2010

ÖÐRENCÝ SEÇME
VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS)

YÜKSEKÖÐRETÝM
PROGRAMLARI VE
KONTENJANLARI
KILAVUZU

Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi
Ankara

2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý Kanun'la deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca
yükseköðretim kurumlarýna öðrenci seçme ve yerleþtirme esaslarýný belirlemek üzere Yükseköðretim Kurulu
Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tarafýndan hazýrlanan bu kýlavuzun basým, daðýtým ve uygulanmasý,
Yükseköðretim Genel Kurulunun 10.06.2010 tarih ve 2010.11.615 sayýlý kararý ile kabul edilmiþtir.

Kýlavuz Ücreti

:

3,00 TL (Kýlavuz : 2,50 TL, Satýþ Hizmeti Ücreti : 0,50 TL)

Tercih Hizmeti Ücreti

:

3,00 TL

Tercih Süresi

:

26 Temmuz - 6 Aðustos 2010

Yeni Þifre Edinme Ücreti

:

2,00 TL

2010-2011 Öðretim Yýlý Yükseköðretim Programlarýna Kayýt Tarihleri: 31 Aðustos - 7 Eylül 2010

DÝKKAT ! Bu kýlavuzda yer alan bütün ücretlere KDV dahildir. Ücret gerektirmeyen bir iþlem için ücret yatýran ve
ayný iþlem için birden fazla ödeme yapmýþ olan adaylarýn ödedikleri ücretler geri verilmez.
Bu kýlavuzda yer alan ücretlerin dýþýnda baþvuru merkezlerine, baþka bir ad altýnda, herhangi bir ücret
ödenmeyecektir.

ADRESÝMÝZ
Merkezimizi bir bütün olarak ilgilendiren resmî, özel ve genel yazýlar için:
ÖSYM Baþkanlýðý 06538 Bilkent-ANKARA
ÖSYM Ýnternet Adresi:
http://www.osym.gov.tr
Baþvurma, sýnav ve sýnav sonuçlarý konusunda adaylarca gönderilecek her tür dilekçe için:
ÖSYM Baþkanlýðý (SHB) 06538 Bilkent-ANKARA
Telefon Numarasý:
(312) 298 80 50 (Çok Hatlý Santral)
ÖSYS Tercihleri Ýçin :
http://tercih.osym.gov.tr
ÖSYS Ýçin Aday Portalý:
http://portal.osym.gov.tr
ÖSYS Sonuçlarý Ýçin Ýnternet Adresi:
http://osys.osym.gov.tr
ÖSYM Ankara Bürosu:
Çetin Emeç Bulvarý 1290. Sokak No:2
06460 Yukarý Öveçler/ANKARA
ÖSYM Ýstanbul Üsküdar Bürosu:
Hakimiyet-i Milliye Cad. No: 47/A Üsküdar- ÝSTANBUL
DÝKKAT ! Bu kýlavuzda yer alan kurallar, kýlavuzun yayým tarihinden sonra yürürlüðe girebilecek yasama, yürütme
ve yargý organlarý ile Yükseköðretim Kurulu kararlarý gerekli kýldýðý takdirde deðiþtirilebilir. Böyle durumlarda
izlenecek yol, ÖSYM tarafýndan belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.
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1. YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA ÖÐRENCÝ YERLEÞTÝRME
ÝLE ÝLGÝLÝ GENEL BÝLGÝLER
Yükseköðretim programlarýna öðrenci alýnmasýnda, ÖSYM tarafýndan yapýlan Merkezî Yerleþtirme ile yükseköðretim
kurumlarý tarafýndan yapýlan Özel Yetenek Sýnavýyla Seçme olmak üzere iki farklý yöntem kullanýlýr.
2010-2011 öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna yapýlacak Merkezî Yerleþtirme iþlemine girecek adaylar
2010 ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzu ve bu kýlavuz ile birlikte verilen Tercih Formundan
faydalanarak tercih bildiriminde bulunacaklardýr.
2010-ÖSYS Merkezî Yerleþtirmede yükseköðretim programlarý arasýndan tercih yapma hakký olan adaylar üç gruba
ayrýlabilir:
a) 2010-YGS'ye girip 140 veya daha fazla puan alanlardan sýnavsýz geçiþ hakký bulunmayanlar,
b) 2010-YGS'ye girip 140 veya daha fazla puan alanlardan ayný zamanda sýnavsýz geçiþ hakkýna da sahip olanlar,
c) Sadece sýnavsýz geçiþ hakký bulunanlar.
Bu kýlavuz üç grupta toplanan adaylarýn tercihlerini nasýl yapacaklarýna iliþkin kurallarý kapsamaktadýr. Adaylar,
yukarýda sözü edilen gruplarýn hangisinde olurlarsa olsunlar tercih bildirimi için bu kýlavuz ile birlikte aldýklarý Tercih
Formundan faydalanarak, tercihte bulunma haklarý olan yükseköðretim programlarý arasýndan tercihlerini
yapacaklardýr. Adaylar, tercih yapma haklarý bulunan tablolardan istedikleri programlarý istek sýrasýna koyarak tercih
bildiriminde bulunacaklardýr.
2010-YGS'ye giren adaylardan en az bir puan türünde 140 veya daha fazla YGS puaný alan adaylar, yerleþtirmede
kullanýlacak Y-YGS ve varsa Y-LYS puanlarýný da göz önünde tutarak bu kýlavuzdaki açýklamalara göre tercih
bildirimini Baþvuru Merkezlerinden veya internet ortamýndan yapacaklardýr. Sadece sýnavsýz geçiþ için baþvuranlar ile
2010-YGS'de hiçbir puan türünde 140 veya daha fazla puan alamayanlardan sýnavsýz geçiþ hakkýna sahip olan adaylar
da tercih bildirimini Baþvuru Merkezlerinden veya internet ortamýndan yapacaklardýr.
2010-YGS'de 140 veya daha yüksek puan alanlardan sýnavsýz geçiþ hakkýna da sahip olan adaylar, tercihlerini, sýnavlý
veya sýnavsýz geçiþi göz önünde tutmadan istedikleri sýrada yapabileceklerdir.
2010-YGS'de hiçbir puan türünde 140 veya daha yüksek puan alamayanlarýn sýnavsýz geçiþ haklarý yoksa, bu adaylar
tercih bildiriminde bulunamayacaklardýr.

1.1.MERKEZÎ YERLEÞTÝRME ÝÇÝN TERCÝH ÝÞLEMÝ NASIL YAPILACAKTIR?
2010-ÖSYS’de Merkezî Yerleþtirme için tercih yapmak isteyen adaylarýn yapacaklarý iþlemler aþaðýda
sýralanmaktadýr:
a) 2010-ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzunun edinilmesi: 2010-ÖSYS’de tercih
yapma hakký olan ve tercih yapmak isteyen adaylarýn ilk olarak 2010-ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve
Kontenjanlarý Kýlavuzunu edinmeleri gerekir. Ýçerisinde Tercih Formu da bulunan Kýlavuz, Baþvuru
Merkezlerinden ücreti karþýlýðýnda edinilebilir. Ortaöðretim Kurumu (Okulu) Müdürlükleri, ÖSYM Sýnav
Merkezi Yöneticilikleri ve ÖSYM Bürolarý ÖSYS’de Baþvuru Merkezi olarak görev yapmaktadýrlar. Ancak ayný
adreste birden çok ortaöðretim okulunun bulunduðu durumlarda, bu okullarýn hepsine hizmet veren bir
Baþvuru Merkezi bulunmaktadýr. Kýlavuz, aday ya da bir yakýný tarafýndan herhangi bir Baþvuru
Merkezinden temin edinilebilir. Ayrýca Kýlavuz ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr adresinde de
görülebilir.
b) Tercih iþleminin nasýl yapýlacaðýnýn belirlenmesi: 2010-ÖSYS Tercih Bildirimi (Bakýnýz Çizim 1):
- Baþvuru Merkezlerine baþvurularak,
- T.C. Kimlik numarasý ve ÖSYS þifresi ile ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden bireysel
olarak yapýlabilir.
Açýklanan yöntemler dýþýnda tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Ýnternet
kullanýmýnda deneyimi bulunmayan veya yanlýþ yapmaktan çekinen adaylarýn tercih bildirimini Baþvuru
Merkezi aracýlýðýyla yapmalarýnda yarar olabilir. Tercihlerini internet üzerinden bireysel olarak yapacak
adaylarýn sorumluluðu kendilerinde olacaktýr.
c) Tercih için randevu alýnmasý: Tercihini Baþvuru Merkezi aracýlýðýyla yapacak adaylarýn, tercih iþlemini
yaptýracaðý Baþvuru Merkezinden randevu almasý zorunludur. Randevu, kýlavuzun edinildiði gün aday ya da
bir yakýný tarafýndan alýnabileceði gibi daha sonraki bir gün de alýnabilir.
d) Tercih Formunun doldurulmasý: Adaylarýn bu kýlavuzu inceleyip yapacaklarý tercihleri ve sýralarýný
belirledikten sonra Tercih Formunu doldurmalarý gerekir (Bakýnýz 2.TERCÝH FORMU ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝLER).
e) Tercih bildiriminin sonuçlandýrýlmasý: Adaylar randevu aldýklarý gün ve saatte Baþvuru Merkezine bizzat
giderek ya da tercihlerini internet üzerinden göndererek tercih bildirimini (Bakýnýz Çizim 1) tamamlayacaklardýr.
1

2010-ÖSYS’de tercih yapma hakkı
olan ve tercih yapmak isteyen aday

Bir ÖSYS Başvuru Merkezinden
3,00 TL karşılığında “2010 ÖSYS
Yükseköğretim Programları ve
Kontenjanları Kılavuzu” nu alınız.

İnternet aracılığıyla
kendim göndereceğim *.

Tercihlerinizi ÖSYM’ye
nasıl göndereceksiniz?

Kılavuz TABLO 3A, TABLO 3B ve
TABLO 4'teki yükseköğretim
programlarını ve koşullarını
dikkatlice inceleyip yapacağınız
tercihleri ve sıralarını belirleyiniz ve
Tercih Formu’na yazınız.

26 Temmuz - 6 Ağustos tarihleri
arasında İnternet bağlantısı olan ve
yazıcısı bulunan bir bilgisayarı
kullanarak www.osym.gov.tr
adresindeki ÖSYM sayfasında
2010-ÖSYS Tercih
başlıklı alanı tıklayınız, gelen
sayfada T.C. Kimlik Numaranız ile
ÖSYS şifrenizi giriniz; Tercih
Formu’ndaki tercihlerinizi yazıp
kontrol ettikten sonra gönderiniz
ve yazıcıdan Tercih Listesi’ni alınız.
Bu işlemler sonunda ekranda
“Tercihleriniz sistem tarafından
başarıyla kabul edilmiştir.”
uyarısını görmeniz gerekir.

Başvuru Merkezi
aracılığıyla göndereceğim.

Başvuru Merkezinden randevu
alınız (Randevu alacağınız gün
26 Temmuz - 6 Ağustos tarihleri
arasında bir gün olabilir).

Kılavuz TABLO 3A, TABLO 3B ve
TABLO 4'teki yükseköğretim
programlarını ve koşullarını
dikkatlice inceleyip yapacağınız
tercihleri ve sıralarını belirleyiniz ve
Tercih Formu’na yazınız.

Randevu aldığınız gün ve saatte
Tercih Formu ve bir kimliğinizle
birlikte ilgili Başvuru Merkezine
gidiniz. Başvuru Merkezi görevlisi
tercihlerinizi sisteme girip size
onaylattıktan sonra ÖSYM’ye
gönderecektir. İşlem bittikten
sonra görevliden, Tercih
Listesi’ni yazıcıdan alarak size
vermesini isteyiniz. Tercih
hizmeti ücreti olarak 3,00 TL
ödeyiniz.

Tercihleriniz ÖSYM’ye ulaşmış ve tercih
yapma işleminiz tamamlanmıştır.

* : İnternet kullanımında deneyimli olmayan veya yanlış yapmaktan çekinen adayların tercih bildirimini
Başvuru Merkezi aracılığıyla yapmalarında yarar olabilir. Tercihlerin Internet üzerinden aday
tarafından gönderilmesi durumunda yapılabilecek yanlışların sorumluluğu adaya ait olacaktır.

1.2. ADAYLAR YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA NASIL YERLEÞTÝRÝLECEKTÝR?
2010-YGS'ye ve LYS'lere giren adaylar, 2010-2011 öðretim yýlý için Tablo 4'teki lisans programlarýna ve Tablo
3B'deki önlisans programlarýna;
a) YGS ve varsa LYS yerleþtirme puanlarý,
b) Okumak istedikleri yükseköðretim programlarý ile ilgili tercihleri,
c) Yükseköðretim programlarýnýn kontenjanlarý ve koþullarý
göz önünde tutularak yerleþtirileceklerdir.
Sýnavsýz geçiþ hakký bulunan adaylarýn yerleþtirilmeleri yapýldýktan sonra Tablo 3A'daki programlarýn boþ kalan
kontenjanlarýna genel lise mezunu adaylar ile kendi alanlarý dýþýndaki programlarý tercih etmiþ olan meslek lisesi
mezunu adaylarýn yerleþtirilmeleri yapýlacak, bu yerleþtirmelerde adaylarýn yükseköðretim programýnýn
puan türündeki yerleþtirme puanlarý göz önünde tutulacaktýr.
Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan mezun olan adaylar, Tablo 3A'daki kendi alanlarýyla ilgili ön lisans
programlarýna sýnavsýz olarak;
a) Okumak istedikleri yükseköðretim programlarý ile ilgili tercihleri,
b) Sýnavsýz geçiþ ile ilgili öncelikler,
c) Ortaöðretim Baþarý Puaný (OBP),
d) Yükseköðretim programlarýnýn kontenjanlarý ve koþullarý
göz önünde tutularak yerleþtirileceklerdir (Bakýnýz 3.1. ve 3.4.). Yerleþtirme iþlemlerinde bu kýlavuz ile 2010-ÖSYS
Kýlavuzunda yer alan kurallar geçerli olacaktýr.

1.3. OBP VE AOBP ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALARA NASIL ERÝÞÝLEBÝLÝR?
Ortaöðretim Baþarý Puanýnýn nasýl hesaplanacaðý ve bu puanýn nasýl aðýrlýklandýrýlacaðý, 2010 Öðrenci Seçme ve
Yerleþtirme Sistemi (ÖSYS) Kýlavuzunun "6.1. ORTAÖÐRETÝM BAÞARI PUANI NASIL
HESAPLANACAKTIR?" ve "6.2. YERLEÞTÝRME PUANLARI HESAPLANIRKEN AOBP'LER BU PUANLARA
NASIL KATILACAK VE EK PUANLAR NASIL HESAPLANACAKTIR?" baþlýklarý altýnda açýklanmýþtýr.
Ortaöðretim Baþarý Puaný (OBP) ve Aðýrlýklý Ortaöðretim Baþarý Puanlarýnýn (AOBP-SÖZ, AOBP-SAY ve AOBP-EA)
hesaplanmasýyla ilgili teknik ayrýntýlarýn yer aldýðý Yönergeye ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet
adresinden eriþilebilir.

1.4. 2010-YERLEÞTÝRME PUANLARI HESAPLANIRKEN AÐIRLIKLI ORTAÖÐRETÝM
BAÞARI PUANLARININ ÇARPILACAÐI KAT SAYILAR NELERDÝR?
Yerleþtirme puanlarý hesaplanýrken bu puanlara katýlacak AOBP'lerin çarpýlacaðý kat sayýlar Tablo 2A'da
gösterilmiþtir. Bir mesleðe yönelik program uygulayan liselerden mezun olanlara verilecek olan ek puanlarýn
hesaplanmasýnda kullanýlacak AOBP'ler ve bu puanlarýn çarpýlacaðý kat sayýlar ise Tablo 2B'de gösterilmiþtir. Bu
tablolarda görüldüðü gibi adaylar kendi alanlarýnda bir yükseköðretim programýna yerleþtirilirken AOBP'leri 0,15
kat sayýsýyla çarpýlacaktýr. Bir mesleðe yönelik program uygulayan ortaöðretim kurumlarýndan mezun olanlarýn
AOBP'leri, alanlarýnda bir yükseköðretim programýna yerleþtirilirken ayrýca 0,06 ile çarpýlarak yerleþtirme
puanlarýna eklenecektir. Adaylar alanlarý dýþýnda bir programa yerleþtirilirken AOBP'leri 0,12 kat sayýsýyla
çarpýlacaktýr. Adaylarýn, okul türü ve alanlarýna göre AOBP'lerin hangi yükseköðretim programlarýna
yerleþtirilirken 0,15 ve ayrýca 0,06 ile çarpýlarak yerleþtirme puanlarýna katýlacaðý Tablo-6'da yer almaktadýr.

1.5. 2009-ÖSYS'DE BÝR YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMINA YERLEÞTÝRÝLEN
ADAYLARIN AOBP'LERÝ HANGÝ KAT SAYILARLA ÇARPILACAKTIR?
AOBP'lerin yerleþtirmede kullanýlan yerleþtirme puanlarýna katkýsý, adaylarýn bir önceki yýlda bir yükseköðretim
programýna yerleþtirilmiþ olup olmamalarýna göre farklý olacaktýr.
2009-ÖSS sonucuna göre, kontenjansýz açýköðretim programlarý hariç bir yükseköðretim programýna merkezî
yerleþtirmeyle (Ek Yerleþtirme dahil) veya özel yetenek sýnavýyla kayýt hakký kazanmýþ adaylar, kayýt yaptýrmamýþ veya
kayýtlarýný sildirmiþ olsalar bile, 2010-YGS/LYS'lere girdikleri takdirde AOBP'leri, kendi alanýnda bir programa
yerleþtirilirken 0,075, alaný dýþýndaki bir programa yerleþtirilirken 0,06 ve kendi alanýnda ek puanlý bir programa
yerleþtirilirken ayrýca 0,03 kat sayýsýyla çarpýlacaktýr. 2009-ÖSYS'de kontenjaný bulunan açýköðretim programlarýna
yerleþtirilen adaylarýn, 2010-ÖSYS'de AOBP'lerinin çarpýlacaðý kat sayýlar da yukarýda açýklanan þekilde olacaktýr.
2009-ÖSS'ye girmiþ ve 2009 Y-ÖSS puaný ile bir yükseköðretim programýna yerleþtirilmiþ adaylardan, 2008-2009
öðretim yýlýnda ortaöðretim kurumlarýndan mezun olamadýklarý için yerleþtirildikleri yükseköðretim programýna
kayýtlarýný yaptýramayanlardan durumlarýný resmî bir belge ile ÖSYM'ye bildirmiþ olanlar, 2009-ÖSYS'de
yerleþtirilmemiþ adaylar gibi iþlem göreceklerdir.
2009 Y-ÖSS puanýna göre bir yükseköðretim programýna yerleþtirilmiþ olan adaylar, 2010-ÖSYS'de sýnavsýz geçiþle bir
yükseköðretim programýna yerleþtirilirken bu adaylarýn OBP'lerinde herhangi bir deðiþiklik yapýlmayacaktýr.
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2009-ÖSYS'de sýnavsýz geçiþ ile bir yükseköðretim programýna yerleþtirilen adaylarýn 2010-ÖSYS'de AOBP'lerine
uygulanacak kat sayýlarda herhangi bir deðiþiklik yapýlmayacaktýr.

1.6. 2010-ÖSYS'DE BÝR YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMINA YERLEÞTÝRÝLEN
ADAYLARIN, 2011-ÖSYS'DE AOBP'LERÝ HANGÝ KAT SAYILARLA
ÇARPILACAKTIR?
2010-ÖSYS sonucuna göre, kontenjansýz açýköðretim programlarý hariç bir yükseköðretim programýna merkezî
yerleþtirmeyle (Ek Yerleþtirme dahil) veya özel yetenek sýnavýyla kayýt hakký kazanmýþ adaylar, kayýt yaptýrmamýþ veya
kayýtlarýný sildirmiþ olsalar bile, 2011-ÖSYS'de AOBP'leri, kendi alanýnda bir programa yerleþtirilirken 0,075, alaný
dýþýndaki bir programa yerleþtirilirken 0,06 ve kendi alanýnda ek puanlý bir programa yerleþtirilirken ayrýca 0,03
katsayýsýyla çarpýlacaktýr. 2010-ÖSYS'de kontenjaný bulunan açýköðretim programlarýna yerleþtirilen adaylarýn, 2011ÖSYS'de AOBP'lerinin çarpýlacaðý kat sayýlar da yukarýda açýklanan þekilde olacaktýr.
2010 yerleþtirme puanýna göre yerleþtirilecek adaylar 2011-ÖSYS'de sýnavsýz geçiþle bir yükseköðretim
programýna yerleþtirilirken OBP'lerinde bir deðiþiklik yapýlmayacaktýr.
2010-ÖSYS'de sýnavsýz geçiþ ile bir yükseköðretim programýna yerleþtirilecek adaylarýn 2011-ÖSYS'de sýnavsýz
geçiþ ile bir yükseköðretim programlarýna yerleþtirilmelerinde OBP'lerinde, yerleþtirme puaný ile
yerleþtirilmelerinde AOBP'lerinin katsayýlarýnda bir deðiþiklik yapýlmayacaktýr.

1.7. YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI
NELERDÝR?
Sýnavsýz geçiþ (sadece Tablo 3A) ve 2010 yerleþtirme puanlarýna göre öðrenci alacak yükseköðretim programlarý ile
bu programlarýn kontenjan ve giriþ koþullarý bu kýlavuzda Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te verilmiþtir. Tablo 3A
ve Tablo 3B'de meslek yüksekokulu programlarý (açýköðretim ön lisans ve örgün ön lisans programlarý), Tablo 4'te
ise dört veya daha fazla yýllýk lisans programlarý gösterilmiþtir. Bu tablolar ile ilgili koþul ve açýklamalar Tablo 4'ten
sonra yer almaktadýr.

1.8. TERCÝHLER ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR NELERDÝR?
Adaylarýn bu kýlavuzun hangi tablolarýndan tercih yapabileceklerine iliþkin bilgiler Çizim 2'de gösterilmiþtir.
Çizim 2'de adaylar önce iki gruba ayrýlmaktadýr.
Genel Lise grubu; Lise, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel
Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Askerî Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel
Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi (lise programý), Çok Programlý Lise (lise programý, lise programý-Yabancý Dil
Aðýrlýklý), Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öðretmen
Lisesi, Öðretmen Lisesi, Öðretmen Okulu ve Köy Enstitüsü'nü kapsamaktadýr.
Meslek Lisesi grubu; Ticaret Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Endüstri Meslek Liseleri, Kýz Meslek Liseleri, Saðlýk
Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Sekreterlik Meslek Liseleri, Ýmam Hatip Liseleri, Açýköðretim
Lisesi (Meslek Lisesi programlarý), Ýþitme Engelliler Meslek Lisesi, Çok Programlý Liseler (Meslek Lisesi
programlarý), Mesleki ve Teknik Eðitim Merkezi (METEM) ve diðer meslek liseleri ile Astsubay Hazýrlama
Okullarýný (Astsubay Hazýrlama Okullarý meslek lisesi grubunda olmasýna karþýn meslek liselerinin herhangi bir
alaný ile iliþkilendirilmemiþtir. Bu nedenle Astsubay Hazýrlama Okullarýndan mezun olanlarýn/mezun olacaklarýn
sýnavsýz geçiþ hakký yoktur.) kapsamaktadýr.
Tablo 3A'da Merkezî Yerleþtirme ile öðrenci alan ön lisans programlarý yer almaktadýr. Bu programlarýn tümü
sýnavsýz geçiþ ile öðrenci alan programlar olmasýna raðmen, Tablo 3A'daki programlarý hem genel lise hem meslek
lisesi mezunlarý tercihleri arasýnda gösterebileceklerdir (öncelik kendi alanlarýnda sýnavsýz geçiþ hakký bulunan
adaylarda olmak üzere). Tablo 3B'de sadece Y-YGS puaný ile öðrenci alan ön lisans programlarý, Tablo 4'te ise
lisans programlarý yer almaktadýr.
Adaylar hangi tablolardan tercih yapabileceklerini Çizim 2 ve Tablo 1A'yý incelemek suretiyle görebileceklerdir.

2. TERCÝH FORMU ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝLER
Adaylarýn bu kýlavuz ile birlikte kendilerine verilecek Tercih Formunu doldurmaya baþlamadan önce eðer olanaklarý
varsa ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet sitesinden ÖSYS ile ilgili bilgi ve duyurularý izlemeleri yerinde
olacaktýr. Adaylar, bu internet sitesinde tercihleri için yararlý olacak bilgilere eriþebileceklerdir.

2.1. TERCÝH FORMU NASIL DOLDURULACAKTIR?
Tercih Formunda doldurmanýz gereken alanlara ait açýklamalar aþaðýda verilmiþtir.
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2010 ÖSYS’ye Başvuran Adaylar

YGS’ye girdi mi

Hayır

Evet

180 veya
daha büyük

YGS puanlarından
en büyüğü?

140'dan küçük

140-180
arası
Evet

180 veya
daha büyük

LYS puanlarından
en büyüğü?

Tablo 3A (öncelik
Sınavsız Geçiş hakkı
bulunan adaylarda
olmak üzere)
Tablo 3B
Tablo 4

En az bir LYS’ye
girdi mi?

Meslek
Lisesi
Grubu

Hayır

Okul Türü?

Genel
Lise
Grubu

180'den
küçük

Tablo 3A (öncelik Sınavsız
Geçiş hakkı bulunan
adaylarda olmak üzere)
Tablo 3B
Tablo 4 : yalnız YGS
puanıyla öğrenci alan
lisans programları
ve AÖF programları
(İngilizce Öğretmenliği
hariç)

Tablo 3A (öncelik
Sınavsız Geçiş hakkı
bulunan adaylarda
olmak üzere)
Tablo 3B
Tablo 4 : yalnız AÖF
programları (İngilizce
Öğretmenliği hariç)

Tablo 3A : yalnız
Sınavsız Geçiş
hakkı bulunan
programlar
(Bkz Tablo 6C)

Tercih hakkı yok

TERCÝH SIRANIZA GÖRE GÝRMEK ÝSTEDÝÐÝNÝZ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI
Tercih Formu, gerek 2010-YGS/LYS'lere giren gerekse sadece sýnavsýz geçiþ için baþvuran adaylarýn doldurmalarý
gereken bir formdur. Adaylar sýnava girip girmediklerini ve mezun olduklarý okul türlerini göz önünde tutarak
Çizim 2'yi inceleyecekler ve hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih
yapabilecekleri tablolardan olmak koþuluyla girmek istedikleri yükseköðretim programlarýný saptayacaklar, bu programlarýn
kodlarý ve adlarý ile baðlý olduklarý üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarýný Tercih Formunun ilgili alanlarýna tercih
sýrasýna göre yazacaklardýr. Adaylarýn, yükseköðretim programlarý arasýndan tercih yapmaya baþlamadan önce, bu
Kýlavuzdaki tablolarýn hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarýnýn bulunduðunu belirlemeleri gerekir.
2010-ÖSYS'ye baþvurmuþ meslek lisesi mezunlarý, 2010-YGS/LYS'lere girseler de girmeseler de, kendi alanlarýnda
olmak koþuluyla Tablo 3A'da yer alan programlarý tercihleri arasýnda gösterebileceklerdir.
Tablo 3A'daki programlara yerleþtirme yapýlýrken önce kendi alanlarýnda sýnavsýz geçiþ hakkýna sahip olan
meslek lisesi mezunu adaylar yerleþtirileceklerdir. Bu programlarýn kontenjanlarý sýnavsýz geçiþ ile dolmadýðý
durumlarda, ilgili puan türünde en az 140 YGS puaný alan genel lise ve alanlarý dýþýnda tercih yapan meslek lisesi
mezunlarý yerleþtirme iþlemine alýnacaktýr. Bu nedenle sözü edilen adaylar Tablo 3A'daki programlarý tercihleri
arasýnda gösterebilirler.
Ön lisans programlarýna, sýnav sonuçlarýna göre yapýlacak yerleþtirmelerde kullanýlacak puan türleri de Tablo 3A'da
gösterilmiþtir.
Tablo 3B'deki programlar hem genel lise hem de meslek lisesi mezunlarýndan 2010-YGS'de ilgili puan türünde 140 ve
daha fazla YGS puaný almýþ adaylar tarafýndan tercih edilebilecektir.
2010-YGS/LYS'lerde ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan tüm adaylar Tablo 4'teki yükseköðretim
programlarýný tercihleri arasýnda gösterebileceklerdir. Bu tablodaki açýköðretim programlarý (Ýngilizce Öðretmenliði
programý hariç) en az 140 puan alýnmasý koþuluyla tercih edilebilecektir.
Yukarýdaki açýklamalara göre her adayýn, girmek istediði programlarý Tablo 3A, Tablo 3B veya Tablo 4'ten bularak
tercih sýrasýna koymasý ve Tercih Formuna yazmasý gerekir. Tercih Formu doldurulurken girmek istenilen
yükseköðretim programlarý tercih sýrasýna konmalý ve her satýra bir programýn kodu ve adý ile baðlý olduðu
üniversite ve fakülte/yüksekokul adý yazýlmalýdýr. Yapacaðýnýz tercih yanlýþlýklarýndan doðacak sonuçlarýn bütün
sorumluluðu size ait olacaktýr. Tercihlerinizi, 1 numaralý tercih alanýndan baþlayarak yazýnýz.
Tercih alanlarýnýn tamamýnýn doldurulmasý zorunlu deðildir. Örneðin, bir aday tercih bildiriminde yalnýzca dört
programý göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediði takdirde baþka bir yerde okumak
istemiyorsa, sadece bu dört programý yazmakla yetinebilir. Bu durumda adayýn, girmek istediði bu dört programý
(1.) sýra numaralý yerden baþlayarak tercih sýrasýna göre yazmasý gerekir.
2010-ÖSYS Sonuç Belgesinde her adayýn hesaplanan yerleþtirme puanlarýna iliþkin baþarý sýralarý yer alacaktýr.
Tercihler yapýlýrken bu kýlavuzdaki yükseköðretim programlarýna ait baþarý sýralarýnýn adayýn 2010-ÖSYS Sonuç
Belgesindeki yerleþtirme puanlarýna ait baþarý sýralarý ile karþýlaþtýrýlmasý yol gösterici olabilecektir (*). Ancak,
yükseköðretim programlarýnda gerçekleþen puan türü deðiþiklikleri, kontenjanýn azalmasý veya artmasý, programa
kabul koþullarýnda meydana gelebilecek deðiþiklikler, ek puan alabilecek öðrenci sayýsý deðiþimleri, alanda veya
yakýn alanlarda yeni açýlan programlar ve öðrenim ücretlerinde meydana gelen deðiþiklikler gibi birçok etkenin bu
yýl oluþacak baþarý sýralamalarýný deðiþtirebileceði göz önünde tutulmalýdýr.
Tercih yapýlýrken en küçük puanlar yerine baþarý sýralarýnýn karþýlaþtýrýlmasýnýn daha iyi olduðu söylenebilir.
Girmek istediðiniz yükseköðretim programlarýnýn tercih listenizdeki sýrasýný belirlerken çok dikkatli davranmanýz ve
bu programlar hakkýnda bilgi sahibi olmanýz gerekmektedir. Her þeyden önce hangi tablolardan tercih
yapacaksanýz bu tablolarý dikkatle incelemelisiniz (Bakýnýz Çizim 2). Bu tablolarda, her programýn adaylarda
aradýðý koþullar da belirtilmiþtir. Okul türü, alan, yaþ, saðlýk, cinsiyet vb. bütün koþullarýný tam olarak
karþýlayamadýðýnýz programlarý tercih etmeyiniz. Bir programýn gerektirdiði koþullarý dikkate almadan yaptýðýnýz
tercihlerin sorumluluðu size ait olacak, tercih bildirimi sýrasýnda tercih ettiðiniz programlarýn bazý koþullarýný
karþýlayýp karþýlamadýðýnýz Merkezimizce kontrol edilmeyecektir. Ancak, Merkezî Yerleþtirme öncesi yapýlacak
kontrollerde koþullarýný taþýmadýðýnýz tespit edilebilen tercihleriniz geçersiz sayýlacaktýr. Koþullarýný taþýmadýðýnýz
tespit edilemeyen bir programa puanýnýz elveriþli olduðu için yerleþtirilseniz bile kaydýnýz yapýlmayacaktýr. Girmek
istediðiniz yükseköðretim programlarýný isteðinize göre sýralayabilmeniz için Merkezî Yerleþtirme sisteminin nasýl
iþlediðini bilmenizde yarar vardýr. Merkezî Yerleþtirme, adaylarýn yerleþtirme puanlarýna, tercihlerine ve yükseköðretim
programlarýnýn kontenjan ve koþullarýna göre bilgisayarla yapýlacaktýr. Sistemin esaslarý þu þekilde özetlenebilir:

* Tablo-3B ve Tablo-4'ün (9), (10), (11) ve (12) numaralý sütunlarýnda yer alan en küçük puan ve baþarý sýralarý
2009-ÖSYS'deki gerçek deðerler deðil, 2009-ÖSYS'deki bilgiler üzerinde, 2010-ÖSYS'nin kurallarýna göre yapýlan benzetim
çalýþmasý ile elde edilen yaklaþýk deðerlerdir.
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a) Her yükseköðretim programýna, Kýlavuzda belirtilen ve bilgisayarla denetlenebilen koþullarý taþýyan ve bu
programa tercih listesinde yer vermiþ olan adaylar arasýndan kontenjan sayýsý kadar öðrenci yerleþtirilecektir.
Yerleþtirme puanlarýna göre yapýlacak yerleþtirme iþleminde ilgili yerleþtirme puaný yüksek olan adaya öncelik
verilecektir. Sýnavsýz geçiþ ile yapýlacak yerleþtirme iþlemlerinin esaslarý "SINAVSIZ GEÇÝÞLE ÝLGÝLÝ
TERCÝHLERÝNÝZÝ YAPARKEN GÖZ ÖNÜNDE TUTACAÐINIZ YERLEÞTÝRME ESASLARI " baþlýðý
altýndadýr.
b) Bir aday, puanlarý ne denli yüksek olursa olsun yalnýz bir programa kayýt hakký kazanabilir. Bu program, adayýn yerleþtirme
puanlarýyla ya da sýnavsýz geçiþle girebildiði en üst tercihidir. Bunun altýnda kalan tercihler iþleme konmaz.
c) Merkezî yerleþtirme sisteminde bir adayýn kayýt hakký kazandýðý programý sonradan deðiþtirmesi, bir baþka
deyiþle, daha düþük puanla öðrenci alan baþka bir programa kaydolmasý mümkün deðildir.
d) Bir adayýn kayýt hakký kazandýðý programýn baðlý olduðu yükseköðretim kurumuna gönderilecek listede, kayýt
hakký kazanan bütün adaylarýn açýk kimlikleri, fotoðraflarý, puanlarý, yerleþtiði programýn alanýnda olup
olmadýðý ve ek puandan yararlanýp yararlanmadýðý bilgileri yer alacaktýr.
e) Yerleþtirme puanlarýnýza göre tercihlerinizi yaparken göz önünde tutmanýz gereken önemli bir nokta, aðýrlýklý
ortaöðretim baþarý puanýnýzýn kendi alanýnýza uygun bir programý tercih ettiðinizde 0,15, kendi alanýnýz
dýþýndaki bir programý tercih ettiðinizde 0,12 kat sayýsý ile çarpýlacaðýdýr. Bir diðer önemli nokta da kaydolmayý
en çok istediðiniz programý en üst tercihinize, daha sonra istediðiniz programý ikinci tercihinize yazmanýz ve
bütün tercihlerinizi bu þekilde sýralamanýzdýr. Tercihlerinizi, Tablo 3A (önceliðin sýnavsýz geçiþ hakký
olanlarda olduðunu unutmadan), Tablo 3B ve Tablo 4'te verilen yükseköðretim programlarýnýn baþarý
sýralarýna göre sýralamanýz þart deðildir. Duruma göre yapabileceðiniz 30 tercihin baþtan birkaç tanesini
"Puaným yeterli olmayabilir." endiþesine kapýlmadan, sadece ilginizi göz önüne alarak belirleyebilir, buralara en
çok istediðiniz programlarý yazabilirsiniz. Kazansanýz bile kaydolmayý istemediðiniz bir programa tercih
listenizde yer vermeyiniz. Ancak ne olursa olsun bir yükseköðretim programýna kaydolmak istiyorsanýz,
sonlardaki birkaç tercih sýranýza girebileceðinizi tahmin ettiðiniz programlarý yazabilirsiniz.
Merkezî yerleþtirme sistemine iliþkin olarak buraya kadar yapýlan açýklamalardan sonra, Tercih Formuna
yazdýðýnýz bilgileri son olarak þu açýlardan bir kez daha kontrol ediniz.
Listenizdeki programlarýn bu kýlavuzda "bakýnýz" olarak gösterilen ve giriþ için aranan bütün koþullarýný karþýlýyor
musunuz?
Listenizdeki programlarýn kodlarýný doðru yazdýnýz mý?
Listenizdeki programlarýn sýrasý, gerçekten istek sýranýza uygun mu? Örneðin, beþinci tercihinize giriþ hakký
kazanacak olsanýz, "Keþke altýncý tercihimi kazanmýþ olsaydým." demeyeceðinizden emin misiniz? Bütün tercihleriniz
için bu doðru mu?

Bütün bu kontrollerden sonra Tercih Formundan faydalanarak Baþvuru Merkezi veya internet üzerinden tercih
bildirim iþleminizi gerçekleþtiriniz. Tercih bildirim iþlemi gerçekleþtirildikten sonra tercihlerinizde ve
tercihlerinizin sýralamasýnda herhangi bir deðiþiklik yapýlmasýnýn kesinlikle mümkün olmayacaðýný
unutmayýnýz.
SINAVSIZ GEÇÝÞLE ÝLGÝLÝ TERCÝHLERÝNÝZÝ YAPARKEN GÖZ ÖNÜNDE TUTACAÐINIZ YERLEÞTÝRME ESASLARI

4702 sayýlý Kanun'un 2. maddesi ile deðiþtirilen 2547 sayýlý Kanun'un 45. maddesi, mesleki ve teknik ortaöðretim
kurumlarýndan mezun olan öðrencilerin istedikleri takdirde bitirdikleri programýn devamý niteliðinde veya buna en
yakýn programlarýn uygulandýðý, öncelikle kendi Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi (METEB) içindeki, daha sonra
da bölgesi dýþýndaki meslek yüksekokulu ve Açýköðretim ön lisans programlarýna sýnavsýz olarak
yerleþtirilebileceði hükmünü getirmiþtir. Türkiye ve KKTC dýþýndaki bir ülkedeki mesleki ve teknik ortaöðretim
kurumunu bitiren T.C. uyruklu adaylarýn sýnavsýz yerleþtirilmelerinde Milli Eðitim Bakanlýðýnca verilecek denklik
belgesinde gösterilen alan esas alýnacaktýr. METEB, bir veya daha fazla meslek yüksekokulu ile öðretim programlarý
bütünlüðü ve devamlýlýðý içinde iliþkilendirilmiþ mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýndan oluþan eðitim bölgesidir.
Her ilde bir mesleki ve teknik eðitim bölgesi bulunmaktadýr.
Mesleki ve Teknik Eðitim Merkezi (METEM) ortaöðretim mezunlarý da Sýnavsýz Geçiþ için tercih yapabilirler.
Sýnavsýz Geçiþ yerleþtirme iþlemleri aþaðýdaki önceliklere göre merkezî sistemle yapýlýr.
1. Mezuniyet yýlý daha büyük (yeni mezun) adaylara öncelik verilir.
2. Ayný yýl mezun olan adaylar arasýnda öncelik okul türüne göre 1. Anadolu Teknik Lisesi, 2. Teknik Lise ve
Anadolu Meslek Lisesi, 3. Meslek Lisesi ve 4. çok eski yýllarda enstitü adý altýnda mezun olunan meslek
lisesi sýrasýnda verilir.
3. Mezuniyet yýlý ve okul türü ayný olan adaylardan ayný METEB içinde olanlara öncelik verilir.
4. Mezuniyet yýlý, okul türü ve METEB içi - METEB dýþý bilgileri ayný olan adaylardan OBP’si yüksek olan
adaylara öncelik verilir.
5. Yukarýda sayýlan tüm bilgileri ayný olan adaylardan doðum tarihi büyük (yaþý küçük) olana öncelik verilir.
7

Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarý ile diðer ülkelerden gelecek olan mesleki ve teknik ortaöðretim
kurumlarýndan mezun yabancý uyruklu adaylar, kendi alanlarýndaki meslek yüksekokullarý ve açýköðretim ön
lisans programlarýna, bu cumhuriyetler, akraba topluluklarý ve diðer ülkeler ile Yükseköðretim Kurulu arasýnda
imzalanan anlaþma hükümlerine göre yerleþtirileceklerdir.
2.1.1. OKUL BÝRÝNCÝLERÝNÝN TERCÝHLERÝNÝ YAPARKEN GÖZ ÖNÜNDE TUTACAÐI HUSUSLAR
2009-2010 öðretim yýlýnda okul birincisi olanlar için ayrýlan kontenjanlar Tablo 3B ve Tablo 4'ün 6 numaralý
sütununda gösterilmiþtir. Bir programýn öngördüðü okul türü, yaþ, cinsiyet, saðlýk gibi tüm koþullar okul
birincileri için de aynen geçerlidir.
YGS/LYS'lerde baþarýlý olan okul birincileri, genel kontenjan ve okul birincileri kontenjaný göz önünde
tutularak merkezî yerleþtirme ile yerleþtirme puanlarýnýn elverdiði en üst tercihlerine yerleþtirileceklerdir.
Okul birincileri için ayrýlan kontenjanlar sýnýrlýdýr. Bu nedenle tercihlerinin tümünü çok istenen
yükseköðretim programlarý arasýndan yapan okul birincileri, puanlarý yeterince yüksek deðilse hiçbir
programa kayýt hakký kazanamayabilirler. Okul birincilerinin kendilerine saðlanan bu olanaktan
yararlanabilmeleri için tercihlerini, puan durumlarýný göz önünde tutarak, dengeli bir þekilde yapmalarý
gerekir. Tercihlerini dengeli yapan okul birincilerinin bir yükseköðretim programýna yerleþme olasýlýklarý artar.
2.1.2.ENGELLÝ ADAYLARIN TERCÝHLERÝNÝ YAPARKEN GÖZ ÖNÜNDE TUTACAÐI HUSUSLAR
Görme engelli adaylarýn, engelleri yüzünden baþarýlý olamayacaklarý yükseköðretim programlarýný tercih
etmemeleri gerekir. Bu adaylarýn, baþarýlý olabilmeleri için, büyük ölçüde dile dayanan veya iþitme gerektiren
sosyal, iktisadi ve beþeri bilimler alanlarýndaki yükseköðretim programlarýný tercih etmeleri beklenir.
Bedensel engelli adaylarýn, yükseköðretim programlarý ile ilgili tercihlerini belirlerken engellerini dikkate
almalarý yararlarýna olacaktýr. Örneðin, ellerini kullanamayan adaylarýn, ellerin kullanýlmasýný gerektiren
yükseköðretim programlarýný tercih etmeleri öðrenimleri sýrasýnda aþýlmasý imkânsýz güçlüklerle
karþýlaþmalarýna neden olabilir.
Engelli adaylarýn yükseköðretim programlarý tercihlerini belirlerken, üniversitelerin engelliler ile ilgili
birimlerinden yükseköðretim programlarý konusunda bilgi almalarý yararlarýna olacaktýr.

3. 2010-ÖSYS'DE YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA
YERLEÞTÝRME ÝÞLEMLERÝ NASIL YAPILACAKTIR?
3.1. MERKEZÎ GENEL YERLEÞTÝRME NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAKTIR?
Yükseköðretim programlarýna öðrenci alýnmasýnda, ÖSYM tarafýndan yapýlan Merkezî Yerleþtirme ile
yükseköðretim kurumlarý tarafýndan yapýlan Özel Yetenek Sýnavýyla Seçme olmak üzere iki farklý yöntem kullanýlýr.
Merkezî Yerleþtirme yöntemi aþaðýda açýklanmýþtýr. Özel Yetenek Sýnavýyla Seçme yöntemi ise 5. maddede
anlatýlmaktadýr. Merkezî Yerleþtirmede adaylar, (Sýnavsýz Geçiþ hariç) yükseköðretim programlarýna, yerleþtirme
puanlarý ile varsa ek puanlarý, yükseköðretim programlarý ile ilgili tercihleri ve bu programlarýn kontenjan ve
koþullarý göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleþtirilir. Merkezî Yerleþtirmenin Sýnavsýz Geçiþ ile ilgili kurallarý
"SINAVSIZ GEÇÝÞLE ÝLGÝLÝ TERCÝHLERÝNÝZÝ YAPARKEN GÖZ ÖNÜNDE TUTACAÐINIZ YERLEÞTÝRME
ESASLARI" baþlýðý altýnda anlatýlmaktadýr.
Tablo 6A ve 6B ortaöðretimdeki alanlar ile ayný alanda olduðu kabul edilen lisans programlarýný; Tablo 6C ise
mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýndaki alanlarýn devamý niteliðinde olduðu kabul edilen ve adaylarýn
sýnavsýz yerleþtirilebilecekleri ön lisans programlarýný göstermektedir. Adaylar bir yükseköðretim programýna
yerleþtirilirken kullanýlacak olan yerleþtirme puanlarýnýn hesaplanmasýnda bu tablolar göz önünde tutulacaktýr.
Adaylarýn hangi yükseköðretim programlarýný tercih ettikleri takdirde aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarýnýn 0,15
ve ek olarak 0,06 kat sayýlarýyla çarpýlacaðýný öðrenebilmeleri için Tablo 6A ve 6B’de alanlarýný bulmalarý ve bu
alanlarýn altýndaki yükseköðretim programlarýný incelemeleri gereklidir. Kendi alanlarý dýþýndaki yükseköðretim
programlarýný tercih edecek adaylarýn yerleþtirme puanlarý hesaplanýrken Aðýrlýklý Ortaöðretim Baþarý Puanlarý 0,12
kat sayýsýyla çarpýlarak YGS ve varsa LYS puanlarýna eklenecektir.
YGS puan türlerinin herhangi birinden en az 140 puan alan adaylar istedikleri takdirde kontenjaný bulunmayan
açýköðretim programlarýna yerleþebileceklerinden bu programlar için ek puan verilmemektedir.
Tablo 1A’da hangi puan türünde en az kaç YGS/LYS puaný alan adaylarýn hangi yükseköðretim programlarýný tercih
edebilecekleri ya da yükseköðretim programlarýna ön kayýt yaptýrabilecekleri görülmektedir.
YGS puanlarýndan 140’ýn altýnda olanlar için yerleþtirme puaný (Y-YGS) hesaplanmayacaktýr. LYS puanlarýndan
180’in altýnda olanlar için de ilgili Y-LYS puaný hesaplanmayacaktýr.
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Tablo 1A
Yükseköðretim Programlarýna Baþvurabilmek Ýçin En Az Kaç Puan Almak Gerekir?
Yükseköðretim Programýnýn Türü

Ýlgili Puan Türleri

Puan Koþulu

Meslek Yüksekokulu ön lisans programlarýný
tercih edebilmek için (Sýnavsýz Geçiþten boþ
kalan kontenjanlar dahil)

Ýlgili YGS Puan Türünde

En az 140 puan

Açýk öðretim ön lisans programlarýný tercih
edebilmek için

Ýlgili YGS Puan Türünde

En az 140 puan

Açýk öðretim lisans programlarýný tercih
edebilmek için (Ýngilizce Öðretmenliði hariç)

Ýlgili YGS Puan Türünde

En az 140 puan

Özel yetenek gerektiren lisans programlarýna
ön kayýt yaptýrabilmek için (Eðitim prog. hariç)
Yerleþtirmede meslek lisesi çýkýþlý adaylara ek puan
verilen lisans programlarý ile Teknoloji, Sanat ve Tasarým,
Turizm Fakülteleri lisans programlarýnýn M.T.O.K.
kontenjanlarýný tercih edebilmek için

YGS Puan Türünde

En az 140 puan
veya 180 puan (*)

Ýlgili YGS Puan Türünde

En az 180 puan

Ýlgili LYS Puan Türünde

En az 180 puan

Yerleþtirmede meslek lisesi çýkýþlý adaylara
ek puan verilen programlar dýþýndaki
lisans programlarýný tercih edebilmek için

(*) Liseler, meslek liseleri, öðretmen liseleri ve güzel sanatlar liselerinin Müzik, Resim, Uygulamalý Resim,
Sanat, Sanat (Müzik), Sanat (Resim) ve Spor alanlarýndan mezun olan adaylardan ve millî sporculardan, ayný
alanlardaki eðitim programlarýna baþvuracaklarýn YGS puan türlerinin en az birinden 140 ve üzeri puan
almalarý gerekir. Bu alanlarýn dýþýndaki alanlardan mezun olan adaylarýn eðitim programlarýna
baþvurabilmeleri için ise YGS puan türlerinin en az birinden 180 ve üzeri puan almalarý gerekir.

3.2. MERKEZÎ YERLEÞTÝRME ÝÞLEMÝNDE EÞÝT PUAN ALAN ADAYLARA NASIL
BÝR ÝÞLEM YAPILIR?
Merkezî yerleþtirme iþleminde bir programa kesin kayýt hakký kazananlarýn belirlenmesinde ayný programý tercih
etmiþ adaylar arasýndan, tercihi hangi sýrada olursa olsun yerleþtirmede kullanýlan yerleþtirme puaný ve varsa ek
puan toplamý büyük olan adaya öncelik tanýnacaktýr. Eðer adaylarýn yerleþtirme puanlarý eþitse YGS/LYS puaný
büyük olana, bu puanlarý da eþitse YGS/LYS puanýnda aðýrlýðý en büyük olan testin ham puaný büyük olana
(aðýrlýðý en büyük iki test varsa, bunlarýn ham puanlarýnýn toplamý büyük olana) öncelik verilecektir. Eþitlik
sürdüðü takdirde söz konusu yükseköðretim programýný daha üst tercihinde gösterene, eþitlik yine de sürdüðü
takdirde doðum tarihi günümüze daha yakýn (yaþý küçük) olana öncelik verilecektir.
Sýnavsýz Geçiþ ile ilgili yapýlacak yerleþtirme iþleminde, programýn kontenjaný hangi öncelikte doluyorsa,
ondan sonraki önceliklerde yapýlmýþ tercihler dikkate alýnmayacaktýr. Kontenjaný dolduran son öðrenci ile
ayný OBP’ye sahip adaylar arasýnda seçme yapýlýrken adaylardan yaþý küçük olana öncelik tanýnacaktýr.
Yaþta da eþitlik olduðu takdirde bu adaylar kontenjan fazlasý olarak yerleþtirilecektir.

3.3. TÜBÝTAK YARIÞMALARINDA BAÞARILI OLANLAR
ÖSYS'ye baþvuran adaylardan ortaöðretim kurumlarýnda okumakta iken Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araþtýrma
Kurumu - Bilim Ýnsaný Destekleme Daire Baþkanlýðý (TÜBÝTAK-BÝDEB) tarafýndan: a) Uluslararasý bilim
olimpiyatlarýna ve proje yarýþmalarýna gönderilen ve dereceye giren, b) Yurt içinde düzenlenen bilim
olimpiyatlarýnda ve proje yarýþmalarýnda dereceye giren adaylarýn aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý, derece
aldýklarý alanlarla ilgili bir yükseköðretim programýný tercihleri arasýnda gösterdikleri takdirde, ayrý bir kat sayý ile
çarpýlarak 2010 yerleþtirme puanlarýna katýlacaktýr. Bu puanlara katýlacak puanlar hesaplanýrken;
♦ uluslararasý bilim olimpiyatlarýnda altýn madalya alanlara 0,10, gümüþ madalya alanlara 0,09, bronz madalya
alanlara 0,08; uluslararasý bilim olimpiyatlarýna katýlan fakat derece alamayanlara 0,07;
♦ ulusal bilim olimpiyatlarý ile uluslararasý proje yarýþmalarýnda birinci olanlara 0,07, ikinci olanlara 0,06,
üçüncü olanlara ise 0,05;
♦ ulusal proje yarýþmasýnda birinci olanlara 0,05, ikinci olanlara 0,04, üçüncü olanlara ise 0,03
kat sayýsý uygulanacaktýr. Birden fazla kategoride derecesi bulunan adaylar için en yüksek olan kat sayý uygulanýr.
Bu olimpiyat/yarýþmalarda dereceye girenler ile ilgili yükseköðretim programlarý, derece alýnan alanlara göre þöyledir:
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Biyoloji alanýnda alýnan dereceler için balýkçýlýk teknolojisi mühendisliði, beslenme ve diyetetik, biyokimya, biyoloji,
biyomedikal mühendisliði, biyomühendislik, biyosistem mühendisliði, çevre mühendisliði, diþ hekimliði, eczacýlýk, genetik
ve biyomühendislik, gýda mühendisliði, kimya-biyoloji mühendisliði, moleküler biyoloji ve genetik, mühendislik
programlarý, mühendislik ve doða bilimleri programlarý, orman mühendisliði, orman endüstrisi mühendisliði, su ürünleri
mühendisliði, týp, veteriner.
Kimya alanýnda alýnan dereceler için biyokimya, çevre mühendisliði, deri mühendisliði, diþ hekimliði, eczacýlýk, endüstri
mühendisliði, gýda mühendisliði, hidrojeoloji mühendisliði, jeoloji mühendisliði, kimya, kimya mühendisliði, kimya-biyoloji
mühendisliði, kimya ve süreç mühendisliði,maden mühendisliði, malzeme mühendisliði, malzeme bilimi ve mühendisliði,
metalurji ve malzeme mühendisliði, mühendislik programlarý, mühendislik ve doða bilimleri programlarý, petrol ve doðalgaz
mühendisliði, polimer mühendisliði, seramik mühendisliði, tekstil mühendisliði, týp.
Fizik alanýnda alýnan dereceler için astronomi ve uzay bilimleri, çevre mühendisliði, deniz teknolojisi mühendisliði,
elektrik-elektronik mühendisliði, elektrik mühendisliði, elektronik mühendisliði, elektronik ve haberleþme mühendisliði,
fizik, fizik mühendisliði, gemi inþaatý ve gemi makineleri mühendisliði, havacýlýk elektirik ve elektroniði, geomatik
mühendisliði, harita mühendisliði, havacýlýk ve uzay mühendisliði, hidrojeoloji mühendisliði, imalat mühendisliði, inþaat
mühendisliði, jeodezi ve fotogrametri mühendisliði, jeofizik mühendisliði, jeoloji mühendisliði, kontrol mühendisliði, makine
mühendisliði, makine ve imalat mühendisliði, malzeme mühendisliði, malzeme bilimi ve mühendisliði, mekatronik
mühendisliði, metalurji ve malzeme mühendisliði, meteoroloji mühendisliði, mühendislik programlarý, mühendislik ve doða
bilimleri programlarý, nükleer enerji mühendisliði, otomotiv mühendisliði, polimer mühendisliði, tekstil mühendisliði, uçak
mühendisliði, uçak elektrik-elektronik, uçak gövde-motor, uçak gövde-motor bakým, uzay mühendisliði.
Matematik alanýnda alýnan dereceler için bilgisayar mühendisliði, elektrik mühendisliði, elektrik-elektronik mühendisliði,
elektronik mühendisliði, elektronik ve haberleþme mühendisliði, endüstri mühendisliði, endüstri sistemleri mühendisliði,
finans matematiði, geomatik mühendisliði, harita mühendisliði, istatistik, istatistik ve bilgisayar bilimleri, jeodezi ve
fotogrametri mühendisliði, kontrol mühendisliði, matematik, matematik mühendisliði, mekatronik mühendisliði,
mühendislik programlarý, mühendislik ve doða bilimleri programlarý.
Bilgisayar alanýnda alýnan dereceler için bilgisayar mühendisliði, bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi ve biliþim
sistemleri, biliþim sistemleri mühendisliði, biliþim sistemleri ve teknolojileri, elektrik mühendisliði, elektrik-elektronik
mühendisliði, elektronik mühendisliði, elektronik ve haberleþme mühendisliði, enformasyon teknolojileri, istatistik ve
bilgisayar bilimleri, kontrol mühendisliði, mekatronik mühendisliði, matematik ve bilgisayar bilimleri, matematik-bilgisayar,
mühendislik programlarý, mühendislik ve doða bilimleri programlarý, sistem mühendisliði ve yazýlým mühendisliði.
Enerji Verimliliði alanýnda alýnan dereceler için elektrik-elektronik mühendisliði, elektrik mühendisliði, elektronik
mühendisliði, imalat mühendisliði, kontrol mühendisliði, makine mühendisliði, makine ve üretim mühendisliði, mekatronik
mühendisliði, mühendislik programlarý, mühendislik ve doða bilimleri programlarý, nükleer enerji mühendisliði.
Coðrafya alanýnda alýnan dereceler için coðrafya, jeoloji mühendisliði, jeofizik mühendisliði, geomatik mühendisliði, harita
mühendisliði, hidrojeoloji mühendisliði, inþaat mühendisliði, jeodezi ve fotogrametri mühendisliði, maden mühendisliði, petrol
ve doðalgaz mühendisliði, þehir ve bölge planlama, çevre mühendisliði, meteoroloji mühendisliði.
Sosyoloji alanýnda alýnan dereceler için antropoloji, arkeoloji, arkeoloji ve sanat tarihi, avrupa birliði iliþkileri, coðrafya,
felsefe, halkbilim, halkla iliþkiler, hukuk, insan kaynaklarý yönetimi, insan ve toplum bilimleri, kültür yönetimi, küresel ve
uluslararasý iliþkiler, psikoloji, sanat tarihi, sanat ve sosyal bilimler programlarý, siyaset bilimi, siyaset bilimi ve kamu
yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararasý iliþkiler, sosyal hizmet, sosyoloji, tarih, türk halkbilimi, uluslararasý iliþkiler,
uluslararasý iliþkiler ve avrupa birliði.
Tarih alanýnda alýnan dereceler için antropoloji, arkeoloji, felsefe, sanat tarihi, sosyoloji, tarih, Türk dili ve edebiyatý,
uluslararasý iliþkiler.
2010-ÖSYS'ye baþvurmuþ adaylardan bilim olimpiyatlarýnda ve proje yarýþmalarýnda derece alanlara yukarýdaki
uygulamanýn yapýlabilmesi için bu adaylarýn, katýldýklarý olimpiyat veya proje yarýþmalarý, aldýklarý derece, derece aldýklarý
tarih, T.C. Kimlik Numaralarý, adlarý ve soyadlarýnýn TÜBÝTAK tarafýndan ÖSYM'ye en geç 27 Temmuz 2010
tarihinde ulaþacak þekilde gönderilmesi gerekmektedir. Bu nedenle bu adaylarýn yukarýda istenilen bilgileri, aldýklarý
dereceyi gösteren belgenin fotokopisi ile birlikte en geç 21 Temmuz 2010 tarihine kadar TÜBÝTAK’a bir dilekçe ekinde
ulaþtýrmýþ olmalarý gerekmektedir.
4702 sayýlý Kanun'la 2547 sayýlý Kanun'un 45. maddesine eklenen (d) bendi uyarýnca TÜBÝTAK’ýn katýldýðý Uluslararasý Bilim
Olimpiyatlarýnda altýn, gümüþ, bronz madalya alanlar ile Uluslararasý ISEF Proje Yarýþmasý ve AB Genç Bilim Adamlarý
Yarýþmasýna katýlarak; birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülü alanlardan isteyenler, alanlarýndaki yükseköðretim programlarýndan
istediklerine, burslu programlar hariç, sýnavsýz olarak kontenjan dýþýnda Merkezimizce yerleþtirileceklerdir. Adaylarýn bu
isteklerini TÜBÝTAK’a yazýlý olarak 26 Temmuz 2010 tarihinden önce bildirmiþ olmalarý gerekir. Bu adaylar yükseköðretim
programlarýndan burslu olanlarýna yerleþtirilmek istiyorlarsa 2010-YGS/LYS’ye girmek ve kendilerine verilecek olan
ek puanla genel yerleþtirme iþlemlerine dahil olmak zorundadýrlar. Bir baþka deyiþle burslu programlara sýnavsýz
giriþ yapýlmayacaktýr. Burslu olmayan programlara girmek isteyen adaylarýn en az bir tercih yaparak bunu bir
dilekçe ile TÜBÝTAK’a bildirmeleri gerekir. Adaylar puanlarýnýn yetersiz olmasý durumunda sýnavsýz giriþ
hakkýndan yararlanabilmek için alanlarýyla ilgili tercihlerini de dilekçelerinde açýkça belirtmelidirler.
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Bilim olimpiyatlarý ile proje yarýþmalarýnda alýnan derecelere uygulanacak kat sayýlar ve sýnavsýz giriþ, ÖSYS'ye ilk
giriþte uygulanýr, bundan sonraki ÖSYS'lerde bu adaylar için herhangi bir uygulama yapýlmaz. Derece alan adaylar

ilk kez ÖSYS'ye baþvurduklarý yýl, T.C. Kimlik Numaralarýný TÜBÝTAK'a süresi içinde bir dilekçe ile bildirerek
kendilerine ait derece bilgilerinin bu kurum tarafýndan resmen ÖSYM'ye ulaþtýrýlmasýný saðlamalýdýrlar.
Uluslararasý Bilim Olimpiyatlarýnda kazandýklarý derece nedeni ile 2010-YGS/LYS’ye girmeyip sýnavsýz yerleþtirilme
hakkýndan yararlanmak isteyen adaylarýn da mutlaka 2010-ÖSYS’ye baþvurmuþ olmalarý gerekmektedir.

3.4. EK YERLEÞTÝRME NASIL YAPILACAKTIR?
Yükseköðretim programlarýna kayýt iþlemleri tamamlandýktan sonra bu programlara kaydolmama nedeniyle boþ
kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköðretim programlarýnýn 2010-ÖSYS sonuçlarýna
göre (sýnavsýz geçiþ dahil) yapýlan genel yerleþtirme sonunda boþ kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan
kontenjanlarýna ve varsa yeni açýlan yükseköðretim programlarýna ÖSYM tarafýndan merkezî olarak Ek
Yerleþtirme yapýlacaktýr.
Sýnavsýz geçiþ dahil Merkezî Yerleþtirmede açýköðretimin kontenjansýz programlarý dýþýnda bir yükseköðretim
programýna yerleþtirilen adaylar Ek Yerleþtirme için baþvuramayacaktýr. (Merkezî Yerleþtirmede bir örgün
yükseköðretim programýna yerleþtirilmiþ ancak kesin kayýt yaptýrmamýþ olan adaylar Anadolu Üniversitesi
Açýköðretim Fakültesinin kontenjan sýnýrlamasý olmayan lisans ve ön lisans programlarýna Ek Yerleþtirme için
baþvuru yapabileceklerdir.)
Ek Yerleþtirmede lisans programlarýna (Tablo 4), merkezî genel yerleþtirmedeki en küçük puanlarýnýn altýnda aday
yerleþtirilmeyecektir. Kesin kayýt sonunda kontenjan açýðý kalan yükseköðretim programlarýna ön kayýtla
öðrenci alýnmayacaktýr.
Tablo 3A'daki sýnavsýz geçiþ programlarýnýn genel yerleþtirme sýrasýnda dolmama veya kaydolmama nedeniyle
boþ kalan kontenjanlarýna da Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Bu yerleþtirmede de önce kendi alanlarýnda tercih
yapmýþ meslek lisesi öðrencileri yerleþtirme iþlemine alýnacak, meslek lisesi öðrencilerinin kendi alanlarýndaki
sýnavsýz geçiþ yerleþtirilmelerinden sonra boþ kalan kontenjanlara lise mezunlarýnýn ve meslek liselerinin diðer
alanlarýndan mezun olanlarýn ilgili puanlarýna göre yerleþtirilmeleri yapýlacaktýr.

3.5. YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA MERKEZÎ GENEL YERLEÞTÝRME
SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR?
2010-ÖSYS merkezî genel yerleþtirme sonuçlarý internet (http://oss.osym.gov.tr) aracýlýðýyla adaylara
duyurulacaktýr. 2010-ÖSYS'de Yerleþtirme Sonuç Belgeleri basýlmayacak ve adaylarýn adreslerine
gönderilmeyecektir. Yurt dýþýndaki üniversitelere yerleþtirilen adaylar için, gerekli olduðunda ve adayýn
müracaatý üzerine yerleþtiði programý gösteren bir yazý verilecektir.

4. YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA KAYIT ÝÞLEMLERÝ NASIL
YAPILACAKTIR?
2010-2011 ders yýlýnda, ÖSYS sonuçlarýna göre bir programa kayýt hakký kazanan adaylarýn kayýt iþlemleri bütün
üniversitelerde 31 Aðustos 2010 tarihinde baþlayacak, 7 Eylül 2010 tarihinde sona erecektir. Kayýt hakký kazanan adaylarýn,
kayýt için aþaðýda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayýt süresi içerisinde ilgili üniversitelere baþvurmalarý zorunludur. Bu süre
içerisinde kayýt için baþvurmayan veya kayýt iþlemlerini tamamlamayan adaylar kayýt haklarýný kaybedeceklerdir.

4.1. KAYIT ÝÇÝN GEREKLÝ BELGELER:
a) Adayýn mezun olduðu ortaöðretim kurumundan aldýðý diplomanýn aslý ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday 0,15 kat sayýsýndan veya ek puandan yararlanarak ya da sýnavsýz geçiþle yerleþtirilmiþ ancak alaný
diplomasýnda veya mezuniyet belgesinde belirtilmemiþse, hangi okul ve alandan mezun olduðunu gösterir
resmî belge (METEM programlarýndan mezun olanlarýn diplomalarýnda okul adý olarak, diplomayý düzenleyen
merkezin adý yazýlmaktadýr.)
c) 1988 ve daha önceki yýllarda doðmuþ erkek adaylar için askerlik þubelerinden alýnacak Askerlik Durum
Belgesi
d) Son altý ay içinde, önden, baþý açýk, adayý kolaylýkla tanýtabilecek þekilde çekilmiþ 12 adet 4,5 cm x 6 cm
boyutunda fotoðraf
e) Katký payýnýn ödenmesi ile ilgili belge
f) Kayýttan önce belirlenip üniversite tarafýndan ilan edilecek diðer belgeler
Yükseköðretim öðrencileri, kýlýk kýyafet ile ilgili olarak yüksek yargý organlarý tarafýndan verilmiþ kararlarla
oluþmuþ bulunan hukuki mevzuata uymak zorundadýrlar.
Adaylarýn askerlikle ilgili sorunlarý için askerlik þubelerine, kredi konusunda ayrýntýlý bilgi için de üniversite
rektörlüklerine veya Yükseköðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna baþvurmalarý gerekmektedir.
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Anadolu Üniversitesi Merkezi Açýköðretim Programlarýný kazanan adaylarýn, kayýt iþlemleri ve kayýt tarihi için
Anadolu Üniversitesi Rektörlüðüne baþvurmalarý gerekmektedir.
Kazanan adaylarý gösteren fotoðraflý sýnav sonuçlarý adaylarýn yerleþtirildikleri yükseköðretim
programlarýnýn baðlý olduðu üniversite rektörlüklerine ÖSYM tarafýndan elektronik ortamda gönderilecektir.

4.2. KAYITLA ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ NOTLAR:
a)
b)
c)
d)
e)

Adaylarýn kayýt için bizzat baþvurmalarý gerekmektedir. Posta ile kayýt yapýlmaz.
Kayýt için istenen belgelerin onaysýz sureti veya fotokopisi kabul edilmez.
Belgeler eksik ise kayýt yapýlmaz.
Belirtilen tarihler arasýnda kaydýný yaptýrmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
Yükseköðretim kurumlarý, kayýt yaptýracak adaylardan saðlýk kurulu raporu isteyebilir.

4.3. ÖSYS SONUÇLARINA GÖRE KAYIT HAKKI KAZANILDIÐI BÝLDÝRÝLEN
YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA HANGÝ DURUMLARDA KAYIT
YAPTIRILAMAZ?
Merkezî yerleþtirme iþlemi ile bir yükseköðretim programýna kayýt hakký kazanan adayýn kaydýný yaptýrabilmesi, ilgili
yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullarý taþýmasýna baðlýdýr. Adayýn internet (http://oss.osym.gov.tr)
ortamýnda bir programý kazandýðýnýn yazýlmýþ olmasý bu adaya, ilgili programýn öngördüðü diðer koþullarý
taþýmadan kayýt yaptýrma hakký vermez.
Saðlýk muayenesi, bedensel yetersizlik, mülakat sýnavýný kazanamama ve intibak eðitiminin olumsuzluðu gibi
baþvuru sýrasýnda bilinemeyen bir nedenle yerleþtirildiði programa kaydý yapýlamayan öðrenciler, durumlarý
ÖSYM Baþkanlýðýnca deðerlendirilerek, alt tercihlerinden puanlarýnýn elverdiði programlara (burslu programlar
hariç) kayýtlar tamamlandýktan sonraki ilk 1 ay içinde baþvurduklarý takdirde yerleþtirilirler.
Tablo-6'ya göre 0,15 kat sayý veya ek puan veya sýnavsýz geçiþle bir yükseköðretim programýna yerleþtirilen aday
kayýt sýrasýnda okul türü veya alanýný belgelendirmek zorundadýr. Tablo-6'da yer alan okul türü veya alandan mezun
olduðunu belgelendiremeyen aday yerleþtirilmiþ olduðu programa kayýt hakkýný kaybeder.

4.4. ÖSYM'NÝN YÜKSEKÖÐRETÝM KURUMLARINDAKÝ KAYIT ÝÞLEMLERÝ VE BU
KURUMLAR ARASINDAKÝ GEÇÝÞLERLE ÝLÝÞKÝSÝ VAR MIDIR?
ÖSYM'nin gerek yükseköðretim kurumlarýndaki kayýt iþlemleri gerekse yükseköðretim kurumlarý arasýndaki yatay
geçiþ iþlemleri ile hiçbir iliþkisi yoktur. Bu konudaki bütün baþvurularýn doðrudan ilgili yükseköðretim
kurumlarýna yapýlmasý gerekir.

5. ÖZEL YETENEK GEREKTÝREN YÜKSEKÖÐRETÝM
PROGRAMLARINA ÖÐRENCÝ ALIMI NASIL OLACAKTIR?
Özel yetenek gerektiren programlarýn sýnavlarý ile seçme ve yerleþtirme iþlemleri yükseköðretim kurumlarýnca
yapýlmaktadýr. Özel yetenek gerektiren programlara baþvurular doðrudan programýn baðlý bulunduðu yükseköðretim
kurumuna yapýlýr. Sýnav ve deðerlendirme iþlemleri ilgili yükseköðretim kurumu tarafýndan yürütülür.
Özel yetenek sýnavý gerektiren programlar, bu kýlavuzda Tablo 5'te yer almaktadýr. Bu tablodaki yükseköðretim
programlarý için özel yetenek sýnavlarý bu programlarýn baðlý olduðu yükseköðretim kurumlarý tarafýndan yapýlacak;
bu programlara, sýnav puanlarý ile aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarýnýn birinden oluþacak aðýrlýklý puanlar göz
önünde tutularak yerleþtirme yapýlacaktýr. Yükseköðretim kurumlarý istedikleri takdirde yerleþtirmede kullanacaklarý
aðýrlýklý puanlara 2010-YGS puanlarýný da belli ölçüde katabilecektir.

A.

ÖZEL YETENEK GEREKTÝREN EÐÝTÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ ÝÞLEMLER

Özel Yetenek Sýnavý Sonuçlarýna göre öðrenci alan Antrenörlük Eðitimi, Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði, Müzik
Öðretmenliði, Resim-Ýþ Öðretmenliði, Rekreasyon, Spor Bilimleri ve Spor Yöneticiliði programlarýna (bu programlar
bundan böyle “Eðitim Programlarý” olarak adlandýrýlacaktýr) öðrenci seçme iþlemleri aþaðýdaki hususlar göz önünde
tutularak yapýlacaktýr.
1. Baþvurular üniversiteler tarafýndan alýnacaktýr.
2. Eðitim programlarýna baþvurabilmek için adaylarýn 2010-YGS’ye girmiþ olmalarý zorunludur.
3. Baþvuru için gazetelere ve diðer yayýn organlarýna verilecek ilanlarda:
a) Liseler, meslek liseleri, öðretmen liseleri ve güzel sanatlar liselerinin Müzik, Resim, Sanat, Sanat
(Müzik), Sanat (Resim), Spor ile Uygulamalý Resim alanlarýndan mezun olan adaylardan ve millî
sporculardan, mezun olduklarý alanlardaki eðitim programlarýna baþvuracaklarýn 2010-YGS’de puan
türüne bakýlmaksýzýn (140'dan az olmamak koþuluyla), en az kaç puan almýþ olmalarý gerektiði,
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4.

5.
6.

7.

b) Yukarýda (a) maddesinde sözü edilenler dýþýndaki baþvurularda puan türüne bakýlmaksýzýn (180'den az
olmamak koþuluyla) en az kaç puan gerektiði
bilgileri yer alacaktýr.
Eðitim programlarý için, programýn özelliðine göre, yetenek sýnavlarý üniversitelerce hazýrlanacak, uygulanacak ve
sýnavýn sonuçlarý toplanarak bir puan hâlinde ifade edilecektir. Bu puana bundan böyle Özel Yetenek Sýnavý
Puaný (ÖYSP) denecektir.
Özel Yetenek Sýnavýna giren adaylarýn aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý (AOBP) ÖSYM'nin internet
adresinden üniversitelerce 2010 Aðustos ayýnýn baþýndan itibaren kolaylýkla elde edilebilecektir.
Yerleþtirmeye esas olan puanýn hesaplanmasý için aþaðýdaki üç puan belli aðýrlýklarla çarpýlarak toplamý
alýnacaktýr.
a) ÖYSP Standart Puaný (ÖYSP-SP)
b) Aðýrlýklý Ortaöðretim Baþarý Puaný (AOBP) (AOBP-SÖZ, AOBP-SAY, AOBP-EA puan türlerinin en yükseði)
c) 2010-YGS Puaný (YGS-P) (YGS puanlarýnýn en büyüðü)
Özel Yetenek Sýnavý Puanýnýn (ÖYSP) aðýrlýklandýrmaya girebilmesi için bu puanlarýn standart puanlara
çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP daðýlýmýnýn ortalamasý ve standart
sapmasý hesaplanacak, daha sonra da her aday için aþaðýdaki formül kullanýlarak ÖYSP Standart Puaný
hesaplanacaktýr.
Adayýn
ÖYSP Puan
ÖYSP
Daðýlýmýnýn
ÖYSP Standart
Puaný
Ortalamasý
Puaný ( ÖYSP - SP ) = 10 x
+ 50
ÖYSP Puan Daðýlýmýnýn
Standart Sapmasý

)

(

Bu durumda her adayýn bir ÖYSP Standart Puaný (ÖYSP-SP) olacaktýr. ÖYSP-SP daðýlýmýnýn ortalamasý 50,
standart sapmasý 10’dur.
8. Yerleþtirmeye esas olacak puan ( Yerleþtirme puaný = YP ) aþaðýdaki formül kullanýlarak hesaplanacaktýr.
a) Aday ayný alandan geliyorsa (Örneðin, Resim-Ýþ Öðretmenliði programý için aday Güzel Sanatlar Lisesinin
Resim alanýndan geliyorsa)
YP = ( 1 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x AOBP ) + ( 0,22 YGS-P )
b) Aday diðer alanlardan geliyorsa (Örneðin, Resim-Ýþ Öðretmenliði programý için aday genel lisenin Sosyal
Bilimler alanýndan geliyorsa)
YP = ( 1 x ÖYSP-SP ) + ( 0,08 x AOBP ) + ( 0,25 YGS-P )
9. 2009-ÖSYS'de, ÖSS puaný veya özel yetenek sýnavý sonucu ile örgün yükseköðretim programýna yerleþtirilmiþ
adaylarýn aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý ile ilgili kat sayýlarý yarýya düþürülecektir. Bu kural Açýköðretimin
kontenjanlý programlarý için de uygulanacaktýr. Sýnavsýz geçiþ ile meslek yüksekokullarý veya açýköðretimin
kontenjaný bulunmayan programlarýna 2009-ÖSYS'de yerleþtirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktýr.
10. Adaylar YP puanlarýna göre en yüksek puandan baþlamak üzere sýraya konacak ve kontenjan sayýsý kadar aday
sýnavý kazanmýþ olacaktýr.

B. EÐÝTÝM PROGRAMLARI DIÞINDAKÝ ÖZEL YETENEK GEREKTÝREN
PROGRAMLAR ÝLE ÝLGÝLÝ ÝÞLEMLER
Tablo 5'te yer alan eðitim programlarý dýþýndaki yükseköðretim programlarýna baþvurabilmek için
2010-YGS'ye girmiþ ve YGS puanlarýnýn herhangi birinden en az 140 puan almýþ olmak gereklidir. Bu programlardan
her birine, puan türünde sýnýrlandýrma yapýlmadan ve en az kaç puan almýþ olan adaylarýn baþvurabileceklerine,
baþvuru öncesinde sýnavý yapacak ilgili yükseköðretim kurumunca karar verilir ve bu karar basýn-yayýn organlarýyla
adaylara duyurulur.
Özel yetenek sýnavý sonuçlarýna göre öðrenci alan yükseköðretim programlarý, belirleyecekleri bir yöntemle,
yerleþtirmede kullanacaklarý puanlara adaylarýn aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarýný katacaklar; bir mesleðe yönelik
program uygulayan liselerden mezun olan adaylarýn ayný alanda öðretim yapan bir programa yerleþtirilmesi söz
konusu olduðunda bu adaylarý aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanýndan hesaplanacak ek puan uygulamasýndan
yararlandýracaklardýr. (Yöntem belirlenirken, 2010-ÖSYS'de AOBP ve YGS puanlarýnýn deðer aralýklarýnýn 100-500
olduðu dikkate alýnmalýdýr.) Özel yetenek sýnavý puanlarýnýn içindeki ek puanýn aðýrlýðýnýn ne olacaðýna
yükseköðretim kurumlarý kendileri karar vereceklerdir. Bu programlar için üniversitelerce sýnav ve yerleþtirme iþlemleri
planlanýrken, adaylarýn aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarýnýn Temmuz ayýnýn ortasýnda belli olacaðý göz önünde
tutulmalýdýr.
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Özel Yetenek Sýnavý sonuçlarýna göre öðrenci alan programlardan Tablo 4'teki eþ deðer programlara yatay geçiþ
yoluyla geçmek isteyen adaylarýn ilgili puan türünde 180 veya daha fazla puan almýþ olmalarý zorunludur.
Yurt dýþý ve KKTC'deki üniversitelerin özel yetenek sýnavý sonuçlarýna göre öðrenci alan programlarýnda öðrenime
baþlayan öðrencilerin ülkemizdeki üniversitelere yatay geçiþ yapmalarý mümkün deðildir.
Merkezî yerleþtirme ile bir yükseköðretim programýna kesin kayýt hakký kazanmýþ adaylar da, isterlerse
özel yetenek sýnavýyla öðrenci alan yükseköðretim programlarýna baþvurabilirler.

6. ÖSYM ÝLE YAZIÞMALAR
Adaylar, sýnav sonuç belgesi çýkarýlmasý, sýnav ve yerleþtirme sonuçlarýnýn incelenmesi ve bunlarýn dýþýndaki her
türlü isteklerinde Genel Amaçlý Dilekçe Örneði’ni kullanarak Merkezimize baþvuracaklardýr. Dilekçe örneði bu
kýlavuzun sonunda yer almaktadýr. Ýþleme alýnabilmesi için dilekçelerde mutlaka adayýn T.C. Kimlik Numarasý, adý,
soyadý, imzasý ve evrak referans numarasý bulunmalýdýr. Adaylar, evrak referans numarasýný ÖSYM’nin http://
ais.osym.gov.tr internet adresinden edineceklerdir. Adres deðiþikliði internet üzerinden aday tarafýndan
yapýlabilmektedir. Sadece sýnavlarda cevap kâðýtlarýna yeni adresin yazýlmýþ olmasý adres deðiþikliði bildirimi olarak
kabul edilmez.
Merkezimizce adaylara gönderilen belgelerin postada gecikmesinden veya kaybolmasýndan Merkezimiz sorumlu
deðildir.
Yeniden Sonuç Belgesi edinmek isteyenlerin mutlaka bu kýlavuzun sonunda yer alan Genel Amaçlý Dilekçe
Örneði’ni veya fotokopisini kullanarak Merkezimize baþvurmalarý gerekir. Bu dilekçenin iþleme konabilmesi için
ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankasý Güvenevler Þubesi /ANKARA 6032068-5001 numaralý hesabýna 3,00 TL’nin
yatýrýldýðýný gösterir Banka Dekontunun eklenmesi gerekir. Adaylar doldurduklarý dilekçeyi PTT kanalýyla ÖSYM
Sýnav Hizmetleri Müdürlüðü 06538 Bilkent/Ankara adresine gönderebilirler ya da elden teslim edebilirler.
Adaylar, nedenlerini belirtmek suretiyle, sýnav sonuçlarýnýn incelenmesini ÖSYM’den isteyebilirler. Adaylarýn,
isteklerini belirtmek için bu kýlavuzun sonuna eklenmiþ olan Genel Amaçlý Dilekçe Örneði’ni veya fotokopisini
kullanmalarý gerekir. Bu dilekçenin iþleme konabilmesi için ÖSYM' nin T.C. Ziraat Bankasý Güvenevler Þubesi /
ANKARA 6032068-5001 numaralý hesabýna 5,00 TL’nin yatýrýldýðýný gösterir Banka Dekontunun eklenmesi gerekir.
Adaylar hazýrladýklarý dilekçeyi PTT kanalýyla ÖSYM Sýnav Hizmetleri Müdürlüðü 06538 Bilkent/Ankara
adresine gönderebilirler ya da elden teslim edebilirler.
Yerleþtirme sonuçlarýnýn incelenmesini isteyen adaylar, bu sonuçlarýn ÖSYM tarafýndan açýklanmasýndan itibaren
en geç 30 gün içinde baþvurmalýdýrlar. Süre hesabýnda ÖSYM Genel Evrak Biriminin tarih damgasý esas alýnýr.
Sýnav evraký Merkezimizde sýnav tarihinden itibaren en az 100 takvim günü saklandýktan sonra imha edilir.
Merkezimizde bulunan her türlü sýnav evrakýnýn aslý, yargý organlarýnýn aksi kararlarý olmadýkça, aday dahil hiçbir kiþi
ya da kuruma gösterilmez veya verilmez.
Adaylarýn, Merkezimize dilekçe ile baþvurmadan önce, öðrenmek istedikleri bilginin 2010-ÖSYS Kýlavuzlarýnda
verilmiþ olup olmadýðýna bakmalarý yararlý olacaktýr.

Tablo 1B
YGS ve LYS Puan Türleri
Testlerin Aðýrlýklarý (%)
Puan Türü

Türkçe

Sosyal Bilimler

Temel Matematik

YGS-1

20

10

40

30

YGS-2

20

10

30

40

YGS-3

40

30

20

10

YGS-4

30

40

20

10

YGS-5

37

20

33

10

YGS-6

33

10

37

20

14

Fen Bilimleri

Tablo 1B (Devam)
YGS ve LYS Puan Türleri
Testlerin Aðýrlýklarý (%)
YGS
Puan Türü Türkçe

LYS

Sosyal Bil. Temel Matematik Fen Bil. Matematik

Geometri

Fizik

Kimya

Biyoloji

MF-1

11

5

16

8

26

13

10

6

5

MF-2

11

5

11

13

16

7

13

12

12

MF-3

11

7

11

11

13

5

13

14

15

MF-4

11

6

14

9

22

11

13

9

5

Testlerin Aðýrlýklarý (%)
YGS
Puan Türü Türkçe

LYS

Sosyal Bil. Temel Matematik Fen Bil. Matematik Geometri Türk Dili ve Ed. Coðrafya-1

TM-1

14

5

16

5

25

10

18

7

TM-2

14

7

14

5

22

8

22

8

TM-3

15

10

10

5

18

7

25

10

Testlerin Aðýrlýklarý (%)
YGS

LYS

Puan Türü Türkçe Sosyal Bil. Temel Matematik Fen Bil. Türk Dili ve Ed. Coðrafya-1 Tarih Coð.-2 Felsefe Gr.
TS-1

13

12

10

5

15

8

15

7

15

TS-2

18

11

6

5

25

5

15

5

10

Testlerin Aðýrlýklarý (%)
YGS
Puan Türü Türkçe

Sosyal Bilimler

LYS

Temel Matematik

Fen Bilimleri

Yabancý Dil

DÝL-1

15

9

6

5

65

DÝL-2

25

13

7

5

50

DÝL-3

48

20

7

5

20

15

Tablo 2A (*)
Yerleþtirmede Kullanýlacak Puanlar Hesaplanýrken Aðýrlýklý Ortaöðretim Baþarý
Puanýnýn (AOBP) Çarpýlacaðý Kat Sayýlar
AOBP-SÖZ
YERLEÞTÝRME
PUANLARI

Alanýndaki
Programlara
Yerleþirken

AOBP-SAY

Diðer
Programlara
Yerleþirken

Alanýndaki
Programlara
Yerleþirken

AOBP-EA

Diðer
Programlara
Yerleþirken

Alanýndaki
Programlara
Yerleþirken

Diðer
Programlara
Yerleþirken

Y-YGS-1, 2

-

-

0,15

0,12

-

-

Y-YGS-3, 4

0,15

0,12

-

-

-

-

Y-YGS-5, 6

-

-

-

-

0,15

0,12

Y-MF-1, 2, 3, 4

-

-

0,15

0,12

-

-

Y-TM-1, 2, 3

-

-

-

-

0,15

0,12

Y-TS-1, 2

0,15

0,12

-

-

-

-

Y-DÝL-1, 2, 3

0,15

0,12

-

-

-

-

Tablo 2B (*)
Bir Mesleðe Yönelik Program Uygulayan Ortaöðretim Kurumu Mezunlarýna Verilecek
Olan Ek Puanlarýn Hesaplanmasýnda Kullanýlacak AOBP’ler ve Çarpýlacaðý Kat Sayýlar
EK PUANLAR

AOBP-SÖZ

AOBP-SAY

AOBP-EA

Sözel Ek Puan
(YGS-3, 4, TS-1, 2 ve DÝL-1, 2, 3
puanlarýna eklenir.)

0,06

-

-

Sayýsal Ek Puan
(YGS-1, 2 ve MF-1, 2, 3, 4
puanlarýna eklenir.)

-

0,06

-

Eþit Aðýrlýklý Ek Puan
(YGS-5, 6 ve TM-1, 2, 3
puanlarýna eklenir.)

-

-

0,06

(*) 2009-ÖSYS’de bir yükseköðretim programýna (açýk öðretimin kontenjansýz programlarýna yerleþenler ile sýnavsýz geçiþle
yerleþenler hariç) yerleþtirilen veya ön kayýtla kaydolan adaylar için bu kat sayýlarýn yarýsý alýnacaktýr.
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Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 ile Ýlgili Açýklamalar
Tablo 3A, Sýnavsýz Geçiþ ile ilgili yükseköðretim programlarýný göstermektedir. Bu tablo Mesleki ve Teknik Eðitim
Bölgelerine (METEB) göre hazýrlanmýþtýr. METEB baþlýðý altýnda bölge kapsamýna giren yükseköðretim programlarý, baðlý
olduklarý üniversitelere ve meslek yüksekokullarýna göre gruplanmýþtýr. KKTC, Vakýf Üniversiteleri ve Vakýf Meslek
Yüksekokulu ön lisans programlarýna iliþkin bilgiler Tablo 3A'nýn son sayfalarýndadýr.
Bu tablodaki bilgiler 7 sütun halinde düzenlenmiþtir. Bu tabloda, mesleki ve teknik eðitim bölgeleri (METEB) içinde
alfabetik sýrada olmak üzere her üniversitenin adýndan sonra bu üniversitede yerleþtirme yapýlacak yükseköðretim
programlarýnýn kodlarý (1) numaralý sütunda, adlarý (2) numaralý sütunda, programýn puan türü (3) numaralý sütunda,
kontenjaný (4) numaralý sütunda, programla ilgili özel koþul ve açýklama numaralarý (5) numaralý sütunda yer almaktadýr.
Bu koþullarýn neleri içerdiði, tablolardan sonra "Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim
Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý" baþlýðý altýnda numara sýrasýna göre verilmiþtir.
2009-ÖSYS Ek Yerleþtirme sýrasýnda veya 2010-ÖSYS'de yeni açýlan programlar için (6) En küçük puan ve (7) Yerleþtirme
Öncelikleri sütunlarýnda (- - - -) yer almaktadýr. Kontenjanlarý 2009-ÖSYS Merkezî Yerleþtirme ile dolmayan programlarda
ise (6) En küçük puan ve (7) Yerleþtirme Öncelikleri sütunlarýnda hiçbir iþaret (
) bulunmamaktadýr. 2009-ÖSYS
Merkezî Yerleþtirmede ÖSS puaný ile kontenjaný dolan programlarda (6) En küçük puan sütununda hiçbir iþaret (
)
bulunmaz, (7) Yerleþtirme Öncelikleri sütununda ise (- - - -) yer almaktadýr.
Yerleþtirme öncelikleri sütunundaki virgül ile ayrýlan sayýlar ve harfler ilgili programa son yerleþtirilen adaya ait þu
bilgilerin karþýlýðýdýr: Birinci sýradaki iki basamaklý sayý mezun olunan yýlýn son iki rakamýný, ikinci sýradaki tek basamaklý
sayý mezun olunan okulun tür grubu kodunu, üçüncü sýradaki harf yerleþtirmenin METEB içinden (Ý) veya dýþýndan (D)
yapýlmýþ olduðunu, sondaki iki basamaklý sayý ise doðum yýlýnýn son iki basamaðýný göstermektedir. Ýkinci sýradaki okul
türü grubu için kullanýlan kodlarýn karþýlýðý olan okul türleri aþaðýdaki gibidir:
4. Anadolu teknik lisesi
3. Teknik lise veya anadolu meslek lisesi
2. Meslek lisesi
1. Çok eski yýllarda enstitü adý altýnda mezun olunan meslek lisesi
Meslek yüksekokullarý programlarýna yerleþtirme yapýlýrken mezuniyet yýlý, meslek liselerinin tür grubu, yerleþtirmenin
METEB içinden veya dýþýndan yapýlmýþ olmasý ve doðum yýlý önemli rol oynamaktadýr. Bir programýn karþýsýndaki Yerleþtirme
Öncelikleri bu programa yerleþtirilen son adayýn sözü edilen öncelikler yönünden sahip olduðu özellikleri göstermektedir.
Tablo-3B ve Tablo-4'teki bilgiler ise 12 sütun hâlinde düzenlenmiþtir. Ýlk iki sütunda alfabetik sýra ile üniversitelerin adlarý
verilmektedir. Her üniversitenin adýndan sonra bu üniversitede bulunan programlarýn kodlarý (1), bu programlarýn adlarý
ise (2) numaralý sütunda verilmektedir. (3) numaralý sütunda programýn öðretim süresi, (4) numaralý sütunda programa
hangi puan türüne göre öðrenci alýnacaðý, (5) ve (6) numaralý sütunlarda ise sýrasýyla, programa genel kontenjandan ve
okul birincisi kontenjanýndan alýnacak öðrenci sayýlarý verilmektedir. (7) numaralý sütun, belli koþullarý saðladýðý takdirde
Millî Eðitim Bakanlýðýnca burslu statüde destek verilecek öðrenci sayýsýný göstermektedir. Her bir programla ilgili özel
koþul ve açýklama numaralarý (8) numaralý sütunda 1, 2, 3, ..... þeklinde belirtilmektedir. Bu koþullarýn neleri içerdiði,
tablolardan sonra, "Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý"
baþlýðý altýnda, numara sýrasýna göre verilmiþtir.
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Tablo-3B ve Tablo-4’ün En Küçük Puanlar ve Baþarý Sýralarý sütunlarýnda kullanýlan kýsaltmalar (semboller) aþaðýda
açýklanmýþtýr:
1. Bu tablolarda En Küçük Puan sütununda,
a) 2009-ÖSYS Ek Yerleþtirmede veya 2010-ÖSYS’de yeni açýlan yükseköðretim programlarýnda (- - - -);
iþareti bulunmaktadýr.
b) 2009-ÖSYS'de kontenjaný merkezî yerleþtirme ile dolmayan yükseköðretim programlarýnda ise En Küçük Puan
sütununda hiçbir iþaret bulunmaz.
2. Bu tablolarda Baþarý Sýralarý sütunlarýnda ise,
a) 2009-ÖSYS Ek Yerleþtirmede veya 2010-ÖSYS’de yeni açýlan yükseköðretim programlarýnda,
i. 0,12 AOBP’li Baþarý Sýrasýnda (...);
ii. 0,15 AOBP’li veya Ek Puanlý Baþarý Sýralarýnda ise,
.

0,15 AOBP veya Ek Puanýn söz konusu olmadýðý yükseköðretim programlarýnda (—);

.

0,15 AOBP veya Ek Puanýn söz konusu olduðu yükseköðretim programlarýnda (...)

iþareti bulunmaktadýr.
b) 2009-ÖSYS'de kontenjaný merkezî yerleþtirme ile dolmayan programlarda
i. 0,15 AOBP veya Ek Puanýn söz konusu olmadýðý yükseköðretim programlarýnda Baþarý Sýrasýnda (—) iþareti
bulunmaktadýr.
ii. 0,12 ve 0,15 AOBP’li veya Ek Puanýn söz konusu olduðu yükseköðretim programlarýnda ise Baþarý Sýrasý
sütunlarýnda hiçbir iþaret bulunmaz.
c) 2009-ÖSYS’de en küçük puaný olan, ancak 0,15 AOBP veya Ek Puanýn söz konusu olmadýðý yükseköðretim
programlarýnda ilgili 0,15 AOBP’li veya Ek Puanlý Baþarý Sýralarýnda (—) iþareti bulunmaktadýr.
Tablo-3B ve Tablo 4'ün (12) numaralý sütununda yükseköðretim programlarýnýn 2009 yýlýndaki en küçük puanlarý; (9),
(10) ve (11) numaralý sütunlarda ise en küçük puana karþý gelen baþarý sýralarý yer almaktadýr. (9), (10), (11) ve (12)
numaralý sütunlarda yer alan en küçük puan ve baþarý sýralarý 2009-ÖSYS'deki gerçek deðerler deðil, 2009-ÖSYS'deki
bilgiler üzerinde, 2010-ÖSYS'nin kurallarýna göre yapýlan benzetim çalýþmasý ile elde edilen yaklaþýk deðerlerdir. En
küçük puan sütununda benzetim çalýþmasý ile bulunan yaklaþýk deðer yer almaktadýr.

TABLOLARDA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR
Alm.
Asist.
Bil.
Bir.
Bk.
Çev.
Danýþ.
Deð.
Dep.
Dok.
Ed.

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Almanca
Asistanlýðý
Bilimler / Bilimleri / Bilimi
Birliði
Bakýnýz
Çevirmenlik
Danýþmanlýk
Deðerlendirme
Depolanmasý
Dokümantasyon
Edebiyat / Edebiyatý /
Edebiyatlarý
Eko.
: Ekonomisi
End.
: Endüstri
Fak.
: Fakülte / Fakültesi
Finans. : Finansman
Fra.
: Fransýzca
Hast.
: Hastanesi
Hiz.
: Hizmetleri
(ÝÖ)
: Ýkinci Öðretim
Ýng.
: Ýngilizce

Ýþl.

: Ýþletmeciliði / Ýþletilmesi /
Ýþletmecilik
Kar.
: Karþýlaþtýrmalý
Konst. : Konstrüksiyon
MEB : Milli Eðitim Bakanlýðý
M.T.O.K.: Mesleki ve teknik
ortaöðretim kurumu
mezunlarý
M.Y.O. : Meslek Yüksekokulu
Mað.
: Maðaza
Mim. : Mimarisi/Mimarlýðý/Mimarlýk
Müh. : Mühendisliði
Org.
: Organizasyon
Otel.
: Otelcilik
Öðr.
: Öðretmenliði
Paz.
: Pazarlamasý
Prog.
: Programlama / Programlarý /
Programcýlýðý
Reh.
: Rehberliði
San.
: Sanatlar / Sanatlarý
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Sek.
Sis.
SUNY

: Sekreterlik
: Sistemleri
: New York Eyalet Üni.
Sistemi
Tek.
: Teknikerliði/ Teknikleri
Tekn. : Teknolojisi /Teknolojileri
Ter.
: Tercümanlýk
Tes.
: Tesisat
Ulus.
: Uluslararasý
ÜNÝ.
: Üniversitesi
UOLP : Uluslararasý Ortak Lisans
Programý
UOÖLP : Uluslararasý Ortak Önlisans
Programý
Uyg.
: Uygulamalarý
Yay.
: Yayýmcýlýðý / Yayýncýlýðý
Yön.
: Yönetim / Yönetimi /
Yöneticiliði / Yönetici
Y.O./YO: Yüksekokul / Yüksekokulu

MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINDAN DUYURU
2010-2011 öðretim yýlýnda Bakanlýðýmýzca belirlenen öðretmen yetiþtiren yükseköðretim programlarýný ilk beþ tercihinde kazanan
binbeþyüz (1 500) öðrenciye burs verilecektir. Anadolu Öðretmen Lisesi mezunu olup bu kontenjana giremeyenler de kontenjana
baðlý kalýnmaksýzýn bursluluk haklarýndan yararlandýrýlacaklardýr. Bakanlýðýmýz bursu 06/03/2004 tarih ve 25394 sayýlý Resmi
Gazete’de yayýmlanan 5102 sayýlý Kanun’a göre Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüðünce ödenecektir.
2010-2011 öðretim yýlýnda burs almaya hak kazanan öðrenciler, Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüðünce
ilan edilecektir. Kontenjanýn üniversitelere göre daðýlýmý, Bakanlýðýmýzca belirlenen öðretmen yetiþtiren yükseköðretim programlarýnýn
karþýsýnda gösterilmiþtir. Kontenjan ayrýlmayan programlarý kazanan veya kontenjan ayrýlmýþ olmakla birlikte ikinci öðretim kapsamýnda
olan öðrencilerle birlikte, açýköðretim kapsamýnda, özel üniversitelerde okuyan ve özel yetenekle yerleþen öðrencilere burs
verilmeyecektir. Burs verilecek öðrencilerde aþaðýda belirtilen þartlar aranacaktýr:
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olmak,
2. 22 yaþýný geçmemiþ olmak (1988 ve sonraki yýllarda doðmuþ olmak),
3. ÖSYS Tercih Bildirim Formu'nda öðretmen yetiþtiren yükseköðretim kurumlarýnýn Milli Eðitim Bakanlýðýnca belirlenen programlarýný
ilk beþ tercihi arasýnda seçmiþ ve bu programa (ikinci öðretim, açýk öðretim ve özel üniversiteler hariç) kesin kaydýný yaptýrmýþ
olmak,
4. Memuriyete atanmasýna engel olacak nitelikte hükümlülüðü bulunmamak,
5. ÖSYM'ce yapýlan puan sýralamasýna göre, kaydolduðu program için Milli Eðitim Bakanlýðýnca belirlenen kontenjana girmiþ
olmak (Anadolu Öðretmen Lisesi mezunlarý için kontenjan sýnýrý aranmayacaktýr.).

T.C. YÜKSEKÖÐRETÝM KURULU BAÞKANLIÐINDAN DUYURU
1-2010-2011 öðretim yýlýnda kendi imkanlarýyla Amerika Birleþik Devletleri, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, AB’ye üye ve
aday olan ülkeler ile Avrupa Ekonomik Alanýna üye olan ülkeler (Ýzlanda, Lihtenþayn, Norveç, Ýsviçre) hariç yurt dýþýnda
yükseköðrenim görmek isteyenlerin diploma denklik baþvurularýnýn deðerlendirilebilmesi için 2010-YGS/LYS'ye girmeleri
ve ön lisans programlarý için ilgili puan türünde 140,000 veya daha fazla, lisans programlarý için ilgili puan türünde
180,000 veya daha fazla puan almalarý þartý aranacaktýr.
2-Yurt dýþýnda öðrenime baþlayan (yukarýda belirtilen ülkeler dahil) öðrencilerden Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiþ baþvurularýnda
ilgili puan türünde en az 180 puan veya 3.maddede belirtilen muadil sayýlan belgeler aranacaktýr.
3-Lisans öðrenimi yapmak üzere yurtdýþýna gitmek isteyen öðrencilerin aþaðýda belirtilen belgelerden herhangi birini saðladýklarý
takdirde, YGS/LYS'den minimum 180 puan alma koþulunu yerine getirmiþ sayýlýrlar; ancak bu uygulama, söz konusu öðrenciler için
Türkiye'deki yükseköðretim kurumlarýna seçme ve yerleþtirmede bir hak saðlamaz.
SAT 1 (Minimum 1000 puan)
ACT (Minimum 21 puan)
Abitur
Fransýz Bakaloryasý
GCE A Level Sertifikasý (Minimum 2 ders)
Uluslararasý Bakalorya (International Baccalaureat IB)
Avusturya Matura Diplomasý (Matura Reifezeugnis)
Ýtalya Maturita Diplomasý (Diploma di Maturita)
4-YGS/LYS sonucuna göre yerleþilebilen ÖSYS Kýlavuzunda yer alan ülkeler ile Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti haricinde yurt
dýþýnda bulunan ülkelerde yüksek öðrenimine devam edecekler için YGS/LYS sonuçlarýnýn takip eden yýl için de geçerli
olmasýnýn uygun olduðuna karar verilmiþtir.
5-Yurt dýþýndaki yükseköðretim kurumlarýnda öðrenim görecek öðrencilerin öðrenciliklerini tanýtmalarý, Milli Eðitim Bakanlýðý veya
yurt dýþý temsilciliklerimizde öðrenci dosyasý açtýrmalarý ve vize almalarý gerekmektedir.

ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ BATI AVRUPA AÇIKÖÐRETÝM PROGRAMLARI
Dört yýllýk Kamu Yönetimi, Ýktisat ve Ýþletme bölümleri ile iki yýllýk Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eðitim), Dýþ Ticaret, Halkla
Ýliþkiler ve Tanýtým, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Önlisans programlarýna Batý Avrupa Ülkelerinden birinde geçerli
oturma izni bulunup Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) sonucuna göre baþarýlý bulunan adaylar kabul edilmektedir.
Programa kayýtlý öðrencilere ders kitaplarý ve televizyon programlarýný içeren video kasetlerinden oluþan öðretim
malzemeleri gönderilmekte ve belli merkezlerde Akademik Danýþmanlýk Hizmetleri verilmektedir. Sýnavlar, Batý
Avrupa ülkelerinde 11 merkezde, Türkiye’de ise 2 merkezde yapýlmaktadýr.
Programlar hakkýnda ayrýntýlý bilgi almak için, aþaðýdaki adres ve telefon numaralarýndan birine baþvurulabilir.
Anadolu Üniversitesi
Açýköðretim Fakültesi
Batý Avrupa Programlarý
Eskiþehir Bürosu
26470 Eskiþehir/TÜRKÝYE
Tel: 222-335 05 81/ 2675 Fax: 222-335 06 33
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Anadolu Üniversitesi
Batý Avrupa Ýrtibat Bürosu
Friesenplatz 13
50672 Köln/DEUTSCHLAND
Tel : +49 221-511044-45-46
Faks: +49 221-521149

TÜBÝTAK
2205-YURT ÝÇÝ LÝSANS BURS PROGRAMI DUYURUSU
(2010)
TÜBÝTAK tarafýndan baþarýlý öðrencileri desteklemek amacýyla; TÜBÝTAK tarafýndan düzenlenen 2203- Uluslararasý
Bilim Olimpiyatlarýnda ülkemizi temsil eden takýmlarda yer alan, 2202- Ulusal Bilim Olimpiyatlarýnda madalya alan veya
2204-Ortaöðretim Öðrencileri Arasý Araþtýrma Projeleri Yarýþmalarýnda ödül alan ve daha sonra TÜBÝTAK tarafýndan
gönderildiði “Uluslararasý Proje Yarýþmalarýnda” birincilik, ikincilik ya da üçüncülük kazanan öðrencilere lisans bursu
verilmektedir.
BAÞVURU KOÞULLARI
Bursiyer olabilmek için aþaðýdaki þartlardan birinin gerçekleþmesi gereklidir:
Program kapsamýnda daha önce desteklenen öðrenciler baþvuramazlar.
1. Uluslararasý Bilim Olimpiyatlarý Takýmlarýna Girenler Ýçin Bursiyer Olabilme Koþullarý:
a) T.C. vatandaþý olmak,
b) Ortaöðrenimi sýrasýnda, TÜBÝTAK’ýn ülkemiz adýna katýlmakta olduðu Uluslararasý Bilim Olimpiyatlarýnda ülkemizi
temsil eden takýmlarda yer almak ve ortaöðrenimini bitirdikten sonra gireceði ilk lisans yerleþtirme sýnavý (LYS)
sonucunda üniversitelerimizin bu olimpiyat alanlarýyla ilgili bölümlerinden/programlarýndan birini kazanmak
suretiyle kayýt yaptýrmak (bu alanlarla ilgili bölümler/programlar her yýl ÖSYS Kýlavuzu’nda yer almaktadýr) veya
c) Uluslararasý Bilim Olimpiyatlarýnda altýn, gümüþ veya bronz madalya alýp sýnavsýz yerleþtirilme hakkýný kazanmak
ve üniversitelerimizin bu olimpiyat alanlarýyla ilgili bölümlerinden/programlarýndan birine kayýt yaptýrmak (bu
alanlarla ilgili bölümler/programlar her yýl ÖSYS Kýlavuzu’nda yer almaktadýr)
2. Uluslararasý Proje Yarýþmalarýnda Dereceye Girenler Ýçin Bursiyer Olabilme Koþullarý:
a) T.C. vatandaþý olmak,
b) TÜBÝTAK tarafýndan her yýl düzenlenen Ortaöðretim Öðrencileri Arasý Araþtýrma Projeleri Yarýþmasý sonucunda,
TÜBÝTAK tarafýndan gönderildiði Uluslararasý Proje Yarýþmalarýnda ülkemiz adýna yarýþmak ve bu yarýþmalarda
yarýþtýklarý alanda birincilik, ikincilik ya da üçüncülük alarak sýnavsýz yerleþtirilme hakkýný kazanmak ve
c) Ortaöðrenimini bitirdikten sonra gireceði ilk lisans yerleþtirme sýnavý (LYS) sonucunda veya sýnavsýz yerleþtirilme
hakkýndan yararlanarak üniversitelerimizin bu yarýþma alanlarýyla ilgili bölümlerinden/programlarýndan birini
kazanarak kayýt yaptýrmak (bu alanlarla ilgili bölümler/programlar her yýl ÖSYS Kýlavuzu’nda yer almaktadýr)
3. Ulusal Bilim Olimpiyatlarýnda Dereceye Girenler Ýçin Bursiyer Olabilme Koþullarý:
a) T.C. vatandaþý olmak,
b) TÜBÝTAK tarafýndan her yýl düzenlenen Ulusal Bilim Olimpiyatlarý’nýn 2. Aþama Sýnavlarý’na katýlarak, bu
sýnavlar sonucunda madalya almak,
c) Ortaöðretim öðrenimini bitirdikten sonra gireceði ilk lisans yerleþtirme sýnavý (LYS) sonucunda üniversitelerimizin
bu yarýþma alanlarýyla ilgili bölümlerinden/programlarýndan birini kazanarak kayýt yaptýrmak (bu alanlarla ilgili
bölümler/programlar her yýl ÖSYS Kýlavuzu’nda yer almaktadýr).
BAÞVURU DÖNEMÝ
Baþvurular 15-30 Eylül 2010 tarihleri arasýnda internet üzerinden yapýlacaktýr.
Program hakkýnda ayrýntýlý bilgi http://www.tubitak.gov.tr/bideb adresinde yer almaktadýr.
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T.C.
BAÞBAKANLIK
Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüðünden
DUYURU
BURS
Yurt içerisinde yüksek öðrenim gören baþarýlý ve ihtiyaç sahibi öðrencilere karþýlýksýz verilen paradýr.
ÖÐRENÝM KREDÝSÝ NEDÝR?
Yurt içerisinde yüksek öðrenim yapan Türk gençlerini maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel geliþmelerini
kolaylaþtýrmak amacýyla devam ettikleri yüksek öðretim kurumlarýnýn normal öðrenim süresince verilen, zorunlu hizmet
yükümlülüðü bulunmayan borç paradýr.
Öðrenim kredisi borcu, öðrenciye normal öðrenim süresince verilen miktarlara Devlet Ýstatistik Kurumu Toptan Eþya Fiyat
Endeksindeki artýþlar uygulanarak hesaplanacak miktarýn ilave edilmesi ile tespit edilir.
KATKI KREDÝSÝ NEDÝR?
Yükseköðretim kurumlarýnda bir öðrenci için cari hizmet ödeneði karþýlýðý Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarýn devlet
katkýsý dýþýnda kalan ve borçlanma karþýlýðý Kurumca öðrenci adýna üniversite hesabýna ödenen paradýr.
Katký kredisi borcu; öðrencinin normal öðrenimi süresince öðrenci adýna üniversite hesaplarýna ödenen miktarlara Devlet
Ýstatistik Kurumu Toptan Eþya Fiyat Endeksindeki artýþlar uygulanarak hesaplanacak miktarýn ilave edilmesi ile tespit
edilir.
YURT VE BURSDA ÖNCELÝKLÝLER
• Þehit veya gazi çocuklarýna (yurt’ da ve burs’ da)
• Ama, felçli, bir veya iki kolu veya bacaðý olmayanlara, (yurt’ da ve burs’ da)
• Lise ve dengi öðrenimlerini devlet yetiþtirme yurtlarýnda tamamlayanlara, (yurt’ da ve burs’ da)
• Darüþþafaka Lisesinden mezun olanlara, (yurt’ da ve burs’ da)
• Anne ve Babasý vefat edenlere, (yurt’ da ve burs’ da)
• Anne ve Babasý Kanunen ayrý olanlar, (yurt’ da)
• 5532 Sayýlý Kanunun 15. Maddesi kapsamýnda ki terör sebebiyle köyleri boþaltýlanlara ve ölenlerin çocuklarýna, (burs’
da)
Öncelikli olarak yurda yerleþtirilip, burs verilmektedir.
Ayrýca;
• Milli olmuþ Amatör sporcu öðrencilere, (yurt’ da ve burs’ da)
• 2010–2011 öðretim yýlýnda ham puan bazýnda ÖSYM tarafýndan hesaplanan puan türlerinde ilk 100’e giren öðrencilere,
(burs’ da)
normal aylýk burs tutarýnýn üç katý burs verilmektedir.
BURS, ÖÐRENÝM VE KATKI KREDÝSÝNDEN YARARLANAMAYACAKLAR
1. Kurumumuzdan burs, öðrenim ve katký kredisi almakta iken çeþitli sebeplerle kredisi kesilen öðrenciler ile halen burs,
öðrenim ve katký kredisi alan öðrenciler,
2. 5102 sayýlý Kanunun 2. maddesi kapsamýnda yer alan Kamu Kurum ve Kuruluþlarýndan burs almakta olan öðrenciler ile
daha önce almýþ olan öðrenciler,
3. Yetim maaþý ve nafaka alanlar dýþýnda en az asgari ücret düzeyinde aylýk veya ücretle sürekli bir iþte çalýþan veya gelire
sahip olan öðrenciler,
4. Önlisanstan lisans öðrenimine geçmek için 2010–2011 öðretim yýlýnda intibak, hazýrlýk, 1 inci, 2 inci sýnýflarda okuyan
öðrenciler,
5. Açýköðretim ve/veya Uzaktan eðitim gören öðrenciler (Sadece öncelikli durumda olan öðrenciler ile Açýköðretim
Fakültesi Ýngilizce öðretmenliði bölümünün 1 inci ve 2 inci sýnýflarýnda örgün öðretim görenler hariç)
6. Burs isteðinde bulunduðu tarihte okula giriþ yýlý itibariyle bir öðretim yýlý kaybý olan ve baþarýsýz olan öðrenciler ile
öðrenim ve katký kredisi isteðinde bulunduðu tarihte okula giriþ yýlý itibari ile bir yýldan fazla kaybý olan öðrenciler,
7. Yabancý uyruklu öðrenciler,
8. Polis akademisi ile askeri okul öðrencileri,
9. Hava Harp Okulu Enstitüsü, Kara Harp Okulu Enstitüsü ve Polis Akademisi Güvenlik Bilimler Enstitüsünde okuyan
sivil öðrenciler. (katký kredisinden)
10. Artýk yýl öðrenim gören öðrenciler,
11. Bir Yükseköðretim Kurumundan mezun olan öðrenciler (burs hariç)
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12. Anarþi ve terör olayýna karýþanlar,
13. Üniversitelerin ikinci öðretim programlarýnda ve Vakýf üniversitelerinde okuyan öðrenciler ile yüksek lisans öðrencileri,
(katký kredisinden)
14. Vakýf üniversiteleri ve yurt dýþýnda eðitim gören ve denklikleri yapýlarak memleket içerisinde bir üniversitede lisans
tamamlamalarýna karar verilerek, üniversitelere yerleþtirilen ve geçiþ yaptýklarý öðretim kurumlarýna ikinci öðretim öðrencileri
düzeyinde katký payý ödeyen öðrenciler, (katký kredisinden)
15. Üniversitelere yabancý uyruklu öðrenci sýnavý (YÖS),veya YÖS'e eþdeðer kabul edilen diðer sýnav sonuçlarýný kullanarak,
yabancý uyruklu öðrenci kontenjanýndan yararlanarak kayýt yaptýrmýþ olup, sonradan T.C. Vatandaþlýðýna geçen öðrenciler,
(katký kredisinden)
16. Þehit çocuklarý ile gazi çocuklarý (anarþi ve terör olaylarý sonucu þehit veya gazi olanlarýn çocuklarýndan öðretim
kurumlarýnca katký payý alýnmadýðý için sadece katký kredisinden),
17. Yabancý ülkelerde yüksek öðrenim gören T.C vatandaþý öðrenciler, (KKTC, Türk Cumhuriyetleri ve topluluklarý ve
diðerleri)
YURT BAÞVURULARI DEÐERLENDÝRÝLMEYECEK ÖÐRENCÝLER
1. Anadolu Üniversitesi Açýk Öðretim Fakültesi öðrencileri,
2. Daha önce kurum yurtlarýnda barýnmakta iken yurttan süresiz çýkarma cezasý alan öðrenciler,
3. Öðretim Kurumlarýndan derslere devam etme imkâný saðlandýðýna dair belge getiremeyen tüm ekstern öðrencileri,
4. Taksirli suçlar hariç, sabýka kaydý bulunan öðrenciler.
YURT
Yurt istekleri ancak, öðrencinin ailesinin ikamet ettiði yer, öðrenim göreceði yükseköðretim kurumunun bulunduðu þehrin
belediye sýnýrlarý dýþýnda ise (þehir içi nakil araçlarýndan yardýmsýz faydalanamayan âmâ felçli bir veya iki kolu veya bacaðý
olmayan öðrenciler hariç) yurt baþvurusu dikkate alýnacaktýr.
Yurt ücreti; yurtlarda barýnma ve diðer hizmetler karþýlýðýnda öðrenciden alýnan paradýr. Farklý (yüksek) yurt ücreti, genel
ücrete tabi yurtlarýmýza oranla fiziki yapý ve/veya donanýmda farklýlýklar bulunan yurtlarda barýnma ve diðer hizmetler
karþýlýðýnda alýnan paradýr.
Depozito; öðrencinin yurt ücretini zamanýnda yatýrmamasý veya yurtta yapacaðý zarara karþýlýk tutulan paradýr. Öðrencinin
yurtla iliþiði kesildiðinde 10 gün içinde yurda baþvurmasý halinde depozitosu iade edilir. (1 Ocak 2010 tarihinden itibaren
genel olarak uygulanan aylýk yatak ücreti 90 TL., aylýk ücreti farklý olan yurtlarda ise bu ücretler 102 TL ile 174 TL arasýnda
deðiþkenlik göstermektedir. Genel ücret uygulamasý yapýlan yurtlarda alýnan depozito ücreti 175 TL., aylýk ücreti farklý olan
yurtlarda ise 180 TL. ile 270 TL arasýnda deðiþkenlik göstermektedir. 1 Ocak 2011 tarihinde bu ücretler yeniden belirlenecektir.
Depozito ücreti; genel ücret uygulamasý yapýlan yurtlar ile farklý ücret uygulamasý yapýlan yurtlarda; bir aylýk yurt yatak
ücretinden az olmamak ve dört aylýk yurt yatak ücretini geçmemek kaydýyla Genel Müdürlükçe ayrý ayrý belirlenecektir.)
Kurum yurdu bulunan il/ilçeleri YURTKUR’un www.kyk.gov.tr internet adresinden öðrenebilirsiniz.
2010–2011 öðretim yýlýnda ilk defa bir yükseköðretim kurumuna yerleþen, yurt, burs, öðrenim ve katký kredisi müracaatýnda
bulunacak öðrencilerin baþvurularý ÖSYM tarafýndan gerçekleþtirilen üniversite yerleþtirme sonuçlarý açýklandýktan sonra
YURTKUR’un www.kyk.gov.tr internet adresi üzerinden alýnacaktýr.
Yurt, burs, öðrenim ve katký kredisi müracaat sonuçlarýný Kurumumuzun www.kyk.gov.tr
Internet sayfasýndan veya öðrenim görmekte olduðunuz yerdeki bölge veya yurt müdürlüklerinden öðrenebilirsiniz.
YURTLARLA ÝLGÝLÝ BÝLGÝ ALMAK ÝÇÝN
T.C. Baþbakanlýk Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüðü
Yurt Ýdare ve Ýþletme Dairesi Baþkanlýðý
Kýbrýs Cad. No:3 Kurtuluþ/ANKARA
Tel: 0 (312) 430 17 80 Genel Müdürlük (pbx)
Faks: 0 (312) 430 15 66
KREDÝ ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝ ALMAK ÝÇÝN
T.C. Baþbakanlýk Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüðü
Kredi Dairesi Baþkanlýðý
Cemal Gürsel Caddesi No:61 Cebeci/ANKARA
Tel: 0 (312) 363 87 70 Kredi(Pbx)
Faks: 0 (312) 363 69 86
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POLÝS AKADEMÝSÝ
GÜVENLÝK BÝLÝMLERÝ FAKÜLTESÝ
2010 YILI GÝRÝÞ ÞARTLARI
2010-2011 eðitim-öðretim yýlýnda, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi’ne 90’ý erkek, 10’u bayan olmak üzere toplam 100
öðrenci sýnavla alýnacaktýr.
ADAYLARDA ARANAN ÞARTLAR
1234567891011-

1213-

1415-

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaþý olmak
Evli, boþanmýþ ve/veya nikâhsýz yaþýyor olmamak,
Genel lise, erkek teknik öðretim, kýz teknik öðretim, ticaret ve turizm öðretimine baðlý okul mezunu olmak,
Sýnavýn yapýldýðý yýlýn 1 Ekim (dahil) tarihi itibari ile 22 yaþýndan gün almamýþ olmak (01 Ekim 1989 tarihinden sonra doðmuþ
olmak) 18 yaþýný tamamladýktan sonra yaptýrýlan yaþ düzeltmelerinde önceki yaþa göre iþlem yapýlýr.
Erkekler için 167 cm, bayanlar için 165 cm’den kýsa boylu olmamak ve herhangi bir hastalýða baðlý olmaksýzýn, beden kitle indeksi 15
(dahil) ile 30 (dahil) arasýnda olmak,
Saðlýk durumu yönünden 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayýlý Resmî Gazete’de yayýmlanan Emniyet Teþkilatý Saðlýk Þartlarý Yönetmeliðinde
yer alan saðlýk koþullarýný taþýmak,
Herhangi bir eðitim-öðretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çýkarýlmamýþ olmak,
Fakültenin eðitime baþlama tarihinde askerlikle iliþiði bulunmamak,
Lisans eðitimine alýnacak lise mezunlarý için 2010 LYS sýnavýndan (TM-1, TM-2, TM-3, MF-3, MF-4, TS-1, TS-2) puan türünden
(375) ham puan, Emniyet Teþkilatý personeli þehit veya vazife malullerinin çocuklarý için ise yine ayný puan türlerinin herhangi
birinden (180) ham puan veya daha yukarý puan almýþ olmak,
Baðýmlýlýk derecesinde alkol, kumar alýþkanlýðý bulunmamak, uyuþturucu veya psikotrop maddeler hiç kullanmamýþ olmak,
Genelev, birleþmeevi, randevuevi, tek baþýna fuhuþ yapýlan konut ve benzeri yerlerde aracýlýk ve bekleyicilik türünden bir iþi bulunmamak,
genel ahlaka aykýrý oyun, temsil, film, video band, teyp kaseti, vcd, þarký sözü ve teknolojinin geliþimi ile ortaya çýkan zararlý yayýn,
yayým ve benzeri iþlerde çalýþmaktan dolayý hakkýnda idari yaptýrým ile adli soruþturma ve kovuþturma devam ediyor olmamak veya bu
iþler nedeniyle hüküm giymemiþ olmak, bu sayýlan suçlardan herhangi birinin uzlaþma yoluyla sonuçlandýrýlmamýþ veya yine bu
suçlardan herhangi biriyle ilgili olarak mahkemece hükmün açýklanmasýnýn geri býrakýlmasýna karar verilmemiþ olmak ya da baþka bir
tedbire çevrilmemiþ olmak,
Yasadýþý ideolojik amaçlý faaliyetlere, anarþi ve terör eylemleri ile, bu tür toplantý, yürüyüþ ve mitinglere karýþmamýþ, desteklememiþ,
katýlmamýþ olmak,
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayýlý Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiþ olsa bile; üst sýnýrý bir yýl veya daha
fazla hapis cezasý öngörülen kasten iþlenmiþ suçlar ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 48/A-5 inci
maddesinde sayýlan suçlardan dolayý,
a) Affa uðramýþ veya yasaklanmýþ haklar geri verilmiþ olsa dahi mahkûmiyeti bulunmamak,
b) Hükmün açýklanmasýnýn geri býrakýlmasýna karar verilmemiþ olmak,
c) Devam etmekte olan bir kovuþturma bulunmamak veya kovuþturmasý uzlaþma ile neticelenmemiþ olmak,
Kamu haklarýný kullanmaktan yoksun býrakýlmamýþ olmak,
Baþvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluþlarýna ve diðer organlarýna üye bulunmamak,
BAÞVURU SIRASINDA ÝSTENEN BELGELER

12345678-

Dilekçe
2 adet vesikalýk fotoðraf,
Diploma ve okul çýkýþ belgesi (aslý veya fotokopisi)
Adli sicil kaydý ve adli sicil arþiv kaydý olmadýðýna dair kendi beyanýný gösterir imzalý belge,
Nüfus kayýt ve ikametgah bilgilerine dair kendi beyanýný gösterir imzalý belge,
Herhangi bir siyasý partiye veya siyasi parti kollarýna üye olmadýðýna dair kendi beyanýný gösterir imzalý belge,
Polis Akademisi Döner Sermaye Ýþletmesi Halkbank Gölbaþý/Ankara Þubesi 80000016 nolu hesabýna 50 TL (Elli Türk Lirasý) sýnav
ücretinin yatýrýldýðýna dair banka dekontu (Dekontta açýklama olarak baþvuru sahibinin adýnýn ve TC kimlik numarasýnýn yazýlmasý
zorunludur, Örn; “************ TC kimlik nolu Ahmet CAN adýna Güvenlik Bilimleri Fakültesi sýnav ücreti”)
Emniyet Teþkilatý personeli þehit veya vazife malullerinin çocuklarý için Emniyet Genel Müdürlüðü Personel Daire Baþkanlýðý tarafýndan
verilen þehitlik veya vazife malullük belgesi.
BAÞVURU ÞEKLÝ VE SINAV TARÝHLERÝ

Yukarýda belirlenen þartlarý taþýyan adaylar, daha sonra açýklanacak olan tarihler arasýnda internet üzerinden www.pa.edu.tr ve www.egm.gov.tr
adreslerinden ön baþvurularýný yapacaklardýr.
Ön baþvuru süresinin dolmasýndan sonra, fakülteye þahsen baþvuru ve sýnavlara katýlabilmek için ön baþvuru yapan adaylar arasýndan
Dekanlýk’ça yeni bir taban puan belirlenerek ilan edilecektir. Belirlenecek olan bu taban puanýn üzerinde alan adaylara, þahsen baþvurularýnýn
alýnmasý ve mülakat sýnavý için internet üzerinden randevu verilecektir. Adaylar kendilerine verilen randevu tarihlerinde þahsen baþvurularýný
yapmak ve mülakat sýnavýna katýlmak için baþvuru sýrasýnda istenen belgeler ile birlikte hazýr bulunacaklardýr. Ön baþvuruda bulunmayan
adaylar ile ön baþvuruda bulunmuþ olup, Dekanlýk’ça daha sonra belirlenecek olan þahsen baþvuru taban puanýnýn altýnda alan adaylar
sýnavlara alýnmayacaklardýr. Mülakat sýnavýnda baþarýlý olan adaylar, fiziki yeterlilik sýnavýna, fiziki yeterlilik sýnavýnda baþarýlý olan adaylar
ise yazýlý sýnava katýlmaya hak kazanacaklardýr.
Baþvuru ve sýnav tarihleri ile ilgili bilgiler daha sonra www.pa.edu.tr.adresinden ilan edilecektir. Þahsen baþvurulur ile sýnavlarýn tamamý Polis
Akademisi Gölbaþý Kampüsü’nde yapýlacaktýr.
Mülakat, fiziki yeterlilik ve yazýlý sýnav sonuçlarý adaylarýn sýnava girdiði günün akþamý saat 20.00’ den sonra www.pa.edu.tr internet
adresinden yayýnlanacaktýr.
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2009-2010 ÖÐRETÝM YILINDA ÖRGÜN ÖÐRETÝM ÖÐRENCÝLERÝNÝN ÖDEDÝKLERÝ KATKI
PAYLARI VE ÝKÝNCÝ ÖÐRETÝM ÖÐRENCÝLERÝNÝN ÖDEDÝKLERÝ ÖÐRENÝM ÜCRETLERÝ
Konservatuvar / Fakülte / Yüksekokul
Adý

Konservatuvar / Fakülte / Yüksekokul

Normal Öðretim
Katký Payý

Týp Fakültesi

591 TL

Diþ Hekimliði Fakültesi
Eczacýlýk Fakültesi

494 TL

Veteriner Fakültesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Prog.
Týbbi Biyolojik Bilimler Programý

386 TL

Ýkinci
Öðretim Ücreti

Fen-Edebiyat Fakültesi
(Edebiyat ve Sosyal Programlar)
Ýletiþim Bilimleri Fakültesi
Ýletiþim Fakültesi
2.134 TL

281 TL

2.134 TL

Teknik Eðitim Fakültesi

281 TL

1.147 TL

ÝTÜ Ýþletme Fakültesi Müh.

402 TL

Mühendislik Fakültesi
Mimarlýk Fakültesi
Mimarlýk ve Tasarým Fakültesi
Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi
Mühendislik ve Teknoloji Fak.
Ýnþaat Fakültesi
Makine Fakültesi
Maden Fakültesi
Elektrik-Elektronik Fakültesi
Kimya Metalurji Fakültesi
Orman Fakültesi
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Deniz Bilimleri Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Gemi Ýnþaatý ve Deniz Bilimleri Fak.
Güzel Sanatlar Fakültesi
Su Ürünleri Fakültesi
Sanat ve Tasarým Fakültesi
Tekstil Tek.ve Tasarým Fakültesi
Fen Fakültesi
Fen-Edebiyat Fak. (Fen Programý)
Hukuk Fakültesi
Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi
Ýktisat Fakültesi
Ýþletme Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Dil Tarih ve Coðrafya Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Eðitim Bilimleri Fakültesi
Eðitim Fakültesi
Endüstriyel Sanatlar Eðitim Fak.
Ýlahiyat Fakültesi
Mesleki Eðitim Fakültesi
Saðlýk Bilimleri Fakültesi
Saðlýk Eðitim Fakültesi
Ticaret Turizm Eðitim Fakültesi

387 TL

316 TL

Adý

1.529 TL

1.924 TL

Açýköðretim Fakültesi
Yabancý Dil Destek Birimleri
Yabancý Dil Hazýrlýk Sýnýflarý
Yabancý Dil Hazýrlýk Okullarý

313 TL

1.281 TL

1.155 TL

962 TL

71 TL
Kazandýðý fakültenin,
yüksekokulun
ve
bölümün katký payýný
öder.

589 TL

4.268 TL

Sivil Havacýlýk Yüksekokulu

470 TL

4.268 TL

Ev Ekonomisi Yüksekokulu
Mesleki Teknoloji Yüksekokulu
Tütün Eksperliði Yüksekokulu

227 TL

1.923 TL

190 TL

1.155 TL

190 TL

1.924 TL

190 TL

770 TL

190 TL

962 TL

Bankacýlýk ve Sigortacýlýk Y.O.
Beden Eðitimi ve Spor Y.O.
Endüstriyel Sanatlar Y.O.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O.
Hemþirelik Yüksekokulu
Ýlahiyat Meslek Yüksekokulu
Ormancýlýk Meslek Y.O.
Saðlýk Yüksekokullarý
Spor Bilimleri Teknolojisi Y.O.
Taký Tek. ve Tasarýmý Y. O.
Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu
Ulaþtýrma Yüksekokulu

Adalet Yüksekokulu
Meslek Yüksekokullarý
Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O.
Sivil Havacýlýk Meslek Y.O.
Sosyal Bilimler Meslek Y.O.
Su Ürünleri Meslek Y. O.
Tapu Kadastro Meslek Y.O.
Teknik Bilimler Meslek Y.O.
Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O.
Turizm ve Otelcilik Ýþl. Y.O.
Uzaktan Eðitim Meslek Y.O.
Deniz Ýþletmeciliði ve Yönetimi Y.O.
Denizcilik Y.O.

284 TL

284 TL

Ýkinci
Öðretim Ücreti

Devlet Konservatuvarý

Engelliler Entegre Yüksekokulu

284 TL

Normal Öðretim
Katký Payý

1.027 TL
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ÜNÝVERSÝTELERÝN ÝNTERNET ADRESLERÝ
ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝ. http://www.ibu.edu.tr
ADIYAMAN ÜNÝ. http://www.adiyaman.edu.tr
ADNAN MENDERES ÜNÝ. http://www.adu.edu.tr
AFYON KOCATEPE ÜNÝ. http://www.aku.edu.tr
AÐRI ÝBRAHÝM ÇEÇEN ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.aicuni.edu.tr
AHÝ EVRAN ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.ahievran.edu.tr
AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.akdeniz.edu.tr
AKSARAY ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.aksaray.edu.tr
AMASYA ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.amasya.edu.tr
ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.anadolu.edu.tr
ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.ankara.edu.tr
ARDAHAN ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.ardahan.edu.tr
ARTVÝN ÇORUH ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.artvin.edu.tr
ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.atauni.edu.tr
BALIKESÝR ÜNÝ. http://www.balikesir.edu.tr
BARTIN ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.bartin.edu.tr
BATMAN ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.batman.edu.tr
BAYBURT ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.bayburt.edu.tr
BÝLECÝK ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.bilecik.edu.tr
BÝNGÖL ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.bingol.edu.tr
BÝTLÝS EREN ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.bitliseren.edu.tr
BOÐAZÝÇÝ ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.boun.edu.tr
BOZOK ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.bozok.edu.tr
CELAL BAYAR ÜNÝ. http://www.bayar.edu.tr
CUMHURÝYET ÜNÝ. http://www.cumhuriyet.edu.tr
ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝ.http://www.comu.edu.tr
ÇANKIRI KARATEKÝN ÜNÝ. http://www.karatekin.edu.tr
ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.cukurova.edu.tr
DÝCLE ÜNÝ. http://www.dicle.edu.tr
DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.deu.edu.tr
DUMLUPINAR ÜNÝ. http://www.dumlupinar.edu.tr
DÜZCE ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.duzce.edu.tr
EGE ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.ege.edu.tr
ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.erciyes.edu.tr
ERZÝNCAN ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.erzincan.edu.tr
ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.ogu.edu.tr
FIRAT ÜNÝ. http://www.firat.edu.tr
GALATASARAY ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.gsu.edu.tr
GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.gazi.edu.tr
GAZÝANTEP ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.gantep.edu.tr
GAZÝOSMANPAÞA ÜNÝ. http://www.gop.edu.tr
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJÝ ENS. http://www.gyte.edu.tr
GÝRESUN ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.giresun.edu.tr
GÜMÜÞHANE ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.gumushane.edu.tr
HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.hacettepe.edu.tr
HAKKARÝ ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.hakkari.edu.tr
HARRAN ÜNÝ. http://www.harran.edu.tr
HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.hitit.edu.tr
IÐDIR ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.igdir.edu.tr
ÝNÖNÜ ÜNÝ. http://www.inonu.edu.tr
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.istanbul.edu.tr
ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.itu.edu.tr
ÝZMÝR YÜKSEK TEKNOLOJÝ ENS. http://www.iyte.edu.tr
KAFKAS ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.kafkas.edu.tr
K.MARAÞ SÜTÇÜ ÝMAM ÜNÝ. http://www.ksu.edu.tr
KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.karabuk.edu.tr
KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.ktu.edu.tr
KARAMANOÐLU MEHMETBEY ÜNÝ. http://www.kmu.edu.tr
KASTAMONU ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.kastamonu.edu.tr
KIRIKKALE ÜNÝ. http://www.kku.edu.tr
KIRKLARELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.kirklareli.edu.tr
KÝLÝS 7 ARALIK ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.kilis.edu.tr
KOCAELÝ ÜNÝ. http://www.kocaeli.edu.tr
MARDÝN ARTUKLU ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.artuklu.edu.tr
MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.marmara.edu.tr
MEHMET AKÝF ERSOY ÜNÝ. http://www.mehmetakif.edu.tr
MERSÝN ÜNÝ. http://www.mersin.edu.tr
MÝMAR SÝNAN GÜZEL SAN. ÜNÝ. http://www.msu.edu.tr
MUÐLA ÜNÝ. http://www.mu.edu.tr
MUSTAFA KEMAL ÜNÝ. http://www.mku.edu.tr
MUÞ ALPARSLAN ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.alparslan.edu.tr
NAMIK KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.nku.edu.tr
NEVÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.nevsehir.edu.tr
NÝÐDE ÜNÝ. http://www.nigde.edu.tr
ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.omu.edu.tr
ORDU ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.ordu.edu.tr
ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.odtu.edu.tr
OSMANÝYE KORKUT ATA ÜNÝ. http://www.osmaniye.edu.tr
PAMUKKALE ÜNÝ. http://www.pamukkale.edu.tr
RÝZE ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.rize.edu.tr

SAKARYA ÜNÝ. http://www.sakarya.edu.tr
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.selcuk.edu.tr
SÝÝRT ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.siirt.edu.tr
SÝNOP ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.sinop.edu.tr
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝ. http://www.sdu.edu.tr
ÞIRNAK ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.sirnak.edu.tr
TRAKYA ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.trakya.edu.tr
TUNCELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.tunceli.edu.tr
UÞAK ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.usak.edu.tr
ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.uludag.edu.tr
YALOVA ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.yalova.edu.tr
YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.yildiz.edu.tr
YÜZÜNCÜ YIL ÜNÝ. http://www.yyu.edu.tr
ZONGULDAK KARAELMAS ÜNÝ. http://www.karaelmas.edu.tr
GÜLHANE ASKERÝ TIP AKADEMÝSÝ http://www.gata.edu.tr
ACIBADEM ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.acibadem.edu.tr
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU http://www.avrupa.edu.tr
ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.atilim.edu.tr
BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.bahcesehir.edu.tr
BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.baskent.edu.tr
BEYKENT ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.beykent.edu.tr
BEZM-Ý ALEM VAKIF ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.bezmialem.edu.tr
BÝLKENT ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.bilkent.edu.tr
ÇAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.cag.edu.tr
ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.cankaya.edu.tr
DOÐUÞ ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.dogus.edu.tr
FATÝH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.fatihsultan.edu.tr
FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.fatih.edu.tr
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YO http://www.faruksarac.edu.tr
GAZÝKENT ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.gazikent.edu.tr
GEDÝK MESLEK YÜKSEKOKULU http://www.gedikmyo.edu.tr
GEDÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.gediz.edu.tr
GELÝÞÝM EÐÝTÝM, KÜLTÜR, SAÐLIK VE SOSYAL HÝZMET VAKFI http://
www.gelisim.edu.tr
HALÝÇ ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.halic.edu.tr
IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.isik.edu.tr
ÝLKE EÐÝTÝM VE SAÐLIK VAKFI http://www.kapadokya.edu.tr
ÝSTANBUL 29 MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.29mayis.edu.tr
ÝSTANBUL AREL ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.arel.edu.tr
ÝSTANBUL AYDIN ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.aydin.edu.tr
ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.ibun.edu.tr
ÝSTANBUL BÝLÝM ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.istanbulbilim.edu.tr
ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.iku.edu.tr
ÝSTANBUL MEDÝPOL ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.medipol.edu.tr
ÝSTANBUL ÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.sehir.edu.tr
ÝSTANBUL TÝCARET ÜNÝ. http://www.iticu.edu.tr
ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝ. http://www.izmirekonomi.edu.tr
ÝZMÝR ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.izmir.edu.tr
KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.khas.edu.tr
KAVRAM EÐÝTÝM VAKFI http://www.ikmyo.edu.tr
KOÇ ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.ku.edu.tr
KTO KARATAY ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.karatay.edu.tr
MALTEPE ÜNÝ. http://www.maltepe.edu.tr
MELÝKÞAH ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.meliksah.edu.tr
MEVLANA ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.mevlana.edu.tr
NÝÞANTAÞI MESLEK YÜKSEKOKULU http://www.nisantasimyo.edu.tr
OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.okan.edu.tr
ÖZYEÐÝN ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.ozyegin.edu.tr
PÝRÝ REÝS ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.pirireis.edu.tr
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU http://www.plato.edu.tr
SABANCI ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.sabanciuniv.edu.tr
TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNÝ.http://www.etu.edu.tr
TOROS ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.toros.edu.tr
TURGUT ÖZAL ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.turgutozal.edu.tr
TÜRKÝYE LOJÝSTÝK ARAÞTIRMALARI VE EÐÝTÝM VAKFI http://
www.beykoz.edu.tr
UFUK ÜNÝ. http://www.ufuk.edu.tr
YAÞAR ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.yasar.edu.tr
YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.yeditepe.edu.tr
YENÝ YÜZYIL ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.yeniyuzyil.edu.tr
ZÝRVE ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.zirve.edu.tr
DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.emu.edu.tr
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.gau.edu.tr
LEFKE AVRUPA ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.lefke.edu.tr
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝ.http://www.ciu.edu.tr
YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ http://www.neu.edu.tr

GENEL AMAÇLI DİLEKÇE
ÖĞRENCİ SEÇME ve YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞINA
Bilkent / ANKARA
Aşağıda belirtmiş olduğum taleplerimle ilgili olarak gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.
.… / …. / ..........

(Adı ve Soyadı)
(İmza)

T.C. Kimlik / Y.U.
Numarası

Evrak Referans
Numarası

Baba Adı

Sınav Adı

Doğum Yeri

Sınav Yılı

Doğum Tarihi

/

Telefon Numarası

‐

/

Sınav Dönemi
e‐posta

@

Yazışma Adresi
Posta Kodu

Semt /İlçe

İl

Talepler

DİKKAT: Aşağıdaki durumlarda dilekçe yazılmayacak, bu değişiklik talepleri ön görülen süre içerisinde internet
ortamında bizzat aday tarafından gerçekleştirilecektir.
1‐ T.C. uyruklu adayların kimlik bilgilerinde değişiklik isteği (Önce MERNİS bilgilerinde değişiklik yaptırılmalıdır),
2‐ Resmi belge ibrazı gerektirmeyen öğrenim bilgilerinde değişiklik isteği,
3‐ Sınava ilişkin bilgilerde değişiklik isteği,
4‐ İletişim bilgilerinde değişiklik isteği.

