
2012
YÜKSEKÖÐRETÝM
PROGRAMLARINA
EK YERLEÞTÝRME
KILAVUZU

Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý
Ankara

ÖÐRENCÝ SEÇME
VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS)

24 EYLÜL 2012
(Bu kýlavuz, adaylara ön bilgi vermek amacýyla yayýmlanmýþtýr. Bu nedenle, adaylarýn
tercihlerini yapmadan önce tercih süresinde ÖSYM’nin Ýnternet adresinden yeniden
yayýmlanacak kýlavuzu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapýlan duyurularý takip
etmeleri gerekmektedir.)
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Bu kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý, Yükseköðretim Genel Kurulunun 13.09.2012 tarihli ve 2012.20.1007
kararý ile kabul edilmiþtir. ÖSYS’ye baþvuran adaylar kýlavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul
etmiþ sayýlýrlar.

Sýnav/yerleþtirme ile ilgili her türlü açýklama, baþvuru ve sýnav/yerleþtirme sonuçlarýnýn adaylara duyurulmasý,
Baþkanlýðýn Ýnternet sayfasýndan yapýlýr. Ýnternet sayfasýndaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara teblið hükmündedir.

Tercih Süresi : 27 Eylül - 1 Ekim 2012
Tercih Hizmeti Ücreti : 3,00 TL

DÝKKAT ! Tercihini yapmayan, tercihi geçersiz sayýlan,  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 ve bankalara, 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

Adaylarca gönderilecek her tür dilekçe için:
ÖSYM Baþkanlýðý (SHDB) 06538 Bilkent-ANKARA

Telefon Numarasý:
(312)  298 80 50 (Çok Hatlý Santral)

ÖSYM Ýnternet Adresi:
http://www.osym.gov.tr

Aday Ýþlemleri:
http://ais.osym.gov.tr

Tercihler Ýçin Ýnternet Adresi:
http://ais.osym.gov.tr

Sonuçlar Ýçin Ýnternet Adresi:
http://sonuc.osym.gov.tr

ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticilikleri:
ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliklerinin adres ve iletiþim bilgileri

ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr Ýnternet adresinde yer almaktadýr.

DÝKKAT !  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 ÖSYM’nin Ýnternet sayfasýndan kamuoyuna duyurulur.
Sýnav/yerleþtirmelerle ilgili olarak alýnan yeni kararlar ve gerekli görülen deðiþikliklere iliþkin bilgiler de ÖSYM’nin
Ýnternet sayfasýndan kamuoyuna duyurulacaktýr. Bu nedenle ilgililerin ÖSYM’nin Ýnternet sayfasýný sýk sýk
kontrol etmeleri yararlarýna olacaktýr.
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1. YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME ÝLE
ÝLGÝLÝ GENEL  BÝLGÝLER

1.1.TEMEL ÝLKELER
1.2012 Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) ile Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý (LYS) sonuçlarýna göre 2012-2013

öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna ek yerleþtirme iþlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme
Merkezince (ÖSYM) yapýlacaktýr.

2.2012-2013 öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna yapýlacak merkezî ek yerleþtirme kontenjanlarýný,
a) 2012-ÖSYS merkezî yerleþtirme sonunda boþ kalan kontenjanlar,
b) 2012-ÖSYS merkezî yerleþtirme ile kayýt hakký kazanan adaylarýn kayýt yaptýrmamasý nedeniyle boþalan

kontenjanlar ve
c) 2012-ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzu basýldýktan sonra açýlan ve bu nedenle

merkezî yerleþtirme iþlemlerine girmemiþ olan yeni yükseköðretim programlarýnýn kontenjanlarý
oluþturur.

3.2012 ek yerleþtirmeye baþvurabilmek için 2012-ÖSYS'ye baþvurulmuþ olmasý zorunludur.
4.2012 ek yerleþtirmede tercihlerin yapýlmasý ile ilgili kurallar bu kýlavuzda yer almýþtýr.
5.Adaylar, tercih yapma haklarý bulunan tablolardan toplam 30'u geçmemek üzere istedikleri sayýda tercih

yapabileceklerdir.
6.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.

7.Ek yerleþtirme kontenjanlarýna yerleþtirme yapýlýrken, 2012 Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi Kýlavuzu ve
2012-ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzunda yer alan ilke ve kurallara uyulacaktýr. Bu
kýlavuzda yer alan okul birincileri, bedensel özürlüler, bir mesleðe yönelik program uygulayan liselerin
mezunlarý, belli sanat dallarý, konu alanlarý veya sporda üstün yetenekli olanlar ile ilgili ilke ve kurallar ek
yerleþtirme için de geçerlidir. Bu nedenle adaylarýn adý geçen kýlavuzlarý yeniden gözden geçirmeleri yararlarýna
olabilir.

1.2.2012 EK YERLEÞTÝRMEDE TERCÝHLERÝN YAPILMASI ÝLE ÝLGÝLÝ KURALLAR
1.2012-ÖSYS Merkezì yerleþtirmede bir yükseköðretim programýna yerleþtirilmiþ olan adaylar (açýköðretimin

kontenjansýz programlarýna yerleþenler hariç) ek yerleþtirmede tercih yapma hakkýna sahip deðildir. Ek
yerleþtirmede tercih yapabilmek için, 2012-ÖSYS merkezî yerleþtirmede hiçbir yere yerleþtirilmemiþ veya
açýköðretimin kontenjansýz programlarýna yerleþtirilmiþ olmak gerekir.
Merkezî Yerleþtirmede bir örgün yükseköðretim programýna yerleþtirilmiþ adaylar ile kontenjan
sýnýrlamasý olan açýk öðretim programlarýna yerleþtirilmiþ olan adaylar, kontenjan sýnýrlamasý olmayan
açýk öðretim ön lisans programlarýna Ek Yerleþtirme için baþvuru yapabileceklerdir.

Bunun dýþýnda aþaðýdaki kurallar geçerli olacaktýr:
a) Yeni açýlan yükseköðretim programlarý ile merkezî yerleþtirmede kontenjaný dolmayan ve en küçük puaný

oluþmayan yükseköðretim programlarýný, ilgili puaný hesaplanmýþ tüm adaylar tercih edebilecektir.
b) Merkezî yerleþtirmede kontenjaný dolan ve en küçük puaný oluþan, ancak yerleþtirilen adaylardan

birkaçýnýn kayýt yaptýrmamasý nedeniyle kontenjan açýðý oluþan lisans programlarýný ve Tablo 3B’deki
önlisans programlarýný, yalnýz programýn en küçük puanýna eþit veya daha büyük puana sahip olan
adaylar tercih edebilecektir. Tablo 3A’daki önlisans programlarý için en küçük puan koþulu
aranmayacaktýr.

2.2012'de özel yetenek sýnavý ile bir yükseköðretim programýna yerleþtirilmiþ olan adaylar ek yerleþtirme için
tercih  yapabilirler.

3.Adaylarýn yükseköðretim programlarýný tercihleri arasýnda gösterebilmeleri için bu programlarýn koþullarýný
karþýlamalarý gerekir.
2012-YGS/LYS'ye girmeyerek sadece sýnavsýz geçiþ için baþvuran, 2012-ÖSYS'de sýnava girmek için
baþvurduðu hâlde sýnava girmeyen veya sýnava girerek 140,00000'ýn altýnda YGS puaný alan meslek lisesi
mezunlarý sadece Tablo-3A'dan kendi alanlarýndaki yükseköðretim programlarýný tercih edebileceklerdir.
2012-ÖSYS'de sýnava girerek ilgili puan türünde 140,00000 ile 179,99999 arasýnda YGS puaný alan meslek
lisesi mezunlarý gerek kendi alanlarýnda gerek alanlarý dýþýnda Tablo-3A ve Tablo-3B'deki  tüm
programlar ile  Tablo-4'teki açýk öðretim programlarýný tercih edebilirler.

1
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* : 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. 

 
 

 
ÇİZİM 1. Tercih Bildirimi İçin Seçenekler ve Yapılacak İşlemler 

 
 

2 

 
2012-ÖSYS Ek Yerleştirmede tercih yapma hakkı 

olan ve tercih yapmak isteyen aday 

 2012-ÖSYS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme 
Kılavuzunu ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet 
adresinden inceleyebilirsiniz. (Kılavuz dağıtımı ve satışı 

yapılmayacaktır.) 

Kılavuzda yer alan TABLO 3A, TABLO 3B ve 
TABLO 4’teki yükseköğretim programlarını ve 

koşullarını dikkatlice inceleyip yapacağınız tercihleri 
ve sıralarını belirleyiniz ve Tercih Formuna yazınız. 

Tercihlerinizi ÖSYM’ye nasıl 
göndereceksiniz? 

27 Eylül-1 Ekim 2012 tarihleri 
arasında internet bağlantısı olan ve 

yazıcısı bulunan bir bilgisayarı 
kullanarak ÖSYM www.osym.gov.tr 
internet adresindeki TERCİHLER 

alanındaki 2012-ÖSYS Ek Yerleştirme 
Tercih başlıklı alanı tıkladıktan sonra 
T.C. Kimlik Numaranız ile şifrenizi 

giriniz; Tercih Formuna tercihlerinizi 
yazıp kontrol ettikten sonra ÖSYM’ye 
gönderiniz. Bu işlemden sonra ekranda 

“Tercihleriniz … tarihinde başarı ile 
ÖSYM’ye bildirilmiştir.” uyarısını 

görmeniz gerekir. Bu uyarıyı gördükten 
sonra yazıcıdan Tercih Listesini alınız. 

Doldurulmuş Tercih Formu ve nüfus 
cüzdanı/pasaportunuzla birlikte           

27 Eylül-1 Ekim 2012 tarihleri arasında 
bir Başvuru Merkezine gidiniz (Randevu 

almanıza gerek yoktur). Başvuru 
Merkezi görevlisi tercihlerinizi sisteme 

girip size kontrol ettirdikten sonra 
ÖSYM’ye gönderecektir. Bu işlemden 

sonra görevli ile birlikte ekranda “ ……  
ad/soyadlı adayın tercihleri sistem 

tarafından başarıyla kabul edilmiştir.” 
uyarısını görmeniz gerekir. Bu uyarıyı 

gördükten sonra Başvuru Merkezi 
görevlisi yazıcıdan Tercih Listesini 

alarak size verecektir. Tercih hizmeti 
ücreti olarak 3,00 TL ödeyiniz. 

Tercihleriniz ÖSYM’ye ulaşmış ve 
tercih yapma işleminiz tamamlanmıştır. 

İnternet aracılığıyla 
kendim göndereceğim*. 

Başvuru Merkezi 
aracılığıyla göndereceğim. 
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DÝKKAT: Tablo-3A'da her programýn karþýsýnda o programa genel yerleþtirme sýrasýnda oluþan en küçük
puan ile bu yerleþtirmede kullanýlan önceliklere göre yerleþen en son adayýn öncelik durumu gösterilmiþtir.
Bu bilgiler adaylara sadece tercihlerini yapmada kolaylýk saðlamak için verilmiþtir. Adaylar, Tablo-3A'daki en
küçük puanlarýn ve önceliklerin altýnda olsalar bile tercihlerini yapabileceklerdir. Bir baþka deyiþle,
Tablo-3A'dan tercih yapacak adaylar ister meslek lisesi ister genel lise çýkýþlý olsun en küçük puan ve
öncelik bilgilerini göz önünde tutmadan da tercihlerini yapabilirler.

1.3. MERKEZÎ EK YERLEÞTÝRME ÝÇÝN TERCÝH ÝÞLEMÝ NASIL YAPILACAKTIR?
2012-ÖSYS’de Merkezì Ek Yerleþtirme için tercih yapmak isteyen adaylarýn yapacaklarý iþlemler aþaðýda
sýralanmaktadýr.
a) 2012-ÖSYS Yükseköðretim Programlarýna Ek Yerleþtirme Kýlavuzunun edinilmesi: 2012-ÖSYS

Yükseköðretim Programlarýna Ek Yerleþtirme Kýlavuzu ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr adresinden
görülebilir. Kýlavuz daðýtýmý ve satýþý yapýlmayacaktýr.

b) Tercih iþleminin nasýl yapýlacaðýnýn belirlenmesi: 2012-ÖSYS Ek Yerleþtirme Tercih Bildirimi;
- Baþvuru Merkezlerine baþvurularak (Baþvuru Merkezine giderken doldurulmuþ Tercih Formunuzu ve nüfus

cüzdaný/süresi geçerli pasaportunuzu yanýnýzda bulundurunuz.),
- T.C. Kimlik numarasý ve þifre ile ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak

yapýlabilir.
2012-ÖSYS merkezî genel yerleþtirmede tercih iþlemi yapýlabilen tüm Ortaöðretim Kurumu (Okulu)
Müdürlükleri ve ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticilikleri ek yerleþtirmede de Baþvuru Merkezi olarak görev
yapacaklardýr.
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 Formunun doldurulmasý: Adaylarýn bu kýlavuzu inceleyip yapacaklarý tercihleri ve sýralarýný
belirledikten sonra Tercih Formunu doldurmalarý gerekir.

1.4. ADAYLAR YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA NASIL YERLEÞTÝRÝLECEKTÝR?
2012-ÖSYS Ek Yerleþtirmeye baþvuran adaylar, 2012-2013 öðretim yýlý için Tablo 4'teki lisans programlarýna ve
Tablo 3B'deki ön lisans programlarýna;

a) 2012 YGS/LYS sonucunda  hesaplanan yerleþtirme puanlarý,
b) 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) 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 (Bk.3.1.).
Yerleþtirme iþlemlerinde bu kýlavuz ile 2012-ÖSYS  Kýlavuzunda yer alan kurallar geçerli olacaktýr.

1.5. YÜKSEKÖÐRETÝM  PROGRAMLARININ  KONTENJAN VE KOÞULLARI
NELERDÝR?
Sýnavsýz geçiþ (sadece Tablo 3A) ve 2012-Y-YGS/Y-LYS 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 iki yýllýk 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.
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2. TERCÝH  FORMU  ÝLE  ÝLGÝLÝ  BÝLGÝLER
Adaylarýn, Tercih Formunu doldurmaya baþlamadan önce ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr Ýnternet adresinden
ÖSYS ile ilgili bilgi ve duyurularý izlemeleri yerinde olacaktýr. Adaylar, bu Ýnternet sitesinde tercihleri için yararlý olacak
bilgilere eriþebileceklerdir.
2.1. TERCÝH  FORMU  NASIL  DOLDURULACAKTIR?

Tercih Formunda doldurmanýz gereken alanlara ait açýklamalar aþaðýda verilmiþtir.
TERCÝH  SIRANIZA  GÖRE  GÝRMEK  ÝSTEDÝÐÝNÝZ  YÜKSEKÖÐRETÝM   PROGRAMLARI
Tercih Formu, bütün adaylarýn doldurmalarý gereken bir formdur. Adaylar sýnava girip girmediklerini ve mezun
olduklarý okul türlerini göz önünde tutarak 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.
2012-ÖSYS'ye baþvurmuþ meslek lisesi mezunlarý, 2012-YGS/LYS'ye girseler de girmeseler de kendi alanlarýnda olmak
koþuluyla Tablo 3A'da yer alan programlara sýnavsýz geçiþ öncelikleri dikkate alýnarak 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 mezunu adaylar ile alanlarý dýþýnda tercih yapmak isteyen
meslek lisesi mezunlarý da yerleþtirme iþlemine alýnacaktýr. Bu nedenle sözü edilen adaylar Tablo 3A'daki programlarý
da tercihleri arasýnda gösterebileceklerdir. 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 2012-YGS'de ilgili puan türünde 140 ve daha fazla YGS puaný almýþ adaylar
tarafýndan tercih edilebilecektir.
2012-YGS/LYS'de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan tüm adaylar Tablo 4'teki yükseköðretim
programlarýný tercihleri arasýnda gösterebileceklerdir. Bu tablodaki açýköðretim programlarý 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.
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. 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 koþullarýný karþýlayýp karþýlamadýðýnýz kontrol
edilmeyecektir. Ancak, Merkezî Ek Yerleþtirme öncesi yapýlacak kontrollerde  koþullarýný taþýmadýðýnýz tespit
edilen tercihleriniz geçersiz sayýlacaktýr. Koþullarýný taþýmadýðýnýz tespit edilemeyen bir programa puanýnýz
elveriþli olduðu için yerleþtirilseniz bile kaydýnýz yapýlmayacaktýr. Bu nedenle "Tablo 3A, Tablo 3B  ve Tablo 4'te
Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý" bölümünü mutlaka okuyunuz.
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:
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 " 5. sayfadadýr.

b) Bir aday, puanlarý ne denli yüksek olursa olsun yalnýz bir programa kayýt hakký kazanabilir. Bu program, adayýn
puanlarýyla girebildiði en üst tercihidir. Bunun altýnda kalan tercihler iþleme konmaz.

c) Merkezî Ek yerleþtirme sisteminde bir adayýn kayýt hakký kazandýðý programý sonradan deðiþtirmesi, bir baþka
deyiþle, daha düþük puanla öðrenci alan baþka bir programa kaydolmasý mümkün deðildir.

4

24
 E

YLÜ
L 2

01
2

ÖN B
İLG

İ A
MAÇLID

IR



d) Kayýt hakký kazanan bütün adaylarýn bilgileri ve fotoðraflarý, adaylarýn yerleþtirildikleri yükseköðretim
programlarýnýn baðlý olduðu üniversite rektörlüklerine ÖSYM tarafýndan elektronik ortamda iletilecektir.

e) Kaydolmayý en çok istediðiniz programý en üst tercihinize, daha sonra istediðiniz programý ikinci tercihinize
yazmanýz ve bütün tercihlerinizi  bu þekilde  sýralamanýz yararýnýza olacaktýr.  Tercihlerinizi, Tablo 3A
(önceliðin  sýnavsýz geçiþ hakký olanlarda olduðunu unutmadan), Tablo 3B ve Tablo 4'te verilen
yükseköðretim  programlarýnýn en küçük puanlarýna  göre sýralamanýz þart deðildir. Duruma göre
yapabileceðiniz tercihlerin 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 Ek 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 yararlanarak Baþvuru Merkezi veya Ýnternet üzerinden tercih
bildirim iþleminizi gerçekleþtiriniz.

DÝKKAT: Tercih bildirim iþleminizi tamamladýktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde
http://ais.osym.gov.tr Ýnternet adresinden tercihlerinizde deðiþiklik yapabilirsiniz.
Tercih iptali yapýlmaz.
Tercih iþleminizi tamamladýktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde http://ais.osym.gov.tr Ýnternet
adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazýcýdan tercih listenizi alarak saklayýnýz.

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 önlisans programlarýna sýnavsýz olarak
yerleþtirilebileceði hükmünü getirmiþtir. Türkiye ve KKTC dýþýndaki bir ülkedeki mesleki ve teknik ortaöðretim
kurumunu bitiren T.C. uyruklu adaylarýn sýnavsýz yerleþtirilmelerinde Millî 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. 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 yýllarda Enstitü adý altýnda mezun olunan Meslek Lisesi (Öncelik Kodu: 1)

    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.

3. 2012-ÖSYS'DE YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK
YERLEÞTÝRME ÝÞLEMLERÝ NASIL YAPILACAKTIR?
3.1. MERKEZÎ EK YERLEÞTÝRME NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAKTIR?

Yükseköðretim programlarýna öðrenci alýnmasýnda, ÖSYM tarafýndan yapýlan Merkezî Ek Yerleþtirmede adaylar,
(Sýnavsýz Geçiþ hariç) yükseköðretim programlarýna, yerleþtirme puanlarý ile varsa ek puanlarý,  yükseköðretim
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programlarý ile ilgili tercihleri ve bu programlarýn kontenjan ve koþullarý göz önünde tutularak ÖSYM’ce
yerleþtirilir. Merkezî Yerleþtirmenin Sýnavsýz Geçiþ ile ilgili kurallarý yukarýda "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. Adaylarýn bir yükseköðretim programýna
yerleþtirilirken  kullanýlacak  olan yerleþtirme puanlarýnýn hesaplanmasýnda bu tablolar göz önünde tutulmuþtur.
Adaylarýn ek puanlarýyla yerleþtirilecekleri yükseköðretim programlarý öðrenebilmeleri için Tablo 6A ve 6B’de
kendi alanlarýný bulmalarý ve bu alanlarýn altýndaki yükseköðretim programlarýný incelemeleri gerekir.
YGS puan türlerinin herhangi birinden en az 140  puan  alan adaylar istedikleri takdirde kontenjaný bulunmayan
açýk öðretim programlarýna yerleþebileceklerinden bu programlar için ek puan verilmemektedir.

3.2. YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA MERKEZÎ EK YERLEÞTÝRME
SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR?
2012-ÖSYS'de merkezî ek yerleþtirme iþlemine alýnan tüm adaylarýn sonuçlarý http://sonuc.osym.gov.tr adresinden
duyurulacaktýr. Adaylar kayýt tarihleri içerisinde yerleþtirildikleri üniversitelere istenen belgelerle
gideceklerdir.Yerleþtirme sonuç belgesi basýlmayacak ve adaylarýn adreslerine gönderilmeyecektir.

4. YÜKSEKÖÐRETÝM  PROGRAMLARINA  KAYIT  ÝÞLEMLERÝ  NASIL
YAPILACAKTIR?
2012-2013 ders  yýlýnda,  ÖSYS  sonuçlarýna  göre bir programa  kayýt hakký kazanan adaylarýn kayýt iþlemleri
üniversitelerce, yerleþtirme sonuçlarý açýklandýktan sonra yapýlacaktýr.  Kayýt tarihleri adaylarýn Ýnternet'te yayýmlanan
yerleþtirme sonuçlarý sayfasýnda yer alacaktýr. 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 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) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoðraf
d) Katký payýnýn/öðretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayýttan önce belirlenip üniversite tarafýndan ilan edilecek diðer belgelerin aslý veya üniversite onaylý

suretleri
ÖSYS ile bir yükseköðretim programýna yerleþen yükümlülerin askerlik durumlarý, üniversiteler tarafýndan
http://kamu.turkiye.gov.tr Ýnternet adresinde görülebilecektir.
Adaylarýn askerlikle ilgili sorunlarý için askerlik þubelerine, kredi konusunda ayrýntýlý bilgi için de üniversite
rektörlüklerine veya Yükseköðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna baþvurmalarý gerekmektedir.
Anadolu Üniversitesi merkezi açýk öðretim 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) Adaylarýn kayýt için bizzat baþvurmalarý gerekmektedir. Posta ile kayýt yapýlmaz.
b) Kayýt için istenen belgelerin onaysýz sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslýnýn getirilmesi suretiyle

üniversite tarafýndan onaylý örneði kabul edilir.
c) Belgeler eksik ise kayýt yapýlmaz.
d) Belirtilen tarihler arasýnda kaydýný yaptýrmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
e) Yükseköðretim kurumlarý,  kayýt yaptýracak adaylardan saðlýk kurulu raporu  isteyebilir.
f) Üniversiteler, gerçeðe aykýrý beyanda bulunarak kayýt yaptýran adaylar hakkýnda gerekli yasal iþlemleri

yapmaya yetkilidir.
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2012-ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköðretim programýna yerleþmeleri durumunda bu adaylarýn kayýtlarý yapýlacaktýr.
Ancak, bu durumdaki adaylarýn askerlikleri tecil edilmiþ ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayýt hakký kazandýklarý
programda eðitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi halinde askerlik erteleme haklarýný kaybettiklerinden
bu durumdaki adaylarýn kayýtlarý dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptýktan sonra eðitime devam edebileceklerdir.

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 Ýnternet ortamýnda bir programý
kazandýðýnýn yazýlmýþ olmasý bu adaya, ilgili programýn öngördüðü diðer koþullarý taþýmadan kayýt yaptýrma
hakký vermez.
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. ÖSYM  ÝLE  YAZIÞMALAR
Adaylar,   yerleþtirme sonuçlarýnýn incelenmesi ve bunlarýn dýþýndaki her türlü isteklerinde bu kýlavuzun sonunda
yer alan, Genel Amaçlý Dilekçe örneðini kullanarak Merkezimize baþvuracaklardýr. Ýþleme alýnabilmesi için
dilekçelerde mutlaka adayýn T.C. Kimlik Numarasý, adý, soyadý, imzasý ve evrak referans numarasý bulunmalýdýr.
Yerleþtirme sonuçlarýnýn incelenmesini isteyen adaylar, bu sonuçlarýn ÖSYM tarafýndan açýklanmasýndan itibaren
en geç 15 gün içinde baþvurmalýdýrlar.  Süre  hesabýnda  ÖSYM  Genel  Evrak  Biriminin tarih damgasý esas alýnýr.
Süresi geçtikten sonra yapýlan itirazlar ile üzerinde adayýn adresi, T.C. Kimlik Numarasý, evrak referans numarasý vb.
bilgiler yazýlý olmayan, imzalanmamýþ, ekinde banka dekontu bulunmayan dilekçeler kesinlikle iþleme alýnmayacaktýr.
Adaylarýn, Merkezimize dilekçe ile baþvurmadan önce, öðrenmek istedikleri bilginin 2012-ÖSYS
Kýlavuzunda, 2012-ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzu ve bu kýlavuzda verilmiþ olup
olmadýðýna bakmalarý yararlý olacaktýr.

TABLOLARDA  KULLANILAN  BAÞLICA  KISALTMALAR
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Alm. : Almanca
Asist. : Asistanlýðý
Bil. : Bilimler / Bilimleri / Bilimi
Bir. : Birliði
Bk. : Bakýnýz
Çev. : Çevirmenlik
Danýþ. : Danýþmanlýk
Deð. : Deðerlendirme
Dep. : Depolanmasý
Dok. : Dokümantasyon
Ed. : 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
Kont. : Kontenjan/Kontenjaný
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
Sek. : Sekreterlik
Sis. : Sistemleri
SUNY : 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/Uygulamalý
Yay. : Yayýmcýlýðý / Yayýncýlýðý
Yön. : Yönetim / Yönetimi /

   Yöneticiliði / Yönetici
Y.O./YO: Yüksekokul / Yüksekokulu

24
 E

YLÜ
L 2

01
2

ÖN B
İLG

İ A
MAÇLID

IR



2012-2013  ÖÐRETÝM  YILI
ÝKÝNCÝ ÖÐRETÝM ÜCRETLERÝ (29 Aðustos 2012 tarihli ve 28396 sayýlý Resmi Gazete)

Týp Fakültesi 591 TL

Diþ Hekimliði Fakültesi
Eczacýlýk Fakültesi

Veteriner Fakültesi  386  TL 2.134 TL

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Prog.
Týbbi Biyolojik Bilimler Programý

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.
Mühendislik ve Doða Bil. Fak.
Ýnþaat Fakültesi
Bilgisayar Biliþim Fakültesi
Makine Fakültesi 387  TL 1.529 TL
Maden Fakültesi
Elektrik-Elektronik Fakültesi
Kimya Metalurji Fakültesi
Orman Fakültesi
Yer Bilimleri Fakültesi
Teknoloji Fakültesi
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Ziraat Fakültesi

Deniz Bilimleri Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Gemi Ýnþaatý ve Deniz Bilimleri Fak.
Gemi Ýnþaatý ve Denizcilik Fak. 316  TL 1.924 TL
Güzel Sanatlar Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarým Fak.
Su Ürünleri Fakültesi
Sanat ve Tasarým Fakültesi
Tekstil Tek.ve Tasarým Fakültesi

Fen Fakültesi 284 TL 1.281 TL
Fen-Edebiyat Fak. (Fen Programý)

Hukuk Fakültesi
Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi
Ýktisat Fakültesi 313 TL 1.155 TL
Ýþletme Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

Dil Tarih ve Coðrafya Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Eðitim Bilimleri Fakültesi
Eðitim Fakültesi
Endüstriyel Sanatlar Eðitim Fak.
Ýlahiyat Fakültesi
Ýslami Ýlimler Fakültesi
Ýnsani Bilimler Edebiyat Fak. 284 TL 1.027 TL
Mesleki Eðitim Fakültesi
Saðlýk Bilimleri Fakültesi
Hemþirelik Fakültesi
Ticaret Turizm Eðitim Fak.
Turizm Fakültesi

Ýnsani ve Sosyal Bilimler Fak.
Ýnsan ve Toplum Bilimleri Fak. 284 TL 1.027 TL
Sosyal ve Beþeri Bilimler Fak.
Fen-Edebiyat Fakültesi
(Edebiyat ve Sosyal Programlar)
Ýletiþim Bilimleri Fakültesi 284 TL 962 TL
Ýletiþim Fakültesi

Açýköðretim Fakültesi 71 TL

Yabancý Dil Destek Birimleri
Yabancý Dil Hazýrlýk Sýnýflarý
Yabancý Dil Hazýrlýk Okullarý

Devlet Konservatuvarý 589 TL 4.268 TL

Sivil Havacýlýk Yüksekokulu 470 TL 4.268 TL

Ev Ekonomisi Yüksekokulu
Mesleki Teknoloji Yüksekokulu 227 TL 1.923 TL
Tütün Eksperliði Yüksekokulu

Bankacýlýk ve Sigortacýlýk Y.O.
Beden Eðitimi ve Spor Y.O.
Endüstriyel Sanatlar Y.O.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O.
Hemþirelik Yüksekokulu
Ulaþtýrma ve Lojistik Y.O.
Uygulamalý Tek. ve Ýþl. Y.O.
Tapu Kadastro Y.O.
Ýlahiyat Meslek Yüksekokulu
Ormancýlýk Meslek Y.O. 190 TL 1.155 TL
Saðlýk Yüksekokullarý
Spor Bilimleri Teknolojisi Y.O.
Taký Tek. ve Tasarýmý Y. O.
Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu

Engelliler Entegre Yüksekokulu 190 TL 1.924 TL

Adalet Yüksekokulu
Meslek Yüksekokullarý
Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O.
Sivil Havacýlýk Meslek Y.O.
Sosyal Bilimler Meslek Y.O. 190 TL 770 TL

Tapu Kadastro Meslek Y.O.
Maliye Meslek Y.O.
Milli Saraylar ve Tarihi Yapýlar M.Y.O.
Teknik Bilimler Meslek Y.O.
Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O.

Turizm ve Otelcilik M.Y.O.
Turizm ve Otelcilik Ýþl. M.Y.O.
Uzaktan Eðitim Meslek Y.O.

Deniz Ýþletmeciliði ve Yönetimi Y.O. 190 TL 962 TL
Denizcilik Y.O.
Denizcilik M.Y.O.

Açýk ve Uzaktan Öðretim Fak. 716 TL

(Açýköðretim Programlarý hariç)

Kazandýðý  fakültenin,
yüksekokulun ve
bölümün katký payýný
öder.

Konservatuvar / Fakülte / Yüksekokul

Ýkinci
Adý Öðrenci Katkýsý   Öðretim Ücreti

          494 TL

 281 TL 2.134 TL

Konservatuvar / Fakülte / Yüksekokul

Ýkinci
Adý Öðrenci Katkýsý   Öðretim Ücreti
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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. Evrak Referans  
Numarası 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: 
1)  Bilgilerde eksiklik ya da hata bulunan dilekçeler ile imzasız dilekçeler işleme konulmayacaktır.  
2)  Aşağıdaki durumlarda ise dilekçe yazılmayacak, bu değişiklik talepleri öngörülen süre içerisinde 
internet ortamında bizzat adayların kendileri tarafından gerçekleştirilecektir. 
  a-  T.C. uyruklu adayların kimlik bilgilerinde değişiklik isteği (Önce MERNİS bilgilerinde değişiklik yaptırılmalıdır.)
  b-  Resmî belge ibrazı gerektirmeyen öğrenim bilgilerinde değişiklik isteği 
  c-  Sınava ilişkin bilgilerde değişiklik isteği 
  d-  İletişim bilgilerinde değişiklik isteği
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