ÖNSÖZ

2015 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede adayların
tercihleri ve yerleşenlerin başarı sıraları hakkında bilgiler içeren yayınımız “Üniversite Grupları ve Üniversiteler
Toplamı”, “Üniversiteler”, “Fakülteler ve Yüksekokullar” ile “Yükseköğretim Programları” başlıklarından
oluşmaktadır.
Bu yayında sunulan bilgilerin, üniversiteler ve yükseköğretim programları arasında bazı karşılaştırmalar
yapılmasında kullanılabileceği düşünülmektedir. Bu tür karşılaştırmalarla, yükseköğretim programlarının hangi
başarı sırasındaki adaylar tarafından tercih edildiği ve bu programları kaçıncı tercihlerinde isteyen adayların
yerleştirildikleri gibi konulara ışık tutulabilecektir.
ÖSYM İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan bu yayının
üniversitelere, araştırmacılara, adaylara ve diğer ilgililere yararlı olmasını dilerim.
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AÇIKLAMALAR
Bu çalışmada 2015 ÖSYS merkezi yerleştirme ve ek yerleştirme sonuçlarına ait bilgiler dörder bölüm
halinde verilmiştir. Birinci bölümde “Üniversite Grupları ve Üniversiteler Toplamı”, ikinci bölümde
“Üniversiteler”, üçüncü bölümde “Fakülteler ve Yüksekokullar”, dördüncü bölümde ise “Yükseköğretim
Programları” bazında bilgiler verilmiştir.
İkinci bölümde üniversiteler esas alınarak hazırlanan tabloda, önce Devlet Üniversiteleri sonra Vakıf
Üniversiteleri en sonda K.K.T.C ve Yurtdışındaki Üniversiteler ele alınmış ve her gruptaki üniversiteler alfabetik
sırada listelenmiştir. Bu tabloda üniversitedeki herhangi bir yükseköğretim programının birinci sırada tercih
edilme sayısına “01. TER.”, ikinci sırada tercih edilme sayısına “02. TER.” kısmında yer verilmiş olup; daha
sonraki sıralarda tercih edilme sayıları da benzer şekilde belirtilmiştir. “10+. TER.” kısmında ise bu üniversitenin
onuncu ve daha yukarı sıralarda tercih edilme sayısı belirtilmiştir. “01. YER.” kısmında bu üniversiteye birinci
tercihinde yerleşen aday sayısına,”02. YER.” kısmında ikinci tercihinde yerleşen aday sayısına yer verilmiş olup;
daha sonraki tercihlerinde yerleşen aday sayıları da benzer şekilde belirtilmiştir. “10+. YER.” kısmında ise bu
üniversiteye onuncu ve daha yukarı tercihinde yerleşen aday sayısı belirtilmiştir. “TER. TOPLAM” kısmında bu
üniversitenin toplam tercih edilme sayısı, “YER. TOPLAM” kısmında bu üniversiteye yerleşen toplam aday sayısı
belirtilmiştir. ”TER. ORTALAMA” kısmında bu üniversiteyi tercihlerinde isteyen adayların ortalama olarak kaçıncı
tercihlerinde istedikleri belirtilmiştir. “YER. ORTALAMA” kısmında ise bu üniversiteye yerleşen adayların
ortalama olarak kaçıncı tercihlerinde yerleştikleri belirtilmiştir. “BS(1-100)” kısmında bu üniversiteye yerleşen
adaylardan başarı sırası 1 ile 100 arasında olanların sayısı, “BS(101-500)” kısmında başarı sırası 101 ile 500
arasında olanların sayısı verilmiş olup; diğer başarı sıralaması aralığında olan aday sayısı da benzer şekilde
belirtilmiştir. “BS(1000000 üstü)” kısmında bu üniversiteye yerleşen adayların başarı sırası 1000000 üstü olan
adayların sayısı belirtilmektedir. Diğer bölümlerdeki bilgilerde benzer şekilde verilmiştir.
Bütün tablolarda başarı sıralaması aralığına sınavsız geçişle yerleşen adaylar ve kontenjan sınırı olmayan
açık öğretim programlarına yerleşen adaylar dâhil edilmemiştir ve 0,12 O.B.P’li (Ortaöğretim Başarı Puanı)
puanın başarı sırası göz önüne alınmıştır.
Aşağıdaki tabloda Abant İzzet Baysal Üniversitesi birinci tercihte 8069 kez, ikinci tercihte 7309 kez,
onuncu ve daha yukarı tercihlerde 84480 kez, toplamda ise 153269 kez tercih edilmiştir. Adaylar bu üniversiteyi
ortalama olarak 11,89’ uncu tercihinde istemişlerdir. Abant İzzet Baysal Üniversitesine birinci tercihinde yerleşen
1034 aday, ikinci tercihinde yerleşen 644 aday, onuncu ve daha yukarı tercihinde yerleşen 1695 aday
bulunmaktadır. Bu üniversiteye toplam 6043 aday yerleşmiştir. Bu adaylar ortalama olarak 7,217’ nci tercihlerinde
yerleşmişlerdir. Başarı sırası 100001 ile 500000 arasında olan 2400 aday, başarı sırası 500001 ile 1000000 arasında
olan 431 aday ve başarı sırası 1000000 üstü olan 705 aday bu üniversiteye yerleşmiştir.
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Birinci, üçüncü ve dördüncü bölümdeki bilgiler de yukarıdakine benzer şekilde okunabilir. Tablolardaki
bazı yükseköğretim programları “2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu” nda olduğu
gibi bu programlarla ilgili özel koşul ve açıklamalar ile birlikte verilmiştir. (Örneğin: Makine (İÖ) (Bk.316)) Bu koşul
ve açıklamalar hakkında detaylı bilgi ilgili kılavuzda yer almaktadır.
Bu yayındaki bilgiler kaynakların 11.12.2015 tarihindeki durumları esas alınarak oluşturulmuştur.

