
ÖNSÖZ 

 Bu yayında 2015 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi sonuçlarına göre yükseköğretim 
programlarının en küçük ve en büyük puanları yer almaktadır. 

 Yayın üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans 
Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarına göre yerleştirme yapılan örgün lisans ve açık öğretim lisans 
programları bulunmaktadır. İkinci bölüm YGS sonuçlarına göre ve sınavsız geçişle yerleştirme yapılan örgün 
ön lisans ve açık öğretim ön lisans programlarını kapsamaktadır. Üçüncü bölüm ise sınav puanlarının ve 
yerleştirme puanlarının dağılımını içermektedir. 

 Yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri tamamlanır tamamlanmaz, sonuçlar internet 
aracılığı ile adaylara duyurulmaktadır. Ayrıca burada yükseköğretim programlarının en küçük puanları da 
yayımlanmakta olup, bir yükseköğretim programına yerleşen veya yerleşemeyen adaylar, bu puanlar ile 
kendi puanlarını ve tercihlerini karşılaştırmak suretiyle, yerleşme veya yerleşememe durumlarını kendileri 
inceleyebilmekte ve değerlendirebilmektedirler. 

 Yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri sonunda oluşan en küçük ve en büyük puanların 
bir yayın haline getirilip yayımlanmasının nedeni, bu bilgilerin adaylarımız ve üniversitelerimiz tarafından 
yalnız sınavın yapıldığı yıl değil, ilerideki yıllarda da kullanılabilmesini sağlamaktır. Üniversitelerimizdeki 
yükseköğretim programları, kendilerinin en küçük ve en büyük puanlarını, diğer üniversitelerdeki 
kendilerine benzer programların en küçük ve en büyük puanları ile karşılaştırabilir, yıllara göre kendilerine 
gelen öğrencilerin puan durumlarındaki değişiklikleri izleyebilirler. Ayrıca, yükseköğretim programlarının 
en küçük ve en büyük puanlarının yıllara göre gösterdiği değişiklikler ile sınav puanlarının ve yerleştirme 
puanlarının dağılımı, adayların yükseköğretim programı tercihlerinde yardımcı olabilir. 

 ÖSYM İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan bu yayının 
üniversitelere, araştırmacılara, ÖSYS adaylarına ve diğer ilgilenenlere yararlı olmasını diliyorum. 
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AÇIKLAMALAR 

 Bölüm 1’de YGS ve LYS sonuçlarına göre öğrenci alan örgün lisans ve açık öğretim lisans 
programlarına yapılan yerleştirmelere ilişkin bilgiler bulunmaktadır. Bu bölümdeki tablolarda sırasıyla 
yükseköğretim programlarının kodları, adları, kontenjanları (KON.), yerleşen aday sayıları (YER.), puan 
türü, genel kontenjan ve okul birincisi kontenjanına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar yer almaktadır. 
Ayrıca genel kontenjanın en küçük puanına karşılık gelen başarı sırasına da bu bölümde yer verilmiştir. 

 4702 sayılı Kanunun 2. maddesi ile değiştirilen 2547 sayılı Kanunun 45. maddesi, mesleki ve teknik 
ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin istedikleri takdirde bitirdikleri programın devamı 
niteliğinde veya buna en yakın programların uygulandığı, öncelikle kendi Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi 
(METEB) içinde yer alan veya bölgesi dışındaki meslek yüksekokullarına sınavsız olarak yerleştirilebileceği 
hükmünü getirmiştir. Bu doğrultuda, Bölüm 2’de hem YGS sonuçlarına göre hem de sınavsız geçişle öğrenci 
alan örgün ön lisans ve açık öğretim ön lisans programlarına yapılan yerleştirmelere ilişkin bilgiler 
bulunmaktadır. Bu bölümdeki tablolarda sırasıyla yükseköğretim programlarının kodları, adları, sınavsız 
geçiş kontenjanı (SGK), YGS puanı ile öğrenci alan kontenjanı (YGSK), yerleşen aday sayıları (YER.), puan 
türü, sınavsız geçişe ilişkin yerleştirme öncelikleri ve en küçük Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ile YGSK 
ve okul birincisi kontenjanına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar yer almaktadır. Ayrıca YGSK 
kontenjanının en küçük puanına karşılık gelen başarı sırasına da bu bölümde yer verilmiştir. 

 Yerleştirme Öncelikleri sütunundaki virgül ile ayrılan sayılar ve harfler ilgili programa son 
yerleştirilen adaya ait şu bilgilerin karşılığıdır: Birinci sıradaki dört basamaklı sayı mezun olunan yılı, ikinci 
sıradaki tek basamaklı sayı mezun olunan okulun tür grubu kodunu, üçüncü sıradaki harf yerleştirmenin 
METEB içinden (İ) veya dışından (D) yapılmış olduğunu, sonraki iki basamaklı sayı ise doğum yılının son 
iki basamağını göstermektedir. İkinci sıradaki okul türü grubu için kullanılan kodların karşılığı olan okul 
türleri aşağıdaki gibidir: 

 KODU   OKUL TÜRÜ 

      4   Anadolu Teknik Lisesi 
    3   Teknik Lise veya Anadolu Meslek Lisesi 
    2   Meslek Lisesi 
    1   Çok eski yıllarda enstitü adı altında mezun olunan Meslek Lisesi 

 Meslek yüksekokulları programlarına sınavsız geçiş hakkı bulunan adayların yerleştirmeleri 
yapılırken mezuniyet yılı, meslek liselerinin tür grubu, yerleştirmenin METEB içinden veya dışından 
yapılmış olması ve doğum yılı önemli rol oynamaktadır. Bir programın karşısındaki yerleştirme öncelikleri 
bu programa sınavsız yerleştirilen son adayın sözü edilen öncelikler yönünden sahip olduğu özellikleri 
göstermektedir.   

 Bölüm 3’te ise sınav puanlarının ve yerleştirme puanlarının dağılımı yer almaktadır. 

 Bu yayındaki bilgilerin derlenmesi, kaynakların 10.11.2015 tarihindeki durumları esas alınarak 
yapılmıştır. 

 


