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adresinden tercihlerinizde değişiklik/düzeltme yapabilirsiniz. Tercih işleminizi yaptıktan sonra ek yerleştirme
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1. YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME İLE
İLGİLİ GENEL BİLGİLER
Bu kılavuz, Yükseköğretim Kurulu kararları doğrultusunda hazırlanmıştır.
Tercih süresi, 17-21 Ağustos 2015 tarihleri arasındadır.
Ek yerleştirme ücreti 15,00 TL'dir.

1.1.TEMEL İLKELER
1. 2015 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarına göre 2015-2016
öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.
2. Ek yerleştirme kontenjanlarını, 2015-ÖSYS merkezî yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar ile 2015-ÖSYS
merkezî yerleştirme ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlar
oluşturmaktadır.
3. 2015-ÖSYS ek yerleştirmeye başvurabilmek için 2015-ÖSYS'ye başvuru yapılmış olması zorunludur.
4. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan toplam 30'u geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih
yapabileceklerdir.
5. Ek yerleştirme kontenjanlarına yerleştirme yapılırken, 2015 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu ve
2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallara uyulacaktır. Bu
kılavuzda yer alan bedensel engelliler, bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerin mezunları, belli sanat
dalları, konu alanları veya sporda üstün yetenekli olanlar ile ilgili ilke ve kurallar ek yerleştirme için de geçerlidir.
Bu nedenle adayların adı geçen kılavuzları yeniden gözden geçirmeleri yararlarına olabilir.

1.2.2015-ÖSYS EK YERLEŞTİRMEDE TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ
KURALLAR
1. 2015-ÖSYS merkezì yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede
tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2015-ÖSYS merkezî yerleştirmede
hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.
2. Tablo 4’teki merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan, ancak yerleştirilen adaylardan
birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan lisans programlarını, yalnız programın en küçük
puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecektir.
3. Tablo 3’deki ön lisans programları için en küçük puan koşulu aranmayacaktır. Tablo-3'de her programın
karşısında o programa genel yerleştirme sırasında oluşan en küçük puan ile bu yerleştirmede kullanılan
önceliklere göre yerleşen en son sıradaki adayın öncelik durumu gösterilmiştir. Bu bilgiler, adaylara sadece
tercihlerini yapmada kolaylık sağlamak için verilmiştir. Adaylar, Tablo-3'deki en küçük puanların ve önceliklerin
altında olsalar bile tercihlerini yapabileceklerdir. Bir başka deyişle, Tablo-3'den tercih yapacak adaylar, ister
meslek lisesi ister genel lise çıkışlı olsun en küçük puan ve öncelik bilgilerini göz önünde tutmadan da
tercihlerini yapabilirler.
4. 2015-ÖSYS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme
için tercih yapabilirler.
5. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını
karşılamaları gerekir.

1.3. MERKEZÎ EK YERLEŞTİRME İÇİN TERCİH İŞLEMİNİN YAPILMASI
2015-ÖSYS Ek Yerleştirme Tercih Bildirimi T.C. Kimlik numarası ve şifre ile ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr
İnternet adresinden bireysel olarak yapılacaktır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax,
elektronik posta vb.).

1.4. ADAYLAR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA NASIL YERLEŞTİRİLECEKTİR?
Ek Yerleştirme işlemlerinde bu kılavuzla birlikte, 2015-ÖSYS Kılavuzu ile 2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve
Kontenjanları Kılavuzunda yer alan kurallar geçerli olacaktır.

1.5. YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOŞULLARI
NELERDİR?
Yükseköğretim programları ile bu programların kontenjan ve koşulları, bu kılavuzda Tablo 3 ve Tablo 4'te verilmiştir.
Tablo 3'te iki yıllık ön lisans programları, Tablo 4'te ise dört veya daha fazla yıllık lisans programları gösterilmiştir. Bu
tablolar ile ilgili koşul ve açıklamalar Tablo 4'ten sonra yer almaktadır.
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2. TERCİHLER İLE İLGİLİ BİLGİLER
Adayların, tercihlerini bildirmeden önce ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden ÖSYS ile ilgili bilgi ve
duyuruları izlemeleri yerinde olacaktır. Adaylar, bu İnternet sitesinde tercihleri için yararlı olacak bilgilere
erişebileceklerdir.
Adaylar sınava girip girmediklerini, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan
tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek
istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve
fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.
2015-ÖSYS'ye başvuran adaylardan sınavsız geçiş hakkı olan veya ilgili YGS puan türünde 140 ve üzeri puan
alanlar, Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.
2015-YGS/LYS'de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan tüm adaylar Tablo 4'teki yükseköğretim
programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir. Bu tablodaki açıköğretim programları en az 140 puan alınması
koşuluyla tercih edilebilecektir.
Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo 3 ve/veya Tablo 4'ten bularak tercih
sırasına koyması ve bir Tercih Listesi oluşturması yararlı olacaktır. Liste oluşturulurken girmek istenilen
yükseköğretim programları tercih sırasına konulmalı ve her satıra bir programın kodu ve adı ile bağlı olduğu
üniversite ve fakülte/yüksekokul adı yazılmalıdır. Yapacağınız tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün
sorumluluğu size ait olacaktır.
Tercihlerin tümünün doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı
göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece
bu dört programı yazmakla yetinebilir. Bu durumda adayın, girmek istediği bu dört programı (1.) sıra numaralı
yerden başlayarak tercih sırasına göre yazması gerekir.
Girmek istediğiniz yükseköğretim programlarının tercih listenizdeki sırasını belirlerken çok dikkatli davranmanız ve
bu programlar hakkında bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. Tablolarda, her programın adaylarda aradığı koşullar da
belirtilmiştir. Okul türü, alan, yaş, sağlık, cinsiyet vb. bütün koşullarını tam olarak karşılayamadığınız programları
tercih etmeyiniz. Bir programın gerektirdiği koşulları dikkate almadan yaptığınız tercihlerin sorumluluğu size ait
olacak, tercih bildirimi sırasında tercih ettiğiniz programların koşullarını karşılayıp karşılamadığınız kontrol
edilmeyecektir. Ancak, Merkezî Ek Yerleştirme öncesi yapılacak kontrollerde koşullarını taşımadığınız tespit edilen
tercihleriniz geçersiz sayılacaktır. Koşullarını taşımadığınız tespit edilemeyen bir programa puanınız elverişli olduğu
için yerleştirilseniz bile kaydınız yapılmayacaktır. Bu nedenle "Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim
Programlarının Koşul ve Açıklamaları" bölümünü mutlaka okuyunuz.
Girmek istediğiniz yükseköğretim programlarını isteğinize göre sıralayabilmeniz için merkezî yerleştirme sisteminin
nasıl işlediğini bilmenizde yarar vardır. Merkezî yerleştirme, adayların yerleştirme puanlarına, tercihlerine ve
yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşullarına göre bilgisayarla yapılacaktır. Sistemin esasları şu şekilde
özetlenebilir:
a) Her yükseköğretim programına, kılavuzda belirtilen ve bilgisayarla denetlenebilen koşulları taşıyan ve bu
programa tercih listesinde yer vermiş olan adaylar arasından kontenjan sayısı kadar öğrenci yerleştirilecektir.
Yerleştirme puanlarına göre yapılacak yerleştirme işleminde ilgili yerleştirme puanı yüksek olan adaya öncelik
verilecektir. Sınavsız geçiş ile yapılacak yerleştirme işlemlerinin esasları "SINAVSIZ GEÇİŞLE İLGİLİ
TERCİHLERİNİZİ YAPARKEN GÖZ ÖNÜNDE TUTACAĞINIZ YERLEŞTİRME ESASLARI " maddesinde
yer almaktadır.
b) Bir aday, puanları ne denli yüksek olursa olsun yalnız bir programa kayıt hakkı kazanabilir. Bu program, adayın
puanlarıyla girebildiği en üst tercihidir. Bunun altında kalan tercihler işleme konmaz.
c) Merkezî ek yerleştirme sisteminde bir adayın kayıt hakkı kazandığı programı sonradan değiştirmesi, bir başka
deyişle, daha düşük puanla öğrenci alan başka bir programa kaydolması mümkün değildir.
d) Kaydolmayı en çok istediğiniz programı en üst tercihinize, daha sonra istediğiniz programı ikinci tercihinize
yazmanız ve bütün tercihlerinizi bu şekilde sıralamanız yararınıza olacaktır. Tercihlerinizi, Tablo 3 ve Tablo
4'te verilen yükseköğretim programlarının en küçük puanlarına göre sıralamanız şart değildir. Duruma göre
yapabileceğiniz tercihlerin baştan birkaç tanesini "Puanım yeterli olmayabilir." endişesine kapılmadan, sadece
ilginizi göz önüne alarak belirleyebilir, buralara en çok istediğiniz programları yazabilirsiniz. Kazansanız bile
kaydolmayı istemediğiniz bir programa tercih listenizde yer vermeyiniz. Ancak ne olursa olsun bir
yükseköğretim programına kaydolmak istiyorsanız, sonlardaki birkaç tercih sıranıza girebileceğinizi tahmin
ettiğiniz programları yazabilirsiniz.
e) Kayıt hakkı kazanan bütün adayların bilgileri ve fotoğrafları, adayların yerleştirildikleri yükseköğretim
programlarının bağlı olduğu üniversite rektörlüklerine ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.
Merkezî Ek yerleştirme sistemine ilişkin olarak buraya kadar yapılan açıklamalardan sonra, tercih listenize yazdığınız
bilgileri son olarak şu açılardan bir kez daha kontrol ediniz.
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Listenizdeki programların bu kılavuzda "bakınız/koşullar" olarak gösterilen ve giriş için aranan bütün
koşullarını karşılıyor musunuz?
Listenizdeki programların kodlarını doğru yazdınız mı?
Listenizdeki programların sırası, gerçekten istek sıranıza uygun mu? Örneğin, beşinci tercihinize giriş hakkı
kazanacak olsanız, "Keşke altıncı tercihimi kazanmış olsaydım." demeyeceğinizden emin misiniz? Bütün
tercihleriniz için bu doğru mu?

Bütün bu kontrollerden sonra oluşturmuş olduğunuz Tercih Listenizden yararlanarak İnternet üzerinden tercih
bildirim işleminizi gerçekleştiriniz. Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde http://
ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercih iptali yapılmaz.Tercih işleminizi
tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercih bilgilerinizi
mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizi alarak saklayınız.
DİKKAT:Tercih bildiriminizi tamamladıktan sonra ek yerleştirme ücretini ödeyiniz. Ek yerleştirme ücreti,
tercih süresi tamamlandıktan sonraki ilk resmi iş günü saat 23.59’a kadar yatırılabilecektir. Bu süre
tamamlandıktan sonra ek yerleştirme ücreti yatırılamaz. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların
tercihleri geçersiz sayılır, yerleştirme işlemine alınmaz. Bankalardan ücret ödeme işlemleri, resmi iş
günlerinde ve resmi iş saatlerinde yapılır.
SINAVSIZ GEÇİŞLE İLGİLİ TERCİHLERİNİZİ YAPARKEN GÖZ ÖNÜNDE TUTACAĞINIZ YERLEŞTİRME ESASLARI
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler istedikleri takdirde bitirdikleri programın devamı
niteliğinde veya buna en yakın programların uygulandığı, öncelikle kendi Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi
(METEB) içindeki, daha sonra da bölgesi dışındaki meslek yüksekokulu ve açık öğretim ön lisans programlarına
sınavsız olarak yerleştirilebilmektedir. Türkiye ve KKTC dışındaki bir ülkedeki mesleki ve teknik ortaöğretim
kurumunu bitiren T.C. uyruklu adayların sınavsız yerleştirilmelerinde Millî Eğitim Bakanlığınca verilecek denklik
belgesinde gösterilen alan esas alınacaktır. METEB, bir veya daha fazla meslek yüksekokulu ile öğretim programları
bütünlüğü ve devamlılığı içinde ilişkilendirilmiş mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından oluşan eğitim bölgesidir. Her
ilde bir mesleki ve teknik eğitim bölgesi bulunmaktadır. Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ortaöğretim
mezunları da Sınavsız Geçiş için tercih yapabilirler.
Sınavsız Geçiş yerleştirme işlemleri aşağıdaki önceliklere göre merkezî sistemle yapılır.
1. Mezuniyet yılı daha büyük (yeni mezun) adaylara öncelik verilir.
2. Aynı yıl mezun olan adaylar arasında öncelik okul türüne göre;
1. Öncelik Anadolu Teknik Lisesi (Öncelik Kodu: 4),
2. Öncelik Teknik Lise veya Anadolu Meslek Lisesi (Öncelik Kodu: 3),
3. Öncelik Meslek Lisesi (Öncelik Kodu: 2),
4. Öncelik Çok eski yıllarda Enstitü adı altında mezun olunan Meslek Lisesi (Öncelik Kodu: 1)
sırasında verilir.
3. Mezuniyet yılı ve okul türü aynı olan adaylardan aynı METEB içinde olanlara öncelik verilir.
4. Mezuniyet yılı, okul türü ve METEB içi - METEB dışı bilgileri aynı olan adaylardan OBP’si yüksek olan
adaylara öncelik verilir.
5. Yukarıda sayılan tüm bilgileri aynı olan adaylardan doğum tarihi büyük (yaşı küçük) olana öncelik verilir.

3. EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNİN YAPILMASI
3.1. MERKEZÎ EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAKTIR?
Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, Sınavsız Geçiş harkları, yerleştirme puanları ile varsa ek puanları,
yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak
ÖSYM’ce yerleştirilir. Sınavsız Geçiş ile ilgili kurallar "SINAVSIZ GEÇİŞLE İLGİLİ TERCİHLERİNİZİ YAPARKEN
GÖZ ÖNÜNDE TUTACAĞINIZ YERLEŞTİRME ESASLARI" maddesinde anlatılmaktadır. Tablo 6A ve 6B
ortaöğretimdeki alanlar ile aynı alanda olduğu kabul edilen lisans programlarını; Tablo 6C ise mesleki ve teknik
ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların sınavsız
yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir. Adayların ek puanlarıyla yerleştirilecekleri
yükseköğretim programları öğrenebilmeleri için Tablo 6A ve 6B.1’de kendi alanlarını bulmaları ve bu alanların
altındaki yükseköğretim programlarını incelemeleri gerekir.

3.2. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI
Ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Yerleştirme
sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

4. YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA KAYIT İŞLEMLERİ
2015-2016 ders yılında, ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri
üniversitelerce, yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra yapılacaktır. Kayıt tarihleri adayların İnternet'te yayımlanan
yerleştirme sonuçları sayfasında yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere
başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt
haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve
Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.
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Tablo 3
Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
1.Bu tablo, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgelerine (METEB) göre hazırlanmıştır. METEB başlığı altında bölge
kapsamına giren yükseköğretim programları, bağlı oldukları üniversitelere ve meslek yüksekokullarına göre
gruplanmıştır. Bu tablodaki bilgiler 10 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Tabloda, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgeleri
(METEB) içinde alfabetik sırada olmak üzere her üniversitenin adından sonra bu üniversitede yerleştirme yapılacak
yükseköğretim programlarının kodları (1) numaralı sütunda, adları (2) numaralı sütunda, programın öğretim süresi
(3) numaralı sütunda, programın puan türü (4) numaralı sütunda, sınavsız geçiş kontenjanı (5) numaralı sütunda,
programın YGS puanı ile öğrenci alan kontenjanı (6) numaralı sütunda, programla ilgili özel koşul ve açıklama
numaraları (7) numaralı sütunda (Bu koşulların neleri içerdiği, tablolardan sonra “Tablo 3 ve Tablo 4’te Yer Alan
Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları” başlığı altında numara sırasına göre verilmiştir.),
programa 2015-ÖSYS’de YGS puanı ile en son sırada yerleşen adayın YGS puanı (8) numaralı sütunda, programa
2015-ÖSYS’de sınavsız geçiş hakkı ile yerleşen en son sıradaki adayın yerleştirme öncelikleri (9) numaralı sütunda,
programa 2015-ÖSYS’de sınavsız geçiş hakkı ile yerleşen en son sıradaki adayın OBP'si (10) numaralı sütunda yer
almaktadır.
Kontenjanı 2015-ÖSYS Merkezî Yerleştirme ile dolmayan programlarda 8, 9 ve 10. sütunlar boştur.
En küçük puan sütununda yer alan değer, o programa son sırada yerleşen adayın ilgili YGS puanıdır.
Yerleştirme Öncelikleri sütununda değer bulunan programların OBP sütununda yer alan değer, programa son
sırada yerleşen adayın OBP’sidir.
Yerleştirme Öncelikleri sütunundaki virgül ile ayrılan sayılar ve harfler, ilgili programa son sırada yerleştirilen
adaya ait şu bilgilerin karşılığıdır:
Birinci sıradaki iki basamaklı sayı mezun olunan yılın son iki rakamını, ikinci sıradaki tek basamaklı sayı mezun
olunan okulun tür grubu kodunu, üçüncü sıradaki harf yerleştirmenin METEB içinden (İ) veya dışından (D)
yapılmış olduğunu, sondaki iki basamaklı sayı ise doğum yılının son iki basamağını göstermektedir. İkinci sıradaki
okul türü grubu için kullanılan kodların karşılığı olan okul türleri aşağıdaki gibidir:
OKUL TÜR GRUBU KODU
4
3
2
1

OKUL TÜRÜ
Anadolu teknik lisesi
Teknik lise veya anadolu meslek lisesi
Meslek lisesi
Çok eski yıllarda enstitü adı altında mezun olunan meslek lisesi

2.Bu tablodaki yükseköğretim programlarını (sadece YGSK kontenjanı olan programlar hariç), hem sınavsız
geçiş hakkı bulunan adaylar hem de ilgili puan türünde 140,00000 veya daha yüksek puan almış adaylar
tercihleri arasında gösterebileceklerdir. Sadece YGSK kontenjanı olan programları ise ilgili puan türünde
140,00000 veya daha yüksek puan almış adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.
Sınavsız geçiş hakkı bulunan adaylar kendi alanları ile ilgili yükseköğretim programlarını Tablo 6C'de
bulabileceklerdir.
3.Bir programı tercih listenize alırken şu noktaları göz önünde tutmanız gerekir:
a) Tercih etmek istediğiniz programdaki öğrenim sırasında ve programın hazırladığı meslekte başarılı
olmayı engelleyici bir bedensel veya ruhsal engeliniz bulunmamalıdır. Bazı yükseköğretim programları bu
programa yerleştirilen adaylardan, tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu isteyebilir.
b) Tercih etmek istediğiniz programdaki öğrenim sırasında ve programın hazırladığı meslekte başarılı
olabilmeniz için gerekli becerilere sahip olmanız gerekir. Örneğin, bazı alanlarda el ve parmakları ustalıkla
kullanabilme önemlidir. Bu beceriye sahip olmayanlar güçlüklerle karşılaşabilirler.
4.Bu tabloda yer alan bir programın açılmaması ya da yasama, yargı, yürütme organlarının veya Yükseköğretim
Kurulunun kararı ile kapatılması halinde o program için yapılan tercihler işleme konmaz; merkezi yerleştirme
işlemi, ilgili adayın bu programdan sonra belirttiği tercihler dikkate alınarak uygulanır.
5.Bu kılavuzda belli bir kod numarası ile tanımlanan bir programın adı veya bağlı olduğu kurum, yasal düzenlemelerle
değiştirilecek olursa o programa yerleştirilen öğrenciler, programın yeni adı ile bağlandığı kurumun öğrencisi
sayılacak ve kendilerinden yeni kurumun kurallarına uymaları istenebilecektir.

TABLO - 4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN
YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI
1.
Bu tablodaki bilgiler 11 sütun halinde düzenlenmiştir. İlk iki sütunda alfabetik sırayla üniversitelerin
adları verilmektedir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan ek yerleştirme yapılacak
programların kodları (1) numaralı sütunda yer almakta, bu programların adları ise (2) numaralı sütunda
verilmektedir. (3) numaralı sütunda programın öğretim süresi, (4) numaralı sütunda programa hangi puan
türüne göre öğrenci alınacağı, (5) numaralı sütunda programa genel kontenjandan alınacak öğrenci sayısı
verilmektedir. Her bir programla ilgili özel koşul ve açıklama numaraları (6) numaralı sütunda 1, 2, 3,...
şeklinde yer almaktadır. Bu koşullar "TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖĞRETiM
PROGRAMLARININ KOŞUL VE AÇIKLAMALARI" başlığı altında numara sırasına göre
açıklanmaktadır. (7) numaralı sütunda 2015-ÖSYS sonucunda ilgili Y-YGS/Y-LYS puanı türünde o programa
yerleştirilen en küçük puanlı öğrencinin puanı verilmiştir.
8, 9, 10 ve 11 numaralı sütunlarda ise programın öğretim üyesi sayısı (yabancı uyruklu öğretim üyeleri hariç)
yer almaktadır. Yüksekokul altındaki programlar, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının programları ile
KKTC uyruklu, İkinci Öğretim, Açıköğretim, Uzaktan Öğretim, Çift Diploma (UOLP, Sunny, vb..),
MTOK, Devlet üniversitelerinde Türkçe ve yabancı dilde olan programlardan yabancı dilde olanların,
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu ve İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi programları ile eğitimöğretime başka yükseköğretim kurumunda devam eden programlarda Öğretim Üyesi sayısına ilişkin bilgi
verilmemiştir. Görevlendirme sütununda “*” işareti bulunan programlarda eğitim-öğretim, mevcut kadronun
yanı sıra bir kısım öğretim üyesi görevlendirmeleri ile sürdürülmektedir.
2.
Tercih etmek istediğiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koşulları tam olarak karşılamıyorsanız
veya ilgili Y-YGS/Y-LYS puanınız o programın en küçük puanından daha küçük ise o programa tercih
listenizde yer vermeyiniz. Bu uyarıları göz önünde tutmadığınız takdirde ilgili tercihleriniz geçersiz sayılır; bu
tür tercihlerinizdeki programlardan birinin kesin kayıt listesinde adınız yer almış olsa bile programa kaydınız
yapılmaz.
3.
Bir yükseköğretim programına ait en küçük puan sütununda hiçbir işaret bulunmuyorsa, kontenjanı
merkezi yerleştirme ile dolmayan programları göstermektedir. Bu programları ilgili puan türünde 180,00000
veya daha yüksek puan almış bütün adaylar tercihleri arasında gösterebilirler.
4.

Bir programı tercih listenize alırken şu noktaları göz önünde tutmanız gerekir:
a) Tercih etmek istediğiniz programdaki öğrenim sırasında ve programın hazırladığı meslekte başarılı
olmayı engelleyici bir bedensel veya ruhsal engeliniz bulunmamalıdır. Bazı yükseköğretim programları bu
programa yerleştirilen adaylardan, tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu isteyebilir.
b) Tercih etmek istediğiniz programdaki öğrenim sırasında ve programın hazırladığı meslekte başarılı
olabilmeniz için gerekli becerilere sahip olmanız gerekir. Örneğin, bazı alanlarda el ve parmakları ustalıkla
kullanabilme önemlidir. Bu beceriye sahip olmayanlar güçlüklerle karşılaşabilirler.

5.
Bu tabloda yer alan bir programın açılmaması ya da yasama, yargı, yürütme organlarının veya
Yükseköğretim Kurulunun kararı ile kapatılması halinde o program için yapılan tercihler işleme konmaz;
merkezi yerleştirme işlemi, ilgili adayın bu programdan sonra belirttiği tercihler dikkate alınarak uygulanır.
6.
Bu kılavuzda belli bir kod numarası ile tanımlanan bir programın adı veya bağlı olduğu kurum, yasal
düzenlemelerle değiştirilecek olursa o programa yerleştirilen öğrenciler, programın yeni adı ile bağlandığı
kurumun öğrencisi sayılacak ve kendilerinden yeni kurumun kurallarına uymaları istenebilecektir.

İKİNCİ ÖĞRETİM ÜCRETLERİ (31 Ağustos 2013 tarihli ve 28751 sayılı Resmi Gazete)
Konservatuvar / Fakülte / Yüksekokul
Adı

Konservatuvar / Fakülte / Yüksekokul

Öğrenci Katkısı

Tıp Fakültesi

591 TL

Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi

494 TL

İkinci
Öğretim Ücreti

Veteriner Fakültesi

386 TL

2.134 TL

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Prog.
Tıbbi Biyolojik Bilimler Programı

281 TL

2.134 TL

Teknik Eğitim Fakültesi

281 TL

1.147 TL

İTÜ İşletme Fakültesi Müh.
Mühendislik Fakültesi
Havacılık ve Uzay Bil. Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Mühendislik ve Teknoloji Fak.
Mühendislik ve Doğa Bil. Fak.
İnşaat Fakültesi
Bilgisayar Bilişim Fakültesi
Makine Fakültesi
Maden Fakültesi
Elektrik-Elektronik Fakültesi
Kimya Metalurji Fakültesi
Orman Fakültesi
Yer Bilimleri Fakültesi
Tarım Bil. ve Teknolojileri Fak.
Teknoloji Fakültesi
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Ziraat ve Doğa Bil. Fakültesi
Deniz Bilimleri Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fak.
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fak.
Güzel Sanatlar Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak.
Su Ürünleri Fakültesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Tekstil Tek.ve Tasarım Fakültesi
Fen Fakültesi
Fen-Edebiyat Fak. (Fen Programı)
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Fakültesi
İşletme Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fak.
İlahiyat Fakültesi
İslami İlimler Fakültesi
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak.
Mesleki Eğitim Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Fakültesi
Ticaret Turizm Eğitim Fak.
Turizm Fakültesi

Adı
İnsani ve Sosyal Bilimler Fak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak.
Fen-Edebiyat Fakültesi
(Edebiyat ve Sosyal Programlar)
İletişim Bilimleri Fakültesi
İletişim Fakültesi
Açıköğretim Fakültesi
Yabancı Dil Destek Birimleri
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları
Yabancı Dil Hazırlık Okulları

402 TL

Devlet Konservatuvarı

387 TL

316 TL

1.529 TL

1.924 TL

Öğrenci Katkısı

1.281 TL

313 TL

1.155 TL

284 TL

1.027 TL

284 TL

1.027 TL

284 TL

962 TL

71 TL
Kazandığı fakültenin,
yüksekokulun
ve
bölümün esaslarına
tabidir.

589 TL

4.268 TL

Sivil Havacılık Yüksekokulu

470 TL

4.268 TL

Ev Ekonomisi Yüksekokulu
Mesleki Teknoloji Yüksekokulu
Tütün Eksperliği Yüksekokulu

227 TL

1.923 TL

190 TL

1.155 TL

190 TL

1.924 TL

190 TL

770 TL

190 TL

962 TL

Bankacılık ve Sigorta Y.O.
Beden Eğitimi ve Spor Y.O.
Endüstriyel Sanatlar Y.O.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O.
Hemşirelik Yüksekokulu
Ulaştırma ve Lojistik Y.O.
Uygulamalı Tek. ve İşl. Y.O.
Tapu Kadastro Y.O.
İlahiyat Meslek Yüksekokulu
Ormancılık Meslek Y.O.
Sağlık Yüksekokulları
Spor Bilimleri Teknolojisi Y.O.
Takı Tek. ve Tasarımı Y. O.
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Engelliler Entegre Yüksekokulu

284 TL

İkinci
Öğretim Ücreti

Adalet Yüksekokulu
Meslek Yüksekokulları
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
Sivil Havacılık Meslek Y.O.
Sosyal Bilimler Meslek Y.O.
Veteriner MYO
Tapu Kadastro Meslek Y.O.
Maliye Meslek Y.O.
Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar M.Y.O.
Teknik Bilimler Meslek Y.O.
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.
Güzel Sanatlar MYO
Turizm ve Otelcilik M.Y.O.
Turizm ve Otelcilik İşl. M.Y.O.
Uzaktan Eğitim Meslek Y.O.
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Y.O.
Denizcilik Y.O.
Denizcilik M.Y.O.

ÜNİVERSİTELERİN İNTERNET ADRESLERİ
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ http://www.ibu.edu.tr
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ http://www.agu.edu.tr
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ http://www.adanabtu.edu.tr
ADIYAMAN ÜÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr
AFYON KOCATEPE ÜÜNİVERSİTESİ http://www.aku.edu.tr
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ http://www.aicuni.edu.tr
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ http://www.ahievran.edu.tr
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ http://www.akdeniz.edu.tr
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ http://www.aksaray.edu.tr
AMASYA ÜNİVERSİTESİ http://www.amasya.edu.tr
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ http://www.anadolu.edu.tr
ANKARA ÜNİVERSİTESİ http://www.ankara.edu.tr
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ http://www.ardahan.edu.tr
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ http://www.artvin.edu.tr
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ http://www.atauni.edu.tr
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ http://www.balikesir.edu.tr
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
BARTIN ÜNİVERSİTESİ http://www.bartin.edu.tr
BATMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.batman.edu.tr
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ http://www.bayburt.edu.tr
BİLECİKŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ http://www.bilecik.edu.tr
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ http://www.bingol.edu.tr
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ http://www.bitliseren.edu.tr
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ http://www.boun.edu.tr
BOZOK ÜNİVERSİTESİ http://www.bozok.edu.tr
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ http://www.btu.edu.tr
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ http://www.karaelmas.edu.tr
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ http://www.bayar.edu.tr
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ http://www.cumhuriyet.edu.tr
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ http://www.comu.edu.tr
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ http://www.karatekin.edu.tr
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ http://www.cukurova.edu.tr
DİCLE ÜNİ. http://www.dicle.edu.tr
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ http://www.deu.edu.tr
DUMLUPINAR ÜNİ. http://www.dumlupinar.edu.tr
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ http://www.duzce.edu.tr
EGE ÜNİVERSİTESİ http://www.ege.edu.tr
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ http://www.erciyes.edu.tr
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ http://www.erzincan.edu.tr
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ http://www.erzurum.edu.tr
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ http://www.ogu.edu.tr
FIRAT ÜNİVERSİTESİ http://www.firat.edu.tr
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ http://www.gsu.edu.tr
GAZİ ÜNİVERSİTESİ http://www.gazi.edu.tr
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ http://www.gantep.edu.tr
GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. http://www.gop.edu.tr
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ http://www.gyte.edu.tr
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ http://www.giresun.edu.tr
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ http://www.gumushane.edu.tr
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ http://www.hacettepe.edu.tr
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ http://www.hakkari.edu.tr
HARRAN ÜNİ. http://www.harran.edu.tr
HİTİT ÜNİVERSİTESİ http://www.hitit.edu.tr
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ http://www.igdir.edu.tr
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ http://www.inonu.edu.tr
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ http://www.medeniyet.edu.tr
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ http://www.itu.edu.tr
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ http://www.istanbul.edu.tr
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ http://www.ikc.edu.tr
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ http://www.iyte.edu.tr
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ http://www.kafkas.edu.tr
K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ http://www.ksu.edu.tr
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ http://www.karabuk.edu.tr
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ http://www.ktu.edu.tr
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ http://www.kmu.edu.tr
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ http://www.kastamonu.edu.tr
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ http://www.kku.edu.tr
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ http://www.kirklareli.edu.tr
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ http://www.kilis.edu.tr
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ http://www.kocaeli.edu.tr
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ http://www.artuklu.edu.tr
MARMARA ÜNİVERSİTESİ http://www.marmara.edu.tr
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ http://www.mehmetakif.edu.tr
MERSİN ÜNİVERSİTESİ http://www.mersin.edu.tr
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ http://www.msu.edu.tr
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.mu.edu.tr
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ http://www.mku.edu.tr
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ http://www.alparslan.edu.tr
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ http://www.nku.edu.tr
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. (KONYA) http://www.konya.edu.tr
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ http://www.nevsehir.edu.tr
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ http://www.nigde.edu.tr
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ http://www.omu.edu.tr
ORDU ÜNİVERSİTESİ http://www.ordu.edu.tr
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ http://www.odtu.edu.tr
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİ. http://www.osmaniye.edu.tr
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ http://www.pamukkale.edu.tr
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ http://www.rize.edu.tr
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ http://www.sakarya.edu.tr
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ http://www.selcuk.edu.tr
SİİRT ÜNİVERSİTESİ http://www.siirt.edu.tr
SİNOP ÜNİVERSİTESİ http://www.sinop.edu.tr
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİhttp://www.sdu.edu.tr
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ http://www.sirnak.edu.tr
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ http://www.trakya.edu.tr

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ http://www.tunceli.edu.tr
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.tau.edu.tr
UŞAK ÜNİVERSİTESİ http://www.usak.edu.tr
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ http://www.uludag.edu.tr
YALOVA ÜNİVERSİTESİ http://www.yalova.edu.tr
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ http://www.ybu.edu.tr
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ http://www.yildiz.edu.tr
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ http://www.yyu.edu.tr
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ http://www.gata.edu.tr
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ http://www.acibadem.edu.tr
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YO http://www.adiguzel.edu.tr
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ http://www.ahep.edu.tr
ATILIM ÜNİVERSİTESİ http://www.atilim.edu.tr
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ http://www.avrasya.edu.tr
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU http://www.avrupa.edu.tr
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ http://www.bahcesehir.edu.tr
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ http://www.baskent.edu.tr
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ http://www.beykent.edu.tr
BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU http://www.beykoz.edu.tr
BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ http://www.bezmialem.edu.tr
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ http://www.biruni.edu.tr
BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ http://www.bou.edu.tr
CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) http://www.basari.edu.tr
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ http://www.cag.edu.tr
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ http://www.cankaya.edu.tr
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ http://www.dogus.edu.tr
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ http://www.fatihsultan.edu.tr
FATİH ÜNİVERSİTESİ http://www.fatih.edu.tr
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YO http://www.faruksarac.edu.tr
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) http://www.hku.edu.tr
GEDİK ÜNİVERSİTESİ http://www.gedik.edu.tr
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ http://www.gediz.edu.tr
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ http://www.halic.edu.tr
IŞIK ÜNİVERSİTESİ http://www.isik.edu.tr
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ http://www.bilkent.edu.tr
İPEK ÜNİVERSİTESİ http://www.ipek.edu.tr
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ http://www.29mayis.edu.tr
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ http://www.arel.edu.tr
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ http://www.aydin.edu.tr
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ http://www.ibun.edu.tr
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ http://www.istanbulbilim.edu.tr
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ http://www.esenyurt.edu.tr
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ http://www.gelisim.edu.tr
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU http://www.ikmyo.edu.tr
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ http://www.ikbu.edu.tr
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ http://www.iku.edu.tr
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ http://www.medipol.edu.tr
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ http://www.iszu.edu.tr
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ http://www.sehir.edu.tr
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU http://www.sisli.edu.tr/
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ http://www.iticu.edu.tr
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ http://www.izmirekonomi.edu.tr
İZMİR ÜNİVERSİTESİ http://www.izmir.edu.tr
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ http://www.khas.edu.tr
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU http://www.kapadokya.edu.tr
KOÇ ÜNİVERSİTESİ http://www.ku.edu.tr
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ http://www.karatay.edu.tr
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ http://www.maltepe.edu.tr
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) http://www.mef.edu.tr/
MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ http://www.meliksah.edu.tr
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ http://www.mevlana.edu.tr
MURAT HÜDAVENDİGAR ÜNİVERSİTESİ http://www.mhu.edu.tr
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ http://www.nisantasimyo.edu.tr
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ http://www.nny.edu.tr
OKAN ÜNİVERSİTESİ http://www.okan.edu.tr
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ http://www.ozyegin.edu.tr
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ http://www.pirireis.edu.tr
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU http://www.plato.edu.tr
SABANCI ÜNİVERSİTESİ http://www.sabanciuniv.edu.tr
SANKO ÜNİVERSİTESİ http://www.sanko.edu.tr
SELAHATTİN EYYUBİ ÜNİVERSİTESİ http://www.seu.edu.tr
SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ http://www.ssu.edu.tr
ŞİFA ÜNİVERSİTESİ http://www.sifa.edu.tr
TED ÜNİVERSİTESİ http://www.tedu.edu.tr
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ.http://www.etu.edu.tr
TOROS ÜNİVERSİTESİ http://www.toros.edu.tr
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ http://www.turgutozal.edu.tr
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ http://www.thk.edu.tr
UFUK ÜNİVERSİTESİ http://www.ufuk.edu.tr
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ http://www.antalya.edu.tr
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ http://www.uskudar.edu.tr
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ http://www.yasar.edu.tr
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ http://www.yeditepe.edu.tr
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ http://www.yeniyuzyil.edu.tr
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİ.(ANKARA) http://www.yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ http://www.zirve.edu.tr
AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) http://www.akun.edu.tr
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) http://www.emu.edu.tr
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) http://www.gau.edu.tr
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) http://www.kyrenia.edu.tr
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) http://www.ciu.edu.tr
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) http://www.lefke.edu.tr
LEFKOŞA İNGİLİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) http://www.bun.edu.tr
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) http://www.ciu.edu.tr
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) http://www.neu.edu.tr

Genel Amaçlı Dilekçe
ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞINA
Bilkent / ANKARA
Aşağıda belirtmiş olduğum taleplerimle ilgili olarak gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.
.… / …. / ..........

(İmza)
T.C. Kimlik / Y.U.
Numarası

Evrak Referans
Numarası

Adı ve Soyadı

Sınav Adı / Yılı

Baba Adı

Sınav Dönemi

Doğum Yeri

Telefon No

Doğum Tarihi

/

/

E-posta

@

Yazışma Adresi
Posta Kodu

İlçe

İl

Semt

Talepler

DİKKAT:
Bilgilerde eksiklik ya da hata bulunan dilekçeler ile imzasız dilekçeler işleme konulmayacaktır.
Aşağıdaki durumlarda dilekçe yazılmayacak, bu bilgilerdeki değişiklikler, öngörülen süreler içerisinde
internet ortamında adayın kendisi tarafından gerçekleştirilecektir.
a- Kimlik bilgilerinde değişiklik isteği* (Önce MERNİS bilgilerinde değişiklik yaptırılmalıdır.)
b- Sınava ilişkin bilgilerde değişiklik isteği*
c- İletişim bilgilerinde değişiklik isteği*
* ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden aday tarafından yapılan bilgi değişiklikleri, ilgili sınavın "Güncelleme" sayfasından
yapıldığı takdirde ilgili sınav ile ilgili işlemlere yansıtılır. "Profilim" sayfasından yapılan değişiklikler ilgili sınava yansıtılmaz.

EK YERLEŞTİRME ÜCRETİNİN* YATIRILACAĞI BANKALAR**
Ziraat Bankası ATM ve İnternet bankacılığı
Halkbank ATM ve İnternet bankacılığı
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve İnternet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası tüm şubeler ve İnternet bankacılığı (KKTC’den
başvuracak adaylar hariç)
Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı
Tüm PTT iş yerleri (KKTC’den başvuracak adaylar ASPOS-Gazi Magusa)

* Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz. Ancak, bu sınav sonucuna
bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaylardan yerleştirme
ücreti (15,00 TL) alınır.
Ek yerleştirme ücreti, tercih süresi tamamlandıktan sonraki ilk resmi iş günü saat 23.59'a
kadar yatırılabilir. Bu süre tamamlandıktan sonra ek yerleştirme ücreti yatırılamaz. Ek
yerleştirme ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılır, yerleştirme işlemine
alınmaz. Bankalardan ücret ödeme işlemleri, resmi iş günlerinde ve resmi iş saatlerinde yapılır.
**Yerleştirme ücreti, ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/
banka kartı ile de yatırılabilir.

