programlarında kazanılan bilgi ve becerileri
ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı
alanlardan gelen yükseköğretim kurumu
mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte
olacaktır. Süre 150 dakikadır.



GEÇMİŞ YILLAR SINAV SORU İÇERİKLERİ (SÖZEL)
• KAVRAMLAR ARASI İLİŞKİ
• CÜMLE TAMAMLAMA
• DİYALOG TAMAMLAMA
• SÖZCÜK ANLAMI
• CÜMLE ANLAMI
• ANLATIM BOZUKLUKLARI
• SIRALAMA
•VERİLEN CÜMLEDEN ZORUNLU OLARAK
ÇIKARILACAK SONUCU BULMA
• MUHAKEME, MANTIKSAL ÇIKARIM
• ANLAM BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZAN CÜMLEYİ BULMA
• PARAGRAF



GEÇMİŞ YILLAR SINAV SORU İÇERİKLERİ (SAYISAL)



SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri

için adayların testteki sorulara verdikleri

doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı

toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış

cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham

puanlar elde edilecektir.



SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÖNLİSANS 
BAŞARI PUANI

2021 DGS’ye başvuran adaylardan her biri

için ön lisans öğrenimindeki akademik

ortalama göz önünde tutularak bir Ön

Lisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanacaktır



ÖNLİSANS BAŞARI PUANI HESAPLANMASI
Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği
100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile
çarpılarak Önlisans Başarı Puanına (ÖBP)
dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük
notun ÖBP değeri 40 olacak, en yüksek 100 olan
notun da ÖBP değeri 80 olacaktır.
Bu şekilde hesaplanan Önlisans Başarı Puanı
merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın
yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Bütün not
sistemleri doğru orantı kurularak, 100’lü not
sistemine dönüştürülecektir



DGS PUANININ HESAPLANMASI 

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan
hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar
ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak
adayların yerleştirmede esas alınacak DGS
puanları hesaplanacaktır.



DGS PUANININ HESAPLANMASI 

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel
standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının
ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer
almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki
katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve
bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını
oluşturacaktır



DİKKAT! 

2021 yılı DGS’de ise her iki testten de en az 1
ham puan alamayan adayların DGS puanı
hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham
puanı bulunmayan adayların DGS puanı
hesaplanmayacaktır.



DİKKAT! 

2020-DGS’de bir yükseköğretim programına
yerleştirilen adayların 2021-DGS’de ilgili
ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.



TERCİH NASIL YAPILIR? 

Tercih yaparken ÖSYM’nin yayınladığı
klavuzdan Tablo 2’ye bakarız. Oradan mezun
olduğumuz programı bulup ona göre tercih
yaparız.



TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE 
DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI 

TABLO-2, 3 Kısımdan oluşur. 

1.Kısım örgün olarak dikey geçiş yapabileceğimiz
bölümleri içerir.

2. Kısım Açık Öğretim Fakültelerinin fark dersleri
almadan direkt 5. dönemden yani 3. sınıftan
başlayabileceğimiz bölümleri gösterir.

3. Kısım ise Açık Öğretim Fakültelerinin 5. dönemlerine
yani 3. sınıfa fark dersleri alarak yani intibak yaparak
devam edilecek bölümleri içerir(3. sınıf ve intibak aynı
anda okunur)



TERCİH NASIL YAPILIR? 

Tablo 2 deki verilere göre tablo 1 deki
kontenjanlara göre bölümlerin kodlarını
kullanarak tercih yaparız. Bu tablolar ÖSYM’nin
sayfasında mevcuttur. Aşağıdaki linkte bu
tablolarbulunmaktadır.
https://www.osym.gov.tr/TR,19358/2020-
dgskilavuz-ve-basvuru-bilgileri.html



TAVSİYELERİMİZ



1)DGS’de Çıkmış Soruları Çözün: Aşağıdaki
linkte çıkmış sorular var. Özellikle son 5 yılın
çıkmış sorularını 150 dk tutarak deneme gibi
çözün. Mümkünse hepsini çözün. Şunu
unutmayın her iki puan türünden sayısal ve
sözelden en az 1 puanlık soru yapmanız şart
aksi takdirde puanınız hesaplanmaz.
https://www.osym.gov.tr/TR,15068/dgs-cikmis-sorular.html

https://www.osym.gov.tr/TR,15068/dgs-cikmis-sorular.html


2)ALES Çıkmış Yıl Sorularını Çözün ALES
(Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş
Sınavı) ALES, DGS’ye en yakın sınavdır. Soru
mantıkları neredeyse aynıdır. DGS’ye nazaran
çok zordur. DGS’nin çok zor hali diye biliriz. O
yüzden sonuç kötü olursa moralinizi bozmayın!
Önemli olan çözmeniz. Aşağıdaki linkte ALES
çıkmış sorular var. Özellikle son 5 yılın çıkmış
sorularını deneme gibi çözün. Mümkünse
hepsini çözün.
https://www.osym.gov.tr/TR,15069/ales-cikmis-sorular.html

https://www.osym.gov.tr/TR,15069/ales-cikmis-sorular.html


3)Sınavda ve denemelerde turlama tekniğini
kullanın: Turlama tekniği demek hızlıca bütün
soruları görme anlamına gelir. Sınavda
kesinlikle çok kolay sorular olur onları
kaçırmayın. Şunu unutmayın her iki puan
türünden sayısal ve sözelden en az 1 puanlık
soru yapmanız şart aksi takdirde puanınız
hesaplanmaz. Onun için turlama yapıp basit
soruları görmüş olursunuz.



4)Tercihlerde Geçmiş yılların yerleştirme
puanlarına bakılır.

2017 Birinci Yerleştirme puanları
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/201 7/DGS/Y_MinMax02102017.pdf

2017 EK Yerleştirme puanları
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/201 7/DGS/EK/MINMAX_06112017.pdf



4)Tercihlerde Geçmiş yılların yerleştirme
puanlarına bakılır.

2018 Birinci Yerleştirme puanları
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/20
1 8/DGS/MinMax20092018.pdf

2018 EK Yerleştirme puanları
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/20
1 8/DGS/EK/minmax26102018.pdf



4)Tercihlerde Geçmiş yılların yerleştirme
puanlarına bakılır.

2019 Birinci Yerleştirme puanları
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/201 9/DGS/TERCIH/minmax04092019.pdf

2019 EK Yerleştirme puanları
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/201 9/DGS/EK/minmax14102019.pdf



4)Tercihlerde Geçmiş yılların yerleştirme
puanlarına bakılır.

2020 Birinci Yerleştirme puanları
https://www.osym.gov.tr/TR,20588/2020-dgs-yerlestirme-sonuclarina-iliskin-sayisal-bilgiler.html

2020 EK Yerleştirme puanları
https://www.osym.gov.tr/TR,20710/2020-dgs-ek-yerlestirme-sonuclarina-iliskin-sayisal-bilgiler.html



5)Tercih yapacağınız üniversiteye göre ders kredilerini
araştırınız.
Örneğin Sağlık Kurumları İşletmeciliği önlisans programı
mezunusunuz ve MAKÜ İİBF Sağlık Yönetimi lisans
bölümünü yazmayı düşünüyorsunuz. Google’ye MAKÜ
bologna sağlık yönetimi yazdığınızda karşınıza Bologna
Bilgi Sistemi çıkacak orayı tıklayıp oradaki derslerle
aldığınız dersleri kredi bazında kıyaslayın. Eğer eşitse
yada sizin dersinizin kredisi fazlaysa okul senatosu
uygun görürse muaf olursunuz. Ders muafiyeti sayısına
göre lisans eğitim hayatınız sürer. Yerine göre 3 ten
başlarsınız okul 2 yıl sürer. Kredi uyuşmazlığı çoksa,
çokluğa göre yıllar uzar. Bu 3 yıl olur 4 yıl olur belki de 5
yıl olur.



5)Tercih senaryosu

Ali ÇEVİK Sağlık Kurumları İşletmeciliği önlisans
programından 2020 yılında mezun olup 2020
DGS ile lisans Sağlık Yönetimi programına
yerleşti. Ali ÇEVİK 2021 yılında DGS ‘ye tekrar
girip bu defa Sosyal Hizmet okumaya karar
verdi ve DGS ile Sosyal Hizmet programına
yerleşti. Sağlık Yönetimi ile birlikte Sosyal
Hizmet bölümlerini aynı anda okuyabilir mi?

Cevap: EVET


