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ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFINDA BAŞARISIZ OLARAK İLİŞİĞİ 
KESİLEN ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE ÖĞRETİM YAPAN YÜKSEKÖĞRETİM 
PROGRAMLARINA YERLEŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN BAŞVURU KILAVUZU 

 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 
4 Aralık 2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumlarında 
Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesi 
uyarınca, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS), Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ya da Yurtdışında 
Çalışanların Çocukları İçin Yükseköğretime Giriş Sınavı (YÇS) sonuçlarına göre merkezi yerleştirme ile 
yerleştirildikleri yükseköğretim programının (Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan yükseköğretim 
programları hariç.), zorunlu hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen ikinci yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil 
sınavında başarısız olduğu için ilişiği kesilen öğrencilerin, başvurmaları halinde başka bir üniversitede veya 
kayıtlarının bulunduğu üniversitede, Türkçe öğretim yapılan programların birinci sınıflarına yerleştirilme işlemleri 
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülecektir. Başvurular 15-28 Eylül 2015 tarihleri 
arasında yapılacaktır. Bu yerleştirmede yükseköğretim programlarının kontenjanları, bu programların en küçük 
puanları ve koşulları, yerleştirilme isteğinde bulunan öğrencilerin ÖSYS/DGS/YÇS puanları, tercih sıraları önünde 
tutulacaktır. Hazırlık sınıfında başarısız olduğu için ilişiği kesilen öğrencilerin ÖSYM tarafından 
yerleştirilmeleri yapılırken aşağıdaki kurallara uyulacaktır: 

Öğretim dili tamamen veya kısmen (en az %30) yabancı dil olan programların zorunlu hazırlık sınıfında başarısız 
olan ve ilişiği kesilen öğrencilerin kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan aynı isimde bir 
program olması halinde kayıt için üniversitelerine başvurabileceklerdir.  

1.  Öğretim dili yabancı dil olan programların zorunlu hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin, Türkçe 
öğretim yapan programlara yerleştirilebilmeleri için başarısız oldukları hazırlık programının zorunlu olması ve 
hazırlık sınıfında başarısız olanlara lisans öğrenimine devam imkânı verilmemiş olması gerekir.  

2. Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve 
Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmeliğin 13. maddesi uyarınca; ortak programda yoğun dil eğitimi 
üzerine azami verilen iki yıl sürenin sonunda yabancı dil koşulunu sağlayamayan öğrenciler de Türkçe öğretim 
yapan programlara yerleştirilmelerini talep edebilirler. 

3. İsteğe bağlı hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrencilerin bir başka programa yerleştirilmeleri yapılmaz, bu 
öğrenciler kayıtlarının bulunduğu yükseköğretim programlarında öğrenimlerine devam ederler. 

4. Lisans programının hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler, istedikleri ve puanları yeterli olduğu takdirde 
Türkçe öğretim yapılan lisans veya ön lisans programlarına yerleştirilebilirler. Ön lisans programının hazırlık 
sınıfında başarısız olan öğrencilerin Türkçe öğretim yapan lisans programlarına yerleştirilmeleri yapılmaz, 
sadece ön lisans programlarına yerleştirilmeleri yapılır.  

5.  Hazırlık programlarında başarısız olan öğrenciler öğretim dili Türkçe olan programlara ikinci öğretim dahil 
yerleştirilirler, ancak Burslu programlara yerleştirme yapılmaz. 

6.  Türkçe öğretim yapılan yükseköğretim programlarına yerleştirme yapılırken, bir programa yerleştirilecek 
öğrenci sayısı, o programın en son yıldaki genel kontenjanının ÖSYS için %10'u, DGS için %3'ü kadardır.  

7.  Hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrencilerin ÖSYM'ye başvururken aşağıdaki koşulları karşılamaları 
gerekir: 

a) Öğretim dili yabancı dil veya kısmen yabancı dil olan programın zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında 
başarısız olmak.   

b) Hazırlık sınıfında başarısız olarak ilişiğinin kesildiği dönemde bir defaya mahsus olmak üzere başvurmak 
(İlişiğinin kesildiği tarih ÖSYM tarafından öğretim dili Türkçe olan programlara yerleştirme için 
başvuruların alındığı tarihten sonra olması durumunda bir sonraki dönem başvuru yapılabilir. 2015 yılı 
başvurularına uygulanmak üzere 30 Ekim 2013 tarihinden sonra başarısız olarak ilişiği kesilen adaylar da 
başvuru yapabilirler.) 

c) Aday Başvuru Formunu, başvuru süresi içinde hazırlık sınıfında başarısız olduğu için ilişiğinin kesildiği 
yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye onaylatmak. 

d) Tercihlerini Türkçe öğretim yapan programlardan yapmış olmak 
e) Öğrencinin hazırlık sınıfında başarısız olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYS/DGS puanı, 

tercihleri arasında göstereceği yükseköğretim programlarının yerleştiği yıldaki en düşük 
ÖSYS/DGS puanlarına eşit veya bu puanlardan yüksek olmak. İlgili yılda sınavsız geçiş ile yapılan 
yerleştirmelerde en düşük puan şartı aranmaz. Adaylar sınavsız geçiş öncelikleri ve ortaöğretim başarı 
puanları (OBP) ile yerleştirme işlemine alınırlar. 

f) Üniversitelerin hazırlık sınıfına kaydolunan yılda merkezi olarak yerleştirilmiş olmak. 
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g) Tercih edeceği Türkçe öğretim yapan programın başarısız olduğu programa yerleştiği yıl merkezi 
yerleştirme ile öğrenci alıyor olması (Eğer tercih edilen program adayın yerleştiği yıl  merkezi yerleştirme 
öğrenci almamış ise bu programa yerleştirme yapılmaz.). 

 

8. Öğretim dili Türkçe olan ve isteğe bağlı hazırlık sınıfı bulunan programlara, öğretim dili yabancı dil veya 
kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrenciler yerleştirilebilirler ve 
doğrudan kayıtları yapılır. Bu programlara yerleştirilen öğrenciler, yerleştirildikleri programlardaki hazırlık 
sınıflarına isteseler bile devam edemezler.  

9. Hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrenciler ÖSYM tarafından aşağıdaki hususlar göz önünde tutularak 
yerleştirileceklerdir: 

a) Başvurma koşullarını taşıyan öğrenciler tercihleri arasında gösterdikleri programlara, bu programların son 
yıldaki genel kontenjanları (Bk. Madde 6) göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir. 

b) Yerleştirme işlemi tek aşamada yapılacak, kontenjanların daha yüksek puanlı öğrenciler tarafından 
doldurulması durumunda, puanları tutsa bile öğrenciler herhangi bir yükseköğretim programına 
yerleşemeyeceklerdir. 

c) Yerleştirme işlemlerinde öğrenciler puanlarına göre sıralanırken, aynı türdeki ÖSYS/DGS puanları farklı 
yıllarda alınmışsa, bu durumda öğrencilerin yerleştiği yıldaki başarı sırası göz önünde tutulacaktır. Afla 
dönen öğrenciler için ÖYS/DGS puanına göre yapılan yerleştirmelerde başarı sırası eşit olduğu takdirde, 
öğrencilerin ilgili yıldaki ağırlıklı ÖYS/DGS puanına katılan ÖSS/DGS puanındaki başarı sırası; 
ÖSS/DGS puanları ile yapılan yerleştirmelerde puanların eşit olması durumunda ise öğrencilerin 
ortaöğretim başarı puanları dikkate alınacaktır.  

d) Yerleştirme yapılan programın puan türünde yıldan yıla değişiklik varsa ve eski puan türünde kaydolmuş 
öğrenciler de bu programa yerleştirilmek üzere başvurmuşlarsa, bu öğrenciler yukarıda 7. maddenin "e" 
şıkkına göre eski puan türüne göre işleme alınacak; yerleştirme yapılırken, bu öğrencilerin yeni puan 
türündeki başarı sıraları kullanılacaktır. 

e) Kayıt olmama veya tercih edilmeme nedeniyle boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılmayacaktır. 
10. Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler, kendi üniversitelerinde öğretim dili Türkçe olan programları da 

tercihleri arasında gösterebilirler ve puanları tuttuğu takdirde bu programlara yerleştirilebilirler. 
11. Vakıf üniversitelerinin hazırlık programlarında başarısız olan öğrenciler, devlet üniversitelerinin Türkçe 

öğretim yapan programlarına ve devlet üniversitelerinin hazırlık programlarında başarısız olan öğrenciler de 
Vakıf üniversitelerinin Türkçe öğretim yapan programlarına aynı şekilde yerleştirilebilirler (Burslu 
programlar hariç).  

12. Adaylar yerleştirme işlemine sadece bir defa başvurabilirler. 
13. Zorunlu hazırlık sınıfında başarısızlık sebebiyle ilişik kesilme dışında devamsızlık vb. nedenlerle ilişiği kesilen 

öğrenciler ile özel yetenek sınavı sonuçlarına göre yerleştirilen öğrenciler başvuru yapamazlar. 

Tercih Bildirimi Yaparken Göz Önüne Alınması Gereken Hususlar: 
1.  "Programın Kodu (Adayın yerleştiği yıldaki)" ile "Programın Adı (Adayın yerleştiği yıldaki)" alanlar 

doldurulurken bu alanlara programın yerleştiğiniz yıldaki kodunun ve adının yazılması gerekir. Bu kodu ve adı 
yerleştiğiniz sınava göre ilgili yıllarına ait ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki 
En Küçük ve En Büyük Puanları ve Dikey Geçiş Sınavına ait (DGS) programların En Küçük ve En 
Büyük Puanları listelerinden bulabilirsiniz (Bu listelere ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet 
adresinden ulaşabilirsiniz.).  

2. Hazırlık sınıfında başarısız olduğunuz programa; ÖSYS sistemi ile yerleştiyseniz, Türkçe öğretim yapan 
programlara tercihlerinizi 2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan; başarısız 
olduğunuz programa DGS ile yerleştiyseniz, Türkçe öğretim yapan programlara tercihlerinizi 2015-DGS 
Tercih Kılavuzundan, başarısız olduğunuz programa YÇS ile yerleştiyseniz, Türkçe öğretim yapan programlara 
tercihlerinizi 2012-YÇS Kılavuzundan yapmanız gerekir (YÇS 2012 yılında son kez uygulanmıştır.).  

3. Tercihlerinizi yaparken yukarıdaki kuralların göz önünde tutulması son derece önemlidir. Tercih alanlarına 
yazılacak program kodların mutlaka yerleştirilmek istediğiniz programların 2015 yılındaki program kodları 
olması zorunludur. Tercihleriniz arasında yer alan programların kodlarını başarısız olduğunuz programa hangi 
sınav ile yerleştiyseniz (ÖSYS, DGS veya YÇS) o kılavuza ait tablolardan bulmanız gerekir. Bir başka deyişle 
tercih yapmak istediğiniz programın kodunu, başarısız olduğunuz programa; ÖSYS ile yerleştiyseniz 2015-
ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan, DGS ile yerleştiyseniz 2015-DGS Tercih 
Kılavuzundan veya YÇS ile yerleştiyseniz 2012-YÇS Kılavuzundan bulmanız gerekir (Öğrencinin başarısız 
olduğunuz programa yerleştiği yıldaki ÖSYS/DGS puanı, tercihleri arasında göstereceği yükseköğretim 
programlarının yerleştiği yıldaki en küçük ÖSYS/DGS puanına eşit veya bu puandan yüksek olması gerekir. 
Bk. Madde 9.). Tercih ettiğiniz programların ilgili yıldaki (başarısız olduğunuz programa yerleştiğiniz yıldaki) 
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en küçük ÖSYS/DGS puanlarını “ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük 
ve En Büyük Puanları” veya “Dikey Geçiş Sınavına ait (DGS) programların En Küçük ve En Büyük Puanları” 
listelerinden mutlaka kontrol ederek, puanınızın tercih ettiğiniz programın puanına eşit veya daha yüksek 
olduğundan emin olunuz. Eğer tercih ettiğiniz program, başarısız olduğunuz programa yerleştiğiniz yıl  
merkezi yerleştirme öğrenci almamış ise bu programa yerleştirme yapılmaz. Bu sebepten bu gibi programları 
tercih etmeyiniz. 

4. Adaylar Aşağıdaki Programları ve/veya Program Türlerini TERCİH EDEMEZLER  
a. Yurtdışı üniversitelere ait programları (KKTC üniversitelerinden tercih yapılabilir.), 
b. Eğitim dili yabancı dil olan veya kısmen yabancı dil olan programları,  

(Bir başka deyişle “Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları”ndan ÖSYS için 
Bk.17, Bk.28, Bk. 44, Bk.86, Bk.124, Bk.128, Bk.236, Bk.246, Bk.263, Bk.272, Bk.299, Bk.700, 
Bk.707, Bk.708, Bk.800,  Bk.870, Bk.907, Bk.909 ve  Bk.912 koşullarını; DGS için Bk.17, Bk.28, 
Bk.86, Bk.124, Bk.128, Bk.272 ve Bk.708 koşullarını; YÇS için Bk.11, Bk.12, Bk.15, Bk.17, Bk.20 
ve Bk.22 koşullarını içeren programlar tercih edilemez.), 

c. Çift diplomaya yönelik uluslararası ortak lisans/önlisans programlarını (ÖSYS için Bk.251 koşulu taşıyan 
programlar, DGS ve YÇS kılavuzlarında çift diplomaya yönelik uluslararası programlar 
bulunmamaktadır.), 

d. Burslu programları,  
e. Genel liselerden mezun olan öğrenciler, sadece mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından (meslek 

liseleri) mezun olan öğrenciler için yükseköğretim programlarında bulunan Mesleki ve Teknik Ortaöğretim 
Kurumları Mezunları (M.T.O.K) için ayrılan kontenjanları 

tercih edemezler. 

5. Yükseköğretim programlarına yerleştirme kontenjan dahilinde yapılacaktır. Eğer bir adayın tercih ettiği 
programları, programların kontenjanından daha çok sayıda, kendisinden daha fazla puanlı adaylar tercih 
etmişse, bu adayın herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilmesi mümkün olamayacaktır. Yerleştirme 
işlemine başvuran adaylar tercihlerini yaparken bu durumu göz önünde tutmalıdırlar. 

6.  Aday Başvuru Formunuzu tükenmez veya dolma kalemle kendi el yazınızla okunaklı bir şekilde doldurmanız, 
imzalamanız, başarısız olduğunuz üniversitenin yetkilisine onaylatmanız gerekir. Başvuru tamamlandıktan 
sonra Aday Başvuru Formunda hiçbir değişiklik ve düzeltme yapılmaz. Elektronik olarak Başvuru merkezi 
aracılığıyla yapılmayan başvurular işleme alınmayacaktır. 

7. Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerinden sorumludurlar. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit 
edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu yerleştirme işleminden elde ettiği tüm 
haklarını kaybedecektir. 

2. BAŞVURMA İŞLEMİ 
KILAVUZ ve ADAY BAŞVURU FORMUNUN EDİNİLMESİ:        
Yerleştirme işlemine başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde 
ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. 
Aday Başvuru Formunu bu kılavuzda anlatıldığı şekilde doldurup başvuru süresi içinde kendi 
Üniversitelerine onaylatacaklardır. Başvurular 15-28 Eylül 2015 tarihleri arasında yapılacaktır. 

 ADAY BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI:  
 Adaylar aşağıdaki açıklamaları dikkatlice okuduktan sonra Aday Başvuru Formunu dolduracaklardır.  

Aday Başvuru Formundaki bilgi alanlarının doldurulmasına ilişkin açıklamalar aşağıda sırasıyla verilmiştir. Bu 
açıklamalar dikkatle okunduktan sonra yazma işlemine geçilmelidir. Yapılacak yanlışlıklardan doğacak 
sonuçların bütün sorumluluğu adaylara aittir. Formun doldurulması, başvuru işleminin kolay ve doğru 
yapılmasına yardımcı olacağı için bu forma yazılan yazının okunaklı olması gereklidir. Form dolma kalem 
veya tükenmez kalemle doldurulacaktır. Formun kimlik ile ilgili bilgi alanlarına, adayın nüfus cüzdanında yer 
alan bilgiler değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan büyük harflerle yazılacaktır. 

1. T.C. Kimlik Numarası/Y.U. Numarası 
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu alana T.C. Kimlik Numaralarını yazacaklardır. 
• T.C. Kimlik Numarası edinmiş olup, uyruğundan biri Türkiye Cumhuriyeti olan çift uyruklu 

adaylar ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını 
kaybedenlerden 5203 sayılı Kanun ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan 
Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar (Pembe/Mavi Kart sahipleri) bu alana T.C. 
Kimlik Numaralarını yazacaklardır.   

• Daha önceden Y.U. Numarası bulunan adaylar T.C. Kimlik Numarası alanında Y.U. 
numaralarını kullanacaklardır. 
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• T.C. Kimlik Numarası bulunmayan KKTC uyruklu, yabancı uyruklu ve uyruğu olmayan 
adaylar bu alana, T.C. Kimlik Numarası alanında kullanacakları Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi’nden (MERNİS) almış oldukları “9” ile 
başlayan, 11 rakamdan oluşan Yabancı Uyruklu (Y.U.) Numarasını (yabancı kimlik numarası) 
yazacaklardır. Bu adayların kişisel bilgileri MERNİS’ten ÖSYM kayıtlarına yansıtılacaktır.  

• MERNİS’ten Y.U. Numarası edinmemiş adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr 
adresinden Y.U. numarası edinme formunu doldurarak onaylayacaklar ve böylece bir “Belge 
Kodu” edineceklerdir. Bu formun bir dökümü ve geçerli kimlik belgeleri ile birlikte ÖSYM 
Sınav Koordinatörlüklerine başvurarak ücreti karşılığı Y.U. numaralarını edineceklerdir.  

• Başvuru süresince KKTC hariç yurt dışında bulunan adaylardan MERNİS’te Y.U. numarası 
bulunmayanlar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden Y.U. numarası edinme formunu 
doldurarak edindikleri “Belge Kodu” ile ÖSYM Çağrı Merkezinden Y.U. numaralarını 
alacaklardır. 

2. Adı 
3. Soyadı 
4. Baba Adı 
5. Anne Adı 
6. Doğum Tarihi 
7. Cinsiyeti 
8. Doğum Yeri 
9.  Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl/İlçe 

10. Uyruğu 
 Bu alanda;  

•   T.C. uyruklular ile uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular, “T.C.” seçeneğini 
işaretleyeceklerdir.  

•   Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçıları (Pembe/Mavi Kart 
sahipleri/Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar) “Mavi Kartlı” 
seçeneğini işaretleyeceklerdir.  

•  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklular ile uyruğundan biri KKTC olan çift 
uyruklular, “KKTC” seçeneğini işaretleyeceklerdir. Uyruğundan biri T.C. olan KKTC uyruklular 
“T.C.” seçeneğini işaretlemelidir.  

•   KKTC uyruklu adaylar ilgili alana KKTC Kimlik Numaralarını da yazabileceklerdir. 
•  Yabancı uyruklular, hiçbir devletin uyruğunda olmayanlar ve mülteciler “Yabancı Uyruklular” 

seçeneğini işaretleyeceklerdir. Türk soylu yabancıların Türkiye'de meslek ve sanatlarını serbestçe 
yapabilmelerine, kamu, özel kuruluş ve iş yerlerinde çalışabilmelerine ilişkin 2527 Sayılı Kanunun 
kapsamında bulunanlar “2527 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunanlar” seçeneğini 
işaretleyeceklerdir. 

 Birden fazla uyruğu olan adaylar bu alanda birden çok seçeneği işaretleyebilirler.   
 Uyruk bilgileri; T.C. vatandaşı, Mavi Kartlı, 9 ile başlayan KKTC ve/veya Yabancı Uyruklu adaylar için 

sistem tarafından otomatik olarak işaretli olarak gelir ve aday veya başvuru merkezi görevlisi tarafından 
değiştirilemez. ÖSYM'den YU numarası edinmiş adaylar uyruk bilgilerindeki değişiklik taleplerini 
doğrundan ÖSYM'ye iletmelidirler.  

11. Yazışma Adresi 
 KKTC dâhil Türkiye dışında oturan adaylar, ADRES bilgi alanına ülke adı dâhil tüm adres bilgilerini 

yazacaklar, ADRES İLİ ve ADRES İLÇESİ bilgi alanlarını boş bırakacaklardır. 
12. Ev/İş Telefon No 
 Cep Telefon No 
13. E-Posta Adresi 
 11., 12. ve 13. bilgi alanlarına size ulaşılabilecek en güncel ve doğru bilgilerinizi yazınız. Merkezimizin 

sizinle yapacağı bütün iletişim işlemlerinde bu bilgilerin kullanılacağını unutmayınız. ÖSYM tarafından 
gerektiğinde adaylara; SMS, e-posta vb. yollarla bilgilendirme yapıldığından, ÖSYM’nin Aday İşlemleri 
Sistemindeki iletişim bilgilerinin adaylar tarafından güncel tutulması zorunludur. 

14. Lisans/Önlisans Durumu  
 Mevcut (hazırlık sınıfında başarısız olduğunuz programa ait) durumunuza uygun seçeneği işaretleyiniz. 
15. Lisans/Önlisans Alanı  
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 Bu kılavuz ekinde verilen “Tablolardan hazırlık sınıfında başarısız olduğunuz programı bulunuz ve bu 
programın “Alan Kodu”nu ilgili alana yazınız. Bu kodun doğru yazılması çok önemlidir. Alan Kodu 
bilgisinin yanlış yazılması durumunda  tercihleriniz geçersiz sayılır. 

16. Üniversite Adı ve Kodu 
17. Yerleştiği Yıl 
18. Programın Kodu 
 (Adayın yerleştiği yıldaki) 
19. Programın Adı  
 (Adayın yerleştiği yıldaki) 
20. Programa Hangi Sınav İle Yerleşti?       
 Hazırlık sınıfında başarısız olunan programa hangi merkezi sınav ile yerleşildiyse duruma uygun seçenek 

işaretlenmelidir. 
21. İnternet Erişim Şifresi İsteği 
 Bu alanı işaretleyen adaylara Aday İşlemleri Sistemi’ne giriş için geçici şifre üretilecektir. Bu işlem için 

adaydan herhangi bir ücret alınmayacaktır. Bu şifrenin en kısa sürede ÖSYM’nin İnternet adresinden 
değiştirilmesi gerekmektedir. 

22. Adayın İmzası 
 Aday Başvuru Formunu imzalayınız ve ilgili alanı Üniversiteniz tarafından onaylanmasını sağlayınız.  

3. BAŞVURU İŞLEMİNİN YAPILMASI 
Başvuru Merkezlerince Yapılacak İşlemler: Adaylar 15-28 Eylül 2015 tarihleri arasında; Aday Başvuru 
Formunu önce kendi üniversitelerine onaylatacaklar, daha sonra bir Başvuru Merkezine şahsen giderek (Tüm 
il/ilçe ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri başvuru merkezi olarak görev yapacaktır. Başvuru merkezleri 
ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden öğrenilebilir.) başvuru süresinin son günü mesai 
bitimine kadar elektronik olarak başvuru bilgilerinin sisteme girilmesini sağlayarak başvurularını tamamlayacaklar 
ve Aday Başvuru Formunu Başvuru Merkezine teslim edeceklerdir. Başvuru Merkezleri, resmi iş günü ve resmi 
iş saatleri arasında başvuru alacaklardır. Başvuru merkezine gidildiğinde; 

• Nüfus cüzdanı veya pasaportlarını (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav 
görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası 
bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, adayın sınav görevlilerince 
kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (elle veya 
daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.)  nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi 
bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir), yanlarında bulundurmaları 

• Aday Başvuru Formunun ilgili Üniversite tarafından onaylanmış, aday tarafından eksiksiz ve doğru 
olarak doldurulmuş olması, 

gerekir.  
İlgili Üniversite tarafından onaylanmayan formlar ve hazırlık sınıfında başarısız olduğu için ilişiğinin kesildiği 
dönemde başvurmak şartlarını (ilişiğinin kesildiği tarih ÖSYM tarafından öğretim dili Türkçe olan programlara 
yerleştirme için başvuruların alındığı tarihten sonra olması durumunda bir sonraki dönem başvuru yapılabilir.) 
karşılamayan başvurular Başvuru Merkezleri tarafından işleme alınmayacaktır. Başvuru merkezi görevlisi 
tarafından Aday Başvuru Formundaki bilgiler ile birlikte Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı 
bulunmayan adayların web kamerayla çekilecek fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır (Merkezimiz 
kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adayların fotoğraflarının çekilmesi sistem tarafından 
engellenmektedir. Bu kural nedeniyle başvuruda fotoğrafı yeniden çekilemeyen adaylardan fotoğrafının 
değişmesini talep edenler, bu taleplerini başvurularını tamamladıktan sonra ÖSYM’ye Genel Amaçlı Dilekçe 
örneği ile ileteceklerdir. Adayın talebi ÖSYM tarafından uygun görüldüğü takdirde fotoğraf değişikliği ÖSYM 
Sınav Koordinatörlükleri tarafından gerçekleştirilecektir.). Bu fotoğrafın, adayın kolaylıkla tanınmasını 
sağlayacak şekilde cepheden ve yüzü açık olarak çekilmesi gerektiğinden, başvuru merkezine giderken 
adayların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Başvuru merkezi görevlisi adayın bilgilerini ve fotoğrafını 
elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Başvuru Kayıt Bilgileri adlı belgeyi kontrol etmesi için 
adaya verecektir. Aday bu belgeyi özenle kontrol edecek, fotoğrafı uygun çekilmiş ve diğer bilgileri doğru 
olarak sisteme işlenmiş ise imzaladıktan sonra onaylaması için görevliye geri verecektir. Fotoğrafı uygun 
çekilmemiş ve/veya bilgiler sisteme doğru olarak işlenmemiş ise görevliden düzeltilmesi istenecektir. Başvuru 
bilgilerinin doğruluğundan ve fotoğrafın uygunluğundan, başvuru onaylandıktan sonra ortaya çıkabilecek 
yanlışlıktan veya eksiklikten adayın sorumlu olduğu unutulmamalıdır. Onaylanmış, fotoğraflı belge aday 
tarafından alınmalı ve sınavın bütün aşamalarında gerekli olabileceğinden saklanmalıdır. 
DİKKAT: BU AŞAMADA BAŞVURU İŞLEMİNİZ HENÜZ TAMAMLANMAMIŞTIR! Bilgilerinizin 
doğruluğunu kontrol ettikten sonra ONAY KODUNU GÖREVLİYE BİLDİRİNİZ. Görevli onay kodunu 
girdikten sonra başvuru bilgileriniz sisteme kaydedilecektir. Onay kodu girilmeyen başvurularda 
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başvuru bilgileri sisteme kaydedilmemiş olacağından geçersizdir ve sorumluluk adaya aittir. Sınav 
ücretini yatırarak başvurunuzu tamamladıktan sonra başvurunuzu başvuru tarihleri içinde 
https://ais.osym.gov.tr üzerinden MUTLAKA KONTROL EDİNİZ. Aday başvuru kayıt bilgilerinizin 
dökümünü edinerek sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklayınız. 
Belgede yer alan şifre adayın geçici şifresidir. Aday bu şifreyi en kısa sürede ÖSYM’nin İnternet 
adresinden değiştirmelidir. Şifre daha sonraki işlemlerde de gerekeceğinden unutulmamalı, kimseye 
verilmemeli, hiç kimse ile paylaşılmadan özenle saklanmalıdır.  
Tutuklu/hükümlü olan adaylar ise başvurularını, kendileri için oluşturulan başvuru merkezlerinden 
yapacaklardır. 
Başvuru işlemini yaptığı halde yerleştirme ücretini yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış 
olacağından başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bu adaylar yerleştirme işlemine alınmayacaklardır.  
Türkçe eğitim yapılan program tercihleri aday tarafından https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden bireysel 
olarak yapılacaktır. Başvuru Merkezlerinden veya posta, faks, elektronik posta vb. ile tercih bildiriminde 
bulunulmayacaktır. 

Aday Başvuru Formları Başvuru Merkezine teslim edilecek ve Başvuru Merkezince ÖSYM’ye gönderilecektir. 
Adaylar başvuru merkezine Başvuru Hizmeti Ücreti olarak 3,00 TL ödeyeceklerdir.  

(*): Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından 
reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır. 

3. YERLEŞTİRME ÜCRETİNİN YATIRILMASI: 
Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra yerleştirme ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Yerleştirme 
ücretini (15,00 TL) ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru 
süresi içinde yatıracaklardır. Banka ve ATM’lerden ücret ödemesi yapılmamalıdır. Yerleştirme ücretini ödeme işlemleri 
29 Eylül 2015 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM 
sorumlu olmayacaktır. 

DİKKAT: Başvuru işlemini yaptığı halde yerleştirme ücretini yatırmayanların başvuruları tamamlanmamış olacağından 
bu adaylar, tercih bildiriminde bulunamayacak ve yerleştirme işlemine alınmayacaklardır. 

Başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemleri yapmak da başvuru için yeterli değildir. Başvuru, bu 
kılavuzda belirtilen şekilde yapılmış olmalı ve Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir dökümü başvuru süresi içinde 
mutlaka edinilmelidir. 

4. TERCİH BİLDİRİMİ 
Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra tercih bildirimini http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden bireysel 
olarak yapacaklardır.  
1. Adaylar tercihlerini yaparken T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanacaklardır. Hazırlık sınıfında başarısız 

olunan programa hangi merkezi sınav (YÇS, DGS veya ÖSYS) ile yerleştilerse http://ais.osym.gov.tr İnternet 
adresinde durumlarına uygun alandan tercih bildiriminde bulunacaklardır. Adaylar başvurularını 15-28 Eylül 
2015 tarihleri arasında yapacaklardır. Tercih bildirimi ise 29 Eylül 2015 tarihinde saat 23.59’da sona 
erecektir. 

2. Hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrencilerin başarısız oldukları programa; ÖSYS sistemi ile yerleşmişlerse 
Türkçe öğretim yapan programlara tercih yaparken 2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları 
Kılavuzundan, DGS ile yerleşmişlerse Türkçe öğretim yapan programlara tercih yaparken 2015-DGS Tercih 
Kılavuzundan, YÇS ile yerleşmişlerse Türkçe öğretim yapan programlara tercih yaparken 2012-YÇS 
Kılavuzundan tercih yapmaları gerekir, 

3. Başarısız olduğu programa yerleştiği yılda aldığı ÖSYS/DGS puanının, tercihleri arasında göstereceği 
programlarının ilgili yıldaki en küçük ÖSYS/DGS puanlarına eşit veya bu puanlardan yüksek olması gerekir  
(“Tercih Bildirimi Yaparken Göz Önüne Alınması Gereken Hususlar” bölümü mutlaka tekrar 
incelenmelidir.). 

4. Tercih işlemi tamamlandıktan sonra tercihlerin ÖSYM’ye ulaştığından emin olunması için ekranda “Tercih 
bildirimi işlemi başarı ile tamamlandı.” ifadesinin mutlaka görülmesi gerekmektedir. Tercih bildirim işleminizi 
tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercihlerinizde 
değişiklik yapabilirsiniz. Tercih iptali yapılmaz. Adaylar, tercih işlemini tamamladıktan sonra, başvuru süresi 
içinde tercih bilgilerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden kontrol etmeli ve tercih 
bilgilerinin bir dökümünü edinerek yerleştirme işleminin diğer aşamalarında da gerekebileceğinden özenle 
saklamalıdır. 

http://ais.osym.gov.tr/
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5.YERLEŞTİRME İŞLEMİ VE KAYITLAR 
Adaylar yerleştirme işlemi sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin 
http://sonuc.osym.gov.tr İnternet adresinden öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.  
İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.  
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol 
Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, 
sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme 
https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır. 
Adaylar, yerleştirme sonuçları açıklandığında bildirilecek olan tarihler arasında yerleştirildikleri yükseköğretim 
programlarına kayıtlarını yaptırabileceklerdir.  

 


