
Sevgili Öğrenciler Merhaba 

Küreselleşme süreciyle birlikte hızla değişen 

dünyaya ayak uydurmak üniversiteler için oldukça 

önemli olmaya başlamıştır. Bu bağlamda, özellikle 

gelişen bilgi iletişim teknolojileri ve devletlerarası 

ilişkilerde güç dengeleri, üniversiteleri bu 

değişimlere ayak uydurmaya zorlamaktadır. Bu 

süreçte nitelikli ve kalifiye işgücüne ihtiyaçlar 

artmaktadır.  

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın Meslek 

Yüksekokulu Teknik ve Sosyal alanlarda 16 

programla nitelikli kalifiye iş gücünü sektöre 

kazandırmaktadır. Aydın Meslek Yüksekokulu’nun 

en güçlü yanı olan sektör deneyimli akademik 

kadrosu, öğrencilerimizin gelişmelerine hem bilgi 

hem de piyasa tecrübesini aktararak iki yönlü gelişim sağlamaktadır. Güçlü akademik kadrosu 

ile okulumuza gelen öğrencilerimiz mesleğin gerektirdiği temel kavram ve ilkeleri bilen, 

değişen şartlara uyum sağlayabilen, çözüm üretebilen, takım çalışmasına açık, girişimci, 

kültürlü, etik değerlere sahip bireyler olarak mezun olmakta ve kendi alanlarında rahatlıkla iş 

bulabilmekte veya kendiişlerini kurabilmektedirler. Ayrıca, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) girerek 

lisans eğitimini tamamlayabilirler. 

Meslek Yüksekokulumuzu tercih eden ve eğitim alan öğrencilerimiz göreceklerdir ki, kariyer 

hedeflerine ulaşabilmeleri için gerekli imkân ve şartlar okulumuzda mevcuttur. 

Öğrencilerimiz, ilk günden, mezuniyetlerine kadar Yüksekokulumuzun yenilikçi ve hoşgörülü 

ortamında eğitim almaktadırlar. Bu bağlamda yeni gelecek olan öğrencilerimize hoş geldiniz 

derken tüm öğrencilerimize başarılar dilerim. 

Müdür 

Prof. Dr. İlyas KARABIYIK 



  



 

 

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ                         

AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU  

Aydın Meslek Yüksekokulu, 2000-2001 eğitim-

öğretim yılında 3 Ön Lisans programı ile öğretime 

başlamıştır. Halen 16 bölüm, 21 program mevcuduyla 

eğitim-öğretimini sürdürmekte olan Yüksekokulumuz, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 

merkez kampüste yer almaktadır. Yüksekokulumuzun merkez kampüs içerisinde bulunması 

öğrencilere, sosyal, kültürel, sportif, konaklama ve ulaşım kolaylığı gibi avantajlar 

sağlamaktadır. Yüksekokulumuz kuruluşundan itibaren sürekli gelişmiş ve laboratuvar, derslik 

gibi fiziksel altyapısını da tamamlamıştır. Farklı bilim alanlarında uzmanlaşmış ve deneyimli, 

2 Profesör, 1 Doçent, 7 Dr. Öğr. Üyesi, 41 Öğretim görevlisi olmak üzere 51 öğretim elemanı 

ile eğitim-öğretimini sürdürmektedir. Yüksekokulumuz, lise öğreniminden sonra, 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) birinci aşaması olan, Temel Yeterlilik Testi (TYT) 

sınavına göre tercih edilebilmektedir. Öğrenciler, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bir meslek 

dalında öğrenim görerek alanlarında nitelikli meslek elemanları olarak hayata atılmaktadır. 

Mezun öğrencilerimiz alanlarında tekniker ünvanı almaktadır. Bunun yanında akademik 

olarak kendini daha da geliştirmek isteyenler, sadece meslek yüksekokulu mezunlarının 

katıldığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile kendi alanlarında en az 4 yıllık fakülte düzeyinde 

eğitimlerini sürdürme şansına sahiptirler. 

 

 



Aktif Eğitim-Öğretim Programlarımız 

1.Basım ve Yayın Teknolojileri 

Görsel İşitsel Teknikler ve Medya 

Yapımcılığı Bölümü, sektörünün ihtiyacı olan 

basım ve yayıncılık alanında nitelikli insan 

kaynağı yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Programdan mezun olanlar, reklam 

ajanslarında, gazetelerde, baskı öncesi ve 

sonrası faaliyet gösteren işletmelerde, 

tasarımcı, fotoğrafçı, haber muhabiri, baskı 

operatörü gibi alanlarda görev 

alabilmektedirler. 

 Akademik olarak ilerlemek isteyen 

öğrenciler; Basın ve Yayın, Fotoğraf, 

Gazetecilik, İletişim ve Görsel iletişim, Grafik 

Tasarım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık gibi 25 

farklı Lisans bölümüne dikey geçiş 

yapabilmektedirler. 

 

2. Bilgisayar Programcılığı 

Bilgisayar Programcılığı Programı, 

sektörünün ihtiyacı olan yazılım ve 

donanım alanında, beşinci seviye akademik 

ve mesleki yeterlikleri kazandıran, nitelikli 

insan gücü yetiştirmeyi hedefleyen iki yıllık 

ön lisans programıdır. Programımızın 

öğretim faaliyetleri, bilgisayar kullanımı, 

yazılım yapılması (PC, ağ ortamı ve internet 

için), donanım, bakım, onarımı ve bilgisayar 

ağlarının kurulumu ve yönetimi ile ilgili 

alandır. 

  Bilgisayar teknikeri olarak mezun 

olan öğrenciler gerek teorik ve gerekse 

uygulama açısından uzmanlaşmak üzere 

eğitilirler. Kazandıkları yeterlikler 

doğrultusunda; bilgisayar sektöründe 

donanım, yazılım, ağ servisleri, grafik 



tasarım alanlarında, bilgi işlem merkezleri, teknik servislerde, kamu ve özel sektördeki 

işletmelerde istihdam olanağı bulmaktadır.  

Öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 

Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği gibi lisans programlarında eğitimlerine devam 

edebilirler. Ayrıca Açık Öğretim Fakültesi’nin bazı programlarına da sınavsız geçiş yapabilirler. 

 

3. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 

Programı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel 

sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis 

çalışmalarına katkı vermek ve büro 

faaliyetlerinde bulunmak üzere görev 

alabilecek nitelikli insan gücü yetiştirmeyi 

amaçlayan iki yıllık ön lisans programıdır. 

Programdan mezun olan öğrenciler, 

Kamu Personeli Seçme Sınavı veya kamu 

kurum ve kuruluşlarının özel yöntemlerle 

yapacağı yarışma şartlarıyla istihdam 

edilebildiği gibi özel sektör şirketlerinin idari 

tüm departmanlarının ofis işleyişinde yeterli 

bir insan gücü olarak da görev alabilmektedir. 

Programdan mezun olan öğrenciler, 

Dikey Geçiş Sınavı ile üniversitelerin; İktisadi 

ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Fakültesi, 

İşletme Fakültesi, İletişim Fakültesi, Sağlık 

Bilimleri Fakültesi, Uygulamalı Bilimler 

Fakültesi gibi lisans programlarının ilgili 

bölümlerine geçiş yaparak örgün, uzaktan veya açık öğretim yöntemiyle lisans tamamlama 

hakkı kazanabilmektedir.  

 

 



4. Çocuk Gelişimi  

Okul öncesi eğitim ve özel eğitim 

kurumlarında, çocuk kliniklerindeki oyun 

odalarında tedavileri süren çocuklara müzik, 

resim drama, oyun, bilgisayar eğitimi veren, 

hoş vakit geçirmelerini sağlayan, materyal 

(kukla, kavram ve konu kartları, hikâye 

yazım) hazırlayan, ilk yardım kurallarını 

uygulayan gerekli bilgi ve beceriye sahip 

meslek elemanı yetiştirmeyi amaçlayan dört 

yarıyıllık bir yüksek öğretim programıdır.  

Dört yarıyıl sonunda programımızdan 

mezun olan öğrenciler, ön lisans diploması 

alarak; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul 

öncesi eğitim kurumları, Özel eğitim 

kurumları, Rehabilitasyon merkezleri, 

Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı 

resmi ve özel okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumları, Çocuk klinikleri, oteller, turistik 

tesisler ve alışveriş merkezlerinin çocuk kulüpleri, spor merkezlerinin çocuk oyun alanları gibi 

geniş yelpazede iş bulma olanağına sahiptiler. 

Eğitimlerini sürdürmek isteyenler ise; Dikey Geçiş Sınavı’nda başarı göstererek en az 

dört yıllık, Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Eğitim Fakültesi Okul Öncesi 

Öğretmenliği bölümlerinde lisans tamamlayabilmektedirler. 

 

5. Elektrik  

Yüksekokulumuz Elektrik Programı ile elektrik 
enerjisi başta olmak üzere imalat sektörün ihtiyaçlarına 
yanıt veren, bilimsel ve teknolojik gelişmeler 
doğrultusunda gereken mesleki yetkinlikleri kazanmış 
nitelikli meslek elemanlarının yetiştirilmesi 
amaçlanmaktadır. 

Mezunlarımız, enerji, makine imalatı, otomotiv, 
gıda, kimya, beyaz eşya, inşaat, ulaşım, tekstil, maden, 
turizm, telekomünikasyon, savunma ve kamu sektörleri 
başta olmak üzere, pek çok sektörde istihdam imkânına 
sahiptirler. Ayrıca mezunlarımız, aldıkları eğitim 



sayesinde kamu ve özel sektöre ait 
işletmelerin birçok departmanında tekniker 
ve yönetici olarak da çalışabilmektedirler. 

Sınavsız olarak Açık Öğretim 
Fakültelerinin bazı programlarına geçiş 
yapabilmekte ve uygulanan uyum 
programında başarılı olanlar 3. sınıftan 
devam edebilmektedir. Bu sayede alanları 
dışında (işletme, iktisat v.b) bir alandan lisans 
diplomasına da sahip olabilmektedirler. 
Mezuniyet sonrası yapılan ve alanlarında 

belirlenen bölümlere Dikey Geçiş Sınavına DGS’ye girerek eğitimlerini sürdürebilmektedirler. 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri 
Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Enerji 
Yönetimi, Fizik, Fizik Mühendisliği, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Kontrol ve Otomasyon 
Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Uçak Elektrik-Elektronik, Uzay Bilimleri ve 
Teknolojileri, Uzay Mühendisliği gibi bölümlere dikey geçiş yapılabilmektedir. 

6. Elektronik Teknolojisi  

Elektronik Teknolojisi Programı temel 

elektronik konusunda yeterli bilgiye sahip 

sanayide kullanılan elektronik sistemi ve 

ekipmanları tanıyan, bilgisini endüstriyel 

sistem ve ekipmanlarda uygulayan nitelikli 

meslek elemanı (tekniker) yetiştirmeyi 

amaçlamaktadır. 

Mezunlar, tekniker olarak kamu 

kurumlarında ve özel sektör işletmelerinde 

görev alabilecekleri gibi kendi işletmelerini de 

kurabilirler. 

Ayrıca akademik olarak ilerlemek 

isterlerse; Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 

Endüstri Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon 

Mühendisliği, Uçak Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği gibi 16 lisans bölümüne Dikey 

Geçiş Sınavı ile geçiş yapabilmektedirler. 



7. İç Mekân Tasarımı  

İç Mekân Tasarımı Programı, değişen 

iç mekanlar için tasarım ihtiyaçlarına cevap 

verebilecek, uygulama öncesinde gerekli 

teknikleri belirleyebilecek, malzeme 

seçimlerini yapabilecek, iç mekan tasarımı 

konusundaki teorik ve pratik bilgi ve 

becerilere sahip nitelikli meslek elemanı 

(tekniker) yetiştirmeyi amaçlamaktadır.  

Mezunlarımız; iç mimarlık ofislerinde, mobilya 

fabrikalarının tasarım bölümlerinde, restorasyon firmalarında 

proje elemanı olarak, mimarlık ve mühendislik bürolarında 

çizim elemanı veya tasarımcı olarak, maket yapım bürolarında 

vb sektörlerde yönetici, yönetici asistanı, yetkili, kontrolör 

olarak çalışabilmektedirler. 

Ayrıca, Mimarlık, İçmimarlık, İçmimarlık ve Çevre 

Tasarımı ve Geleneksel Türk El Sanatları gibi lisans 

düzeyindeki bölümlere DGS ile geçiş yaparak eğitimlerini 

sürdürebilirler. 

 

8. İnşaat Teknolojisi 

İnşaat programı, programın 

gerektirdiği konularda teorik ve uygulamalı 

bilgiler vererek mezunlarını bilgisayar 

ortamında proje tasarlayabilen ve şantiye 

aşamasında kontrollerini yapabilen inşaat 

teknikeri yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

Mezunlarımız, tekniker olarak kamu 

kurumlarında ve özel sektörde, inşaat 

teknikeri, şantiye şefliği gibi görevler 

üstlenmektedirler. 

Ayrıca akademik olarak ilerlemek 

isteyenler; Dikey Geçiş Sınavı’nda başarı 

sağlayıp, İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık 

bölümlerinde eğitimlerini 

tamamlayabilmektedirler. 



9. İşletme Yönetimi  

 Program, öğrencilere yönetim, 

pazarlama, insan kaynakları, iletişim ve halkla 

ilişkiler, muhasebe ve finansman, maliyet, 

üretim yönetimi alanlarında temel bilgiler 

vererek, çeşitli ölçeklerde faaliyet gösteren 

işletmelerin gereksinimlerini karşılayacak 

nitelikli insan gücü yetiştirmeyi 

hedeflemektedir. 

Mezunlar, kazandıkları yeterlikler 

doğrultusunda; tüm özel ve kamu kurum ve 

kuruluşlarda üretim ve hizmet sektöründe, 

bankalar, şirketler, sivil toplum örgütleri gibi 

kurum ve kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi 

serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli 

mali müşavirlik bürolarında, büyük ve küçük 

işletmelerde finansman, muhasebe, 

pazarlama, personel, satın alma ve halkla 

ilişkiler bölümlerinde çalışabilmektedirler. 

Akademik olarak kendilerini 

geliştirmek isteyenler, İşletme, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, 

Muhasebe ve Finans Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sermaye Piyasaları ve 

Portföy Yönetimi gibi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerindeki ilgili bölümlere DGS ile geçiş 

yapabilmektedirler. 

 

10. Makine 

Makine programı, iki yıllık ön lisans 

öğrenimi sonunda alanı ile ilgili teorik ve 

uygulamalı bilgileri kazandırarak 

geleneksel imalat yöntemleri, bilgisayarlı 

üretim ve tasarım konularında uygulayan, 

gelişmeleri takip edebilen teknik 

elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

Mezunlarımız, tekniker olarak 

kamu kurumları ve özel sektör 

fabrikalarında görev alabilecekleri gibi 

kendileri de işletme açabilmektedirler. 



Öğrencilerimiz, Dikey Geçiş Sınavı 

ile Makine Mühendisliği, Makine ve 

İmalat Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve 

Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, 

Enerji Sistemleri Mühendisliği, Gemi 

İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, 

Otomotiv Mühendisliği gibi lisans 

bölümlerine geçiş yapabilmektedirler. 

 

11. Makine Resim Konstrüksiyon 

Makine Resim Konstrüksiyon Programı, 

programın gerektirdiği konularda teorik ve 

uygulamalı bilgiler vererek mezunlarını 

bilgisayar ortamında makine tasarlayabilen 

nitelikli meslek elemanı (tekniker) yetiştirmeyi 

hedeflemektedir. 

Mezunlarımız, tekniker olarak kamu 

kurumları ve özel sektör fabrikalarında tasarımcı 

olarak görev alabilecekleri gibi kendileri de 

tasarım ofisleri açabilmektedirler. 

Ayrıca akademik olarak kendilerini 

geliştirmek isterlerse, DGS ile Makine 

Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Malzeme 

Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, 

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 

gibi 16 farklı alanda geçiş yaparak mühendislik 

eğitimlerine devam edebilirler.  

 

12. Moda Tasarımı  

Moda Tasarım Programı, ülkemizin giyim 

üretim, moda, tasarım, konfeksiyon alanlarında 

sektörün ihtiyacı olan nitelikli insan gücünü 

yetiştirme amacını taşımaktadır. 



Mezunlarımız, moda tasarımcısı olarak 

kamu kurum ve kuruluşlarında, konfeksiyon, 

hazır giyim işletmelerinde görev alabilecekleri 

gibi kendilerine ait tasarım ofisleri de 

açabilmektedirler. 

Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları 

takdirde, Tekstil Mühendisliği, Moda ve Tekstil 

Tasarımı, Moda Giyim Tasarımı ve Tekstil 

bölümlerinde lisans seviyesinde eğitimlerini 

sürdürebilirler. 

 

13. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  

Programın amacı, muhasebe ve vergi 

konusunda hizmet veren, muhasebe veya 

müşavirlik bürolarının, ticari firmalar ve kamu 

kurumlarının muhasebe ve finans alanında 

personel ihtiyacını karşılayacak nitelikli meslek 

elemanları yetiştirmektir.  

Program mezunlarımız, büyük 
kuruluşların muhasebe, finans ve denetim 
birimlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında, 
mali müşavirlerin ve yeminli mali müşavirlerin 
bürolarında yardımcı eleman, bankalar, 
sigorta şirketleri ile turizm, inşaat ve endüstri 
işletmelerinde muhasebe elemanı olarak 
çalışmaktadır. Yine özel ve kamu kurum ve 
kuruluşlarında alt kademe yönetici olarak da 
görev yapabilmektedirler.  
 
 Ayrıca lisans eğitimlerini tamamlamaları 
ön şartı ile; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci, 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli 
Mali Müşavir Yasası gereğince üç yıllık 
stajlarını tamamlamaları halinde, yapılacak 

yeterlilik sınavını geçerek “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir” belgesini alıp, kendi adlarına 
muhasebe büroları açabilmektedirler.  
 
 Akademik olarak; İktisat, İşletme, Maliye, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası 
İşletme, Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik gibi toplamda 26 lisans bölümüne dikey 
geçiş yaparak eğitimlerine devam edebilmektedirler. 
 
 



14. Otomotiv Teknolojisi  

Otomotiv Teknolojisi Programı, 

otomotiv sektörünün ihtiyacı olan nitelikli 

meslek elemanı (tekniker) yetiştirmeyi 

amaçlamaktadır. Program öğrencileri teorik 

derslerin yanında ağırlıklı olarak otomotiv 

atölyesi olanaklarından yararlanmakta, 

gelişen teknolojiye ve yeniliklere açık, 

otomotiv servis ve ekipmanlarını kullanma 

becerilerini geliştirmektedir. 

Mezunlarımız, tekniker olarak kamu 

kurumları ve özel sektör işletmelerinde, 

otomotiv yetkili servislerinde görev 

alabilecekleri gibi kendi atölyelerini de 

açabilmektedirler. 

Ayrıca, Otomotiv Mühendisliği, Uçak 

Gövde- Motor, Makine Mühendisliği, Endüstri 

Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojisi 

Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği 

gibi 11 farklı alanda DGS ile geçiş yaparak 

mühendislik eğitimlerine devam edebilirler.  

15. Özel Güvenlik ve Koruma 

Özel güvenlik sektörü her geçen gün 

büyüyen ve gelişen, ülke genelinde istihdamı 

yaygınlaşan ve ülke ekonomisine ciddi katkılar 

sağlayan bir sektördür. 

Özel Güvenlik ve Koruma Programı’ndan mezun 

olanların alanlarında çalışma sahaları çok 

geniştir. Başta çeşitli devlet kurumları, 

üniversiteler, iş merkezleri, konaklama yerleri, 

sağlık kuruluşları, eğitim ve öğretim kurumları, 

müzeler, tören yerleri, toplu konut alanları, hava 

meydan ve limanları ile deniz limanları, metrolar, 

gar ve terminaller, sanayi ve ticari işletmeler olmak üzere baraj, enerji santralleri, rafineri, 

enerji nakil hatları, radyolink istasyonları, görüntü ve ses verici istasyonlar, akaryakıt nakil, 

depolama, yükleme tesisleri, nehir, göl ve deniz kıyıları, orman alanları, her türlü spor 

müsabakaları, sahne gösterileri ve toplantıların yapıldığı açık ve kapalı mekânlarda olmak 

üzere yoğunlaşmaktadır. 



Özel güvenlik görevlileri bu faaliyet 
alanlarında polis ve jandarmadan oluşan 
genel kolluk personelini tamamlayıcı şekilde 
kamu güvenliğinin sağlanmasından 
sorumludur. 
 

Ön lisans programlarını başarı ile 
bitiren öğrenciler Dikey Geçiş Sınavında 

başarılı oldukları takdirde,  Acil Yardım ve Afet Yönetimi ve Sosyal Hizmet alanlarında 
eğitimlerini sürdürebilmektedirler. 

 

16. Pazarlama 

Pazarlama programı öğrencileri; Reklamcılık, 

Global Pazarlama, Perakende Yönetimi, Pazarlama 

İletişimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Elektronik 

Pazarlama gibi güncel pazarlama yaklaşım ve 

trendleri içeren teorik ve uygulamalı dersleri paket 

program eşliğinde ve iş yaşamına ait güncel 

örneklerle desteklenerek almaktadırlar.  

İş yaşamına atılan mezunlarımız ise; 

yukarıda bahsedilen faaliyet alanlarındaki 

işletmelerde ya da kendilerine ait aile 

işletmelerinde kariyerlerine devam 

edebilmektedirler. Ayrıca bu yıl, Mevlana Öğrenci 

Değişim Programı kapsamında, yurtdışına, 

üniversitedeki tüm Meslek Yüksekokulları 

arasından sadece Aydın Meslek Yüksekokulu 

Pazarlama Bölümü’nden 2 öğrencimiz gitmeye 

hak kazanmıştır. 

Mezun öğrencilerimiz isterlerse akademik 

yaşamlarına Uluslararası Ticaret, Lojistik, Pazarlama, Halkla İlişkiler ve İşletme gibi 25 fakülte 

bölümüne Dikey Geçiş Sınavı ile geçiş yaparak eğitimlerine devam edebilmektedirler. 

 

 

 

 

 

 



DGS (Dikey Geçiş Sınavı) nedir? 

 Üniversitelerin ön lisans (en az 2 yıllık Meslek Yüksekokulu) programlarından mezun 
olmuş ya da mezun olabilecek durumdaki öğrencilerin katılabildiği bir sınavdır.  

Mezun oldukları programların bir üst basamağı olan lisans (en az 4 yıllık Fakülte) 
programlarına geçiş yapabilmek için ÖSYM tarafından gerçekleştirilmektedir. Sınavda 120 
çoktan seçmeli soru sorulmaktadır. Sorular, 60 Sayısal (Matematik, Geometri, Sayısal 
Mantık), 60 Sözel (Paragraf ve Sözel Mantık) bilgisine dayanmaktadır. Sınav süresi ise 150 
dakikadır.  

                    

 

 

DGS’nin avantajı nedir? 

 DGS, sadece meslek yüksekokulu mezunlarının katıldığı bir sınavdır. Bu nedenle sınava 
katılım çok fazla değildir. DGS’ye sınırsız katılma hakkı vardır. Sınavda çıkan sorular, sayısal ve 
sözel olarak diğer sınavlara göre daha kolaydır. Bu nedenle lise öğreniminden sonra 
hedefledikleri fakültelere yerleşemeyen öğrencilerin DGS ile başarılı olma olanakları daha 
yüksektir. 


