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2021-EUS TERCİH İŞLEMLERİ 

Tercih ve yerleştirme işlemlerinde, 2021-EUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 

Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.  

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 2. maddesinin A) bendi gereği, Türk vatandaşı olanlar 

tercih yapabileceklerdir. 

EUS sonucuna göre yerleştirilme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği, 6197 

sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddelerindeki koşulları sağlayan eczacı 

olma ve mesleğini yapmaya yetkili olma şartı aranır.  

Adayların yabancı dil muafiyet bilgi kontrolü, 2021-EUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar 

doğrultusunda yapılacaktır.  

Sınava başvuru aşamasında henüz mezun olmayan adaylardan YÖKSİS’te eğitim bilgileri olan ancak 

mezuniyet tarihi bulunmayanların, tercih işlemlerini yapabilmeleri için tercih süresi içerisinde kendi 

üniversitelerine başvurarak YÖKSİS’teki mezuniyet tarihi alanının güncellenmesini sağlamaları 

gerekmektedir.  

Sınava başvuru aşamasında henüz mezun olmayan adaylardan YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayanlar (yurt 

dışı, (KKTC hariç) adayları), tercih yapabilmek için tercih süresi içerisinde ÖSYM Sınav 

Koordinatörlüklerine şahsen başvurarak mezuniyet tarihlerinin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine 

kaydedilmesini sağlamalıdır. Bu durumdaki adayların mezuniyet tarihini gösterir belgelerinin onaylı bir 

örneğini yanlarında bulundurmaları ve bu belgeyi görevliye teslim etmeleri gerekmektedir.  

Adaylar, tabloda yer alan programların önceki yılın EUS yerleştirme sonuçlarında varsa en küçük puanlarına, 

ÖSYM’nin internet adresinden ulaşabilirler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK YERLEŞTİRMEYE İLİŞKİN BİLGİ 

Bu yerleştirmeden boş kontenjan kalması durumunda ek yerleştirme yapılacaktır. Ek yerleştirme 

tarihleri ÖSYM’nin internet adresinden ayrıca duyurulacaktır. 

Ek yerleştirme tercih işlemleri, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden aday 

tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla yapılacaktır. Ek yerleştirme, 2021-EUS Başvuru 

Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallara göre yapılacaktır. Ek yerleştirme ücreti 25.00 TL’dir. Ücret, 

ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile 

yatırılacaktır. Banka/ATM’den ödeme yapılmamalıdır. Adaylar, bu ücreti tercih işlemlerini 

tamamladıktan sonra tercih süresince ve tercih süresinin bitiminden sonraki ilk gün saat 23.59’a 

kadar yatıracaklardır. Bu ücreti yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri, yerleştirme işlemine 

alınmayacaktır.  

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile 

gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmaz.14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit 

çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından başvuru hizmeti ücreti, sınav, yerleştirme ücreti alınmaz.   

 

http://www.osym.gov.tr/
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Tablo 2   UZMANLIK EĞİTİMİ YAPILACAK PROGRAMLAR VE KONTENJANLARI 

KODU 

İL PROGRAMIN BAĞLI OLDUĞU KURUM 
UZMANLIK 

EĞİTİMİ 
PROGRAMI 

2021-EUS  
KONTENJAN 

SAYISI 

103490443 İzmir Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık 1 

103590458 Kayseri  Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık 2 

105690754 İstanbul İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık 2 

107290437 İstanbul Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık 2 

104890600 Ankara Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık 2 

105390450 Malatya İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık 1 
 


