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A- MESLEK / BÖLÜM SEÇİMİ
Meslek veya Bölüm Seçimi derinlemesine irdelenmesi gereken bir konu olmakla
birlikte, çoğu kez üniversite adaylarının meslek seçimi aşamasında en temel kriterleri bile
gözardı ettiğini söyleyebiliriz.
Meslek seçimi aşamasında adayın   kendini tanıması,    yetenek ve ilgilerinin
farkında olması, seçmek istediği mesleği tanıması ve o mesleğin değerlerine, mesleğin
gerektirdiği özelliklere sahip olması son derece önemlidir. Bu sayede seçeneklerini
daraltabilir ve disipliner olarak mesleklere bakabilir. Bir adayın sağlık alanından
uzaklaşarak mühendislik alanına yakınlaşması, onun özelliklerine uygun olarak disiplinler
yönünden tercihlerini daralttığının göstergesi olabilir.  
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Meslek seçiminde önemli olan bir diğer husus ise mesleği tanımaktır. Üniversite
adayları ile yapmış olduğumuz görüşmelerde, meslekle ilgili genel tanımlamaları
yapabildikleri; fakat mesleği derinlemesine tanımlayamadıklarını gözlemlemekteyiz.
Üniversite adayları ilgili mesleğin çalışma koşullarını gözlemlemeli ve kendi özelliklerine
uygunluğunu değerlendirmelidir. Bu aşamada mesleki testlerden, meslek rehberlerinden
ve o mesleği yapan kişilerden bilgi alabilirler. Üniversitede öğrenim gören öğrencilerle
görüşebilir, varsa sosyal medyada ilgili bölümlerin sayfalarına üye olarak orada neler
konuşulduğunu takip edebilir.
Meslek seçiminde karar verme basamağı ise o zamana kadarki ulaştığımız
bilgi ve yaptığımız araştırmalar sonunda vereceğimiz karar olmalıdır. Verdiğimiz karar
ile ilgili en iyi seçeneğe yönelmiş olup, bu mesleki seçimle ilgili sorumluluğu yüklenmiş
olmalıyız. Karar aşamasında hala tereddütler yaşıyorsak, tereddüdümüzü bertaraf
edecek girişimlerde bulunmalıyız. Kendimizi ve meslekleri tanıma yönünde gayretimizi
arttırmalıyız.
Son olarak, yakın çevrenin meslekler konusuyla ilgili baskılarına mesafeli yaklaşmak;
seçtiğimiz meslekle ilgili bilgi donanımımızı onlara gösterip, bu seçimin tesadüfi bir seçim
olmadığına onları inandırmak, üzerimizdeki baskıları da azaltacaktır.

6

Doğru meslek/bölüm seçimi için en önemli adım kendinizi
tanımaktır. Her bir birey ilgileri, yetenekleri, hedefleri,
güçlü ve zayıf yanlarını gözden geçirerek özel bir
değerlendirme yapmalı ve ihtiyaç duyması halinde bir
uzmandan yardım almalıdır.

meslek
İyi ya da kötü
ireye
yoktur, b ir b
olmayan
uygun olan ve
rdır.
meslekler va

Bir aday için en uygun tek bir
meslek söz konusu değildir,
birden fazla meslek yada alan
uygun olabilir.

Meslek/bölüm seçiminde dikkate alınması gereken kriterler:
• İlgi ve hedeflerinize uygunluk
• Beceri ve yetenekleriniz ile mesleğin
gereklilikleri arası uyum
• Üniversite eğitimi sırasında ilgili
bölümün gerektirdiği şartlar
(ör: fiziksel ya da zihinsel beceriler,
araç ve ekipman gereklilikleri, staj
ve pratik zorunlulukları)
• Bölüm öğrencileri ve mezunlarının
tecrübe ve deneyimleri

• Farklı Çalışma Ortamlarının Şartları
(ör: Tıp için Acil Servis, Mimarlık
için İnşaat Şantiyeleri)
• Kamu, özel sektör ve akademik
kariyer açısından fırsatlar
• Yeni mezunlar için iş olanakları ve
ilgili sektörün geleceği
• Mezuniyet sonrası girilmesi gereken
sınavlar
• Mesleğin icrası için gerekli yatırımlar
ve mesleğin gelir düzeyi
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B- ÜNİVERSİTE SEÇİMİ
Meslek seçimi ile ilgili tercihlerimizi belirginleştirdikten sonraki diğer aşama
üniversite seçimidir. Bu konuda ÖSYM’nin yayımladığı kontenjanlar kılavuzunda seçmek
istedikleri bölümlerle ilgili çeşitli bilgiler mevcuttur. Bu bilgilerin başında bölümde görevli
akademisyen sayıları ve bu bölümlerden mezun olan öğrencilerin farklı sınavlardaki
başarıları yer alıyor. Kontenjanlar kılavuzundaki bu bilgilere ek olarak her yıl çeşitli
üniversiteler veya bağımsız kurumlar tarafından yapılan araştırmalarda üniversite seçimi
konusunda bizlere ek bilgiler sağlamaktadır. Yayımlanmış bu kaynakların dikkatlice
incelenmesinden sonra, her aday kendi kriterlerini göz önünde tutarak üniversite
araştırmasını yapmalıdır. Bu konuda dikkat edilecek birçok kriter vardır. Şüphesiz her
üniversite kendi tercih edilebilirliğini arttırmak için adaylara birçok imkan sunmaktadır.
Bu imkanlardan, bazılarını adayların seçim kriteri olarak ele alması oldukça önemlidir.
Öğrencilere tanınabilecek staj imkanları, güncel akademik bilgilere ulaşabilecekleri
teknolojik veri tabanı, birden fazla yabancı dil öğrenme imkanı, üniversite bünyesinde
teknopark ve kariyer merkezinin olması,  akademisyenlere ulaşılabilirlik ve öğrencilerin
etkili danışmanlık ile süpervizyon alabilmeleri önemli kriterlerden bazılarıdır.

Üniversite Seçiminde Dikkate Alınması Gereken Kriterler
•

Akademik Kadro

•

Dil Eğitim İmkânları

•

Araştırma Altyapısı

•

Erasmus vb. Değişim Programları

•

Üniversite Sektör İşbirliği

•

Yurtdışı Eğitim Fırsatları

•

Kütüphane İmkânları

•

Kampüste Sosyal Hayat

•

Kariyer Merkezi ve Staj İmkanları

•

Öğrenci Kulüpleri ve Sosyal Etkinlikler

•

Teknoloji Transfer Ofisi ve Girişimcilik
Desteği

•

Spor Alanları ve Takım Çalışmaları

•

Yurt İmkanları ve Ulaşım Kolaylığı
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Üniversitelerde aranan bu akademik kriterlerin yanında,  aile ve öğrencilerin göz
önünde bulundurmaları gereken başka kriterler de mevcuttur. Üniversite bünyesinde
yapılan sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin çeşitliliği, öğrencilerin dersler ve
projelerden artakalan vakitlerini kaliteli geçirmesi adına son derece önemlidir.
Ayrıca üniversitenin bir kampüs üniversitesi olması ve öğrencilerin bütün dersleri aynı
kampüs içinde görüyor olması da önemli seçim kriterleri arasında yer alıyor. Bunun
yanında ulaşım kriteri de gözardı edilmemelidir. Üniversitelerin çeşitli ulaşım seçenekleriyle
kolay ulaşılabilir olmaları adaylar için önemli kriterler olabilmektedir. Tercih yapmadan
önce üniversitelerin kampüs veya yerleşkelerinin görülmesi de son derece önemlidir.
Son olarak barınma ve yemek imkanları ailelerin ve öğrencilerin önem göstermesi
gereken konulardandır. Şehir dışından gelecek öğrencilerin üniversitelere yakın yerlerde
barınmalarını sağlayacak; hatta kampüs içi veya kampüse yürüyüş mesafesinde olan
yurt imkanları tercih nedeni olabiliyor. Gerek yurtlarda, gerekse üniversitede her öğün
için sıcak yemek imkanının sunulmasının, dört-beş yıllık lisans öğrenimi süresince gözardı
edilmemesi gereken kriterler arasındadır.

C- KURALLARIYLA TERCİH SÜRECİ
Tercih

sürecini

verimli

geçirmenin en önemli koşulu
Kontenjanlar kılavuzunu iyi bir
şekilde analiz etmektir. Aşağıda
2018

YKS

Yükseköğretim

Programları ve Kontenjanları
Kılavuzundan
ulaştırılan

alınarak

bilgilerle

sizlere
adım

adım

tercihlerinizi oluşturabilirsiniz.
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1- TERCİH YAPARKEN

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Öğrenim görmek istediğiniz yükseköğretim programlarının tercih listenizdeki
sırasını belirlerken çok dikkatli davranmanız ve bu programlar hakkında bilgi sahibi
olmanız gerekmektedir. Her şeyden önce hangi
tablolardan tercih yapacaksanız bu tabloları
dikkatle incelemelisiniz. Bu 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 bazı koşullarını karşılayıp karşılamadığınız ÖSYM tarafından
kontrol edilmeyecektir.
Tercihlerinizi yaparken kaydolmayı en çok istediğiniz programı en üst tercihinize,
daha sonra istediğiniz programı ikinci tercihinize yazınız ve bütün tercihlerinizi bu şekilde
sıralayınız. Duruma göre yapabileceğiniz 24 tercihin baştan birkaç tanesini “Puanım
yeterli olmayabilir” endişesine kapılmadan, sadece ilginizi göz önüne alarak belirleyebilir,
buralara en çok istediğiniz
programları
Ancak

yazabilirsiniz.

kazansanız

bile

kaydolmayı istemediğiniz bir
programa, tercih listenizde yer
vermemelisiniz.
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2- TERCİH YAPILACAK

TABLOLARIN BELİRLENMESİ
Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde bulundurarak
hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih
yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim
programlarını belirleyecekler, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları
üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların,
yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, başvuru
kılavuzundaki tabloların hangilerinden tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri
gerekir.

TYT

2018-YKS

AYT

ÖSYM tarafından yayımlanan 2018 YKS Yükseköğretim Programları ve
Kontenjanları Kılavuzu’ndaki, Tablo 3’te yer alan önlisans programlarını, 2018-YKS’de
TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar tercih edebileceklerdir.
Tablo 4’teki yükseköğretim lisans programlarını, 2018 –YKS’de ilgili puan türünde
180 ve daha fazla puan alan adaylar tercih edebileceklerdir.
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3- BAŞARI ŞARTI UYGULAMASI
Tabloda yer alan bölümleri tercih edebilmek için ilgili puan türünden belirlenen
başarı sırası içinde yer almak gerekmektedir
‘‘EN DÜŞÜK BAŞARI SIRASI’’
ŞARTI OLAN PROGRAMLAR
Tıp

50.000

Sayısal

Hukuk

190.000

EA

Mimarlık

250.000

Sayısal

(*)Öğretmenlikler

300.000

Say-EA-Söz-Dil

(**)Mühendislikler

300.000

Sayısal

(*) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dahil

(**) Orman, Ziraat, Su Ürünleri Fakülteleri programları ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
programları hariç, Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programları dahil

Ayrıca Vakıf Yükseköğretim kurumları senato kararı ile söz konusu başarı sırasına
ilişkin  daha üstte başarı sırası belirleyebilmektedir.
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4- OKUL BİRİNCİLERİNİN TERCİHLERİNİ

YAPARKEN GÖZ ÖNÜNDE TUTACAĞI HUSUSLAR
2017 - 2018 öğretim yılında okul birincisi olanlar için ayrılan kontenjanlar, Tablo
3 ve Tablo 4’ün ilgili sütununda gösterilmiştir. Bir programın öngördüğü okul türü, yaş,
cinsiyet, sağlık gibi tüm koşullar okul birincileri için de aynen geçerlidir.
2018 YKS’de başarılı olan okul birincileri, genel kontenjan
ve okul birincileri kontenjanı göz önünde tutularak merkezî
yerleştirme ile yerleştirme puanlarının elverdiği en üst tercihlerine
yerleştirileceklerdir. Okul birincileri için ayrılan kontenjanlar sınırlıdır.
Bu nedenle tercihlerinin tümünü çok istenen yükseköğretim programları
arasından yapan okul birincileri, puanları yeterince yüksek değilse hiçbir programa
kayıt hakkı kazanamayabilirler. Okul birincilerinin kendilerine sağlanan bu olanaktan
yararlanabilmeleri için tercihlerini, puan durumlarını göz önünde tutarak dengeli bir
şekilde yapmaları gerekir.
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5- ENGELLİ ADAYLARIN TERCİHLERİNİ YAPARKEN
GÖZ ÖNÜNDE TUTACAĞI HUSUSLAR

Görme engelli adayların, yükseköğretim programları ile ilgili tercihlerini belirlerken
başarılı olabilmeleri için, büyük ölçüde dile dayanan veya işitme gerektiren sosyal, iktisadi
ve beşeri bilimler alanlarındaki yükseköğretim programlarını tercih etmeleri tavsiye edilir.
Bedensel engelli adayların, yükseköğretim programları ile ilgili tercihlerini
belirlerken engellerini dikkate almaları yararlarına olacaktır.
Engelli adayların, yükseköğretim programları tercihlerini belirlerken üniversitelerin
engelliler ile ilgili birimlerinden yükseköğretim programları konusunda bilgi almaları
yararlarına olacaktır.

6- SIK YAPILAN TERCİH HATALARI
w Kendi ilgi ve yetenekleriniz doğrultusunda tercih yapmamak.
w Mesleklerle ilgili derinlemesine bilgi sahibi olmadan tercih yapmak.
w “Nasıl olsa puanım yetmez”, “Tercih listem üst sıradakiler hariç önemsiz”gibi
düşüncelerle öğrenim görmeyi istemediğiniz bir yükseköğretim programına
tercih listenizde yer vermek.

w Sırf ‘‘akrabaları var’’ diye şehir tercihi yapmak veya sırf ‘‘arkadaşları var’’
diye üniversite tercihi yapmak.

w Bölümlerin başarı sırasını ve puanını göz önüne almadan tercih yapmak.
w Bölümlerin özel şartlarına gözardı ederek tercih yapmak.
w Tercihlerinizde kodlama hatası yapmak.
w Vakıf Üniversitelerini tercih ederken, öğrenim ücretlerini ve burs oranını
kontrol etmemek.

w  Vakıf Üniversitelerinin burslu ya da burssuz programlarının özel koşullarını göz
önünde bulundurmadan tercih yapmak.

w Okul türü, alan/ kol/ bölüm, yaş, sağlık, cinsiyet vb. bütün koşullarını tam
olarak taşımadığınız programları tercih etmek.
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7- TERCİHLERİN SİSTEME

GİRİLMEDEN ÖNCEKİ SON KONTROLÜ


Listenizdeki programların kılavuzda “bakınız” olarak gösterilen ve giriş için
aranan bütün koşullarını karşılıyor musunuz?



Listenizdeki programların kodlarını doğru yazdınız mı?



Listenize yazdığınız programların kodunu ve adını bir kez daha kontrol ediniz.



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 geçerli mi?

15

8- TERCİHLERİN SİSTEME GİRİLMESİ
] ÖSYM’nin

https://ais.osym.gov.tr

internet

adresindeki

açıklamalar

doğrultusunda tercihlerinizi yapınız.
] Tercih işlemini ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız. Tercihlerinizin ÖSYM’ye
ulaştığından emin olmanız için ekranda “2018 YKS Tercihleriniz ÖSYM’ye
bildirilmiştir” ifadesini mutlaka görünüz.
] Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra “Tercih Süresi” içerisinde
https://ais.osym.gov.tr

internet

adresinden

tercihlerinizde

değişiklik

yapabilirsiniz. Tercihlerinizi internetle ÖSYM’ye göndermeden önce tüm
tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olunuz.
] Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilecektir.
Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi elektronik ortamda
yapacaklardır (Tercihlerin tümüyle iptali yapılmaz.).
] Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Tercih
işleminizi tamamladıktan sonra “Tercih Süresi” içerisinde https://ais.osym.gov.tr

internet adresinden tercih
bilgilerinizi mutlaka kontrol
ediniz ve yazıcıdan tercih
listenizi alarak saklayınız.        
DİKKAT! Tercihlerde
değişiklik, tercihlerin kısmen ya
da tamamen iptali vb. değişiklik
taleplerini içeren dilekçeler
ÖSYM tarafından kesinlikle
işleme alınmayacak ve
cevaplandırılmayacaktır.
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9- MERKEZİ YERLEŞTİRME ESASLARI
Merkezi yerleştirme, adayların yerleştirme puanlarına, tercihlerine ve yükseköğretim
programlarının kontenjan ve koşullarına göre bilgisayar ortamında yapılacaktır. Sistemin
esasları şu şekildedir.
A) Her yükseköğretim programına kılavuzda belirtilen ve bilgisayar ortamında
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.
B) Bir aday, puanları ne denli yüksek olursa olsun yalnız bir programa kayıt hakkı
kazanabilir. Bu program, adayın yerleştirme puanlarıyla girebildiği en üst tercihidir.
Bunun altında kalan tercihler işleme konmaz.
C) Merkezi 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) Bir adayın kayıt hakkı kazandığı programın bağlı olduğu yükseköğretim
kurumuna gönderilecek bilgilerde, kayıt hakkı kazanan bütün adayların açık kimlikleri,
fotoğrafları, puanları, ortaöğretim alan/dalı ve ek puandan yararlanıp yararlanmadığı
bilgisi yer alacaktır.
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10- SINAVSIZ GEÇİŞ ve EK PUAN UYGULAMASI
DİKKAT: 2017 yılından itibaren önlisans programlarına sınavsız geçiş hakkı
kaldırılmıştır.
Lisans programlarına ek puan uygulaması sadece 30.03.2012 tarihi itibarıyla bir
mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen
tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanır. İlgili ortaöğretim
kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmaz.
2017 yılı başında eğitim alanını düzenleyen 6764 sayılı yasa ile ek puan önlisans
programları için geri geldi. Buna göre meslek liseli öğrenciler, alan ve dallarına uygun bir
önlisans programını tercih ettiklerinde Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) tüm adaylar
gibi önce 0.12 ile ardından da 0.06 ile çarpılarak ve yerleştirme puanına eklenecektir.

11- EK YERLEŞTİRME
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan
kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının
2018-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya
kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak Ek
Yerleştirme yapılacaktır.
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek
yerleştirme için başvuramayacaktır.
Ek Yerleştirmede; önlisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki
en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt
sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.
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D- SIKÇA SORULAN SORULAR
1. Tercih listesinin tamamını doldurma zorunluluğu var mı?
Adaylar tercih listesinin tamamını doldurmak zorunda değildir.
Size verilen 24 tercih hakkını önceliklerinizi belirleyerek
kullanabilirsiniz.

24

tercih

hakkının

tamamını

kullanabileceğiniz gibi 1 tercih yaparak da tercih
işleminizi sonlandırabilirsiniz.

2. Bir bölümü daha üste yazmanın

avantajı ya da alta yazmanın dezavantajı var mı?
Yerleştirme işlemlerinde puan üstünlüğü baz alınacaktır. Bu soruyla ilgili örneği
dikkatle incelemeniz yararınıza olacaktır.
YERLEŞME ÖNCELİĞİ
‘‘Y’’ Üniversitesinin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
‘‘A’’ ADAYI

‘‘B’’ ADAYI

SAY Puan

311.320

SAY Puan

315.052

Başarı Sırası

135.000

Başarı Sırası

124.000

Tercih Sırası

1. Tercihi

Tercih Sırası

17. Tercihi

Kazanma Durumu

Kazanma Durumu

Tabloda, A adayı yükseköğretim programını 1. sırada tercih etmesine rağmen;
B adayına göre puanı düşük olduğundan 17. tercih sırasına rağmen yükseköğretim
programını B adayı kazanır.
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3. Puanı belli olmayan bölümleri

tercih ederken neye dikkat etmeliyim?
Puanı belli olmayan bölümleri, çeşitli özellikleri göz önünde bulundurarak tercih
listenize ekleyebilirsiniz. İlgili bölümün adaylar tarafından tercih edilme sıklığı, hangi
üniversitenin bölümü olduğu, o üniversitedeki benzer bölümlerin başarı sıralamaları, yakın
çevredeki üniversitelerde ilgili bölümün geçmiş yıllardaki başarı sıraları vb. kriterleri
dikkate alarak tercih listenize ekleyebilir; bölümün tercih listesinde yer alacağı sırayı da
bu kriterlere göre belirleyebilirsiniz.
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4. Farklı puan türlerinden tercih yaparken
tercihlerimi nasıl sıralamalıyım?

Tercihlerinizi öncelik sıranıza yani en çok istediğinizden en az istediğinize
doğru sıralamalısınız. Puan türleri farklı da olsa önceliğiniz, kazandığınızda gitmekten
memnuniyet duyacağınız bir bölüm-üniversite olmasıdır. Bölümlerin en düşük başarı
sıralarına göre sıralama yapabileceğiniz gibi; bu farklılıkları dikkate almadan da tercih
listesi oluşturabilirsiniz.
SAY: 21.000

EA: 22.000

Bölüm

Puan Türü

Başarı Sırası

1

Yazılım Müh.

SAY

16.000

2

Yazılım Müh.

SAY

20.000

3

Bilgisayar Müh.

SAY

23.000

4

Hukuk

EA

21.000

5

Bilgisayar Müh.

SAY

27.000

6

Hukuk

EA

29.000

7

Hukuk

EA

36.000

Tablodaki bu örnekte iki puan
türünden tercih yapmış bir adayın, puan
türlerini kendi içinde de başarı sırasına
göre sıraladığı görülmektedir.
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5. Küçük başarı sırası farklılıkları tercihlerimi olumsuz etkiler mi?
Kendi seçimlerinize ve başarı sıranıza özgü tercih danışmanlarından ekstra
danışmanlık almanızın yararınıza olacağını hatırlatarak soruyu cevaplandıralım.
Tercihteki önceliğiniz sizin isteklerinizdir. İstediğiniz mesleği/bölümü, bazen bir
üniversite, bazen bir şehir, bazen de bursluluk çeşitleriyle sınırlandırabilirsiniz. Popüler
olarak adlandırdığımız bölümlerde başarı sıralarında çok büyük oynamalar beklenmez.
Bu nedenle en fazla 1.000-2.000’lik başarı sırası farklılıklarını barındıracak şekilde
tercihlerinizi sıralayabilirsiniz. Daha az tercih edilen, yığılmaların olmadığı bölümlerde ise
başarı sırası farkını arttırabilirsiniz. Fakat seçimleriniz başarı sırası farklılıklarını gözardı
etmeyi gerektiriyorsa, başarı sırası farklılıklarını dikkate almayarak da tercih yapabilirsiniz.
SAY: 21.000
Bölüm

Puan Türü

Başarı Sırası

1

Yazılım Müh.

SAY

16.000

2

Yazılım Müh.

SAY

23.000

3

Bilgisayar Müh.

SAY

21.000

4

Bilgisayar Müh

SAY

21.500

5

Bilgisayar Müh

SAY

27.000

6

Bilgisayar Müh

SAY

29.000

7

Bilgisayar Müh

SAY

36.000

Adayın Sayısal tercihlerine bakıldığında, öncelikli tercihinin Yazılım Mühendisliği

olduğu anlaşılmaktadır. 2. Tercihine 23.000 başarı sırasıyla Yazılım Mühendisliği
yazmış olup, 3. tercihine ise 21.000 başarı sırasıyla Bilgisayar Mühendisliğini
yazmıştır. Adayın isteği doğrultusunda aradaki iki bin puanlık sıra farklılığını dikkate

almadığı görülmektedir. Buradan adayın öncelikle Yazılım Mühendisliği tercihlerinin

değerlendirilmesini, eğer olmazsa Bilgisayar Mühendisliği okumak istediğini düşünebiliriz.
Aday isteği doğrultusunda doğru bir sıralama yapmıştır.
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6. Büyük başarı sırası farklılıkları
tercihlerimi olumsuz etkiler mi?

Kendi seçimlerinize ve başarı sıranıza özgü tercih danışmanlarından ekstra
danışmanlık almanız yararınıza olacağını hatırlatarak soruyu cevaplandıralım.
Tercihlerinizde büyük başarı sırası farklılıkları koyduğunuzda alt sıralardaki
tercihinizin gelmemesi halinde bu durumun sizi nasıl etkileyeceğini düşünmelisiniz.   
Başarı sırası farklılıklarını dikkate almadan yapmış olduğunuz tercih listesinde
karşılaşabileceğiniz durum tablo ile anlatılmaya çalışılmıştır.
EA: 22.000
Bölüm

Puan Türü

Başarı Sırası

1

Hukuk

EA

14.000

2

Hukuk

EA

16.000

3

Hukuk

EA

18.000

4

Hukuk

EA

29.000

5

Hukuk

EA

21.000

6

Hukuk

EA

36.000

7

Hukuk

EA

36.500

Adayın, Eşit Ağırlık tercihlerine dikkat edildiğinde, EA 22.000 başarı sırası
olan bu aday 4. tercihine 29.000 başarı sırasında hukuk bölümü, 5. tercihine de
21.000 başarı sırasıyla girilmiş bir hukuk bölümü yazdığı görülmektedir. Bu aday 4.
tercihine yerleştiği takdirde 5. tercihi dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle 5. tercihi,
kazanamadığında kendisini nasıl hissedeceğini düşünmeli ve vereceği cevaba göre 5.
tercihinin yerini gözden geçirmesi yararlı olacaktır.
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7. Başarı sırama özgü ne kadar üst sıralardan
başlayıp ne kadar aşağı sıralara inmeliyim?

Bu konu ile ilgili takdir hakkı tamamen sizindir. 24 tercihin baştan birkaç tanesini
“Puanım yeterli olmayabilir” endişesine kapılmadan, sadece ilginizi göz önüne alarak
belirleyebilir, buralara en çok istediğiniz programları yazabilirsiniz. Ancak, kazansanız
bile kaydolmayı istemediğiniz bir programa tercih listenizde yer vermemeniz yararınıza
olacaktır. Kendi başarı sıranızı baz alarak, başarı sıranızın üstünden başlayıp, sıranıza
göre daha altlara inebileceğiniz bir aralık belirleyebilirsiniz. Bu aralık, başarı sıranızın
yüksek veya düşük olmasına göre farklılık gösterebilmektedir.
DİKKAT: 2018 yılındaki sistem değişikliği nedeniyle üniversite adaylarının
tercihlerini geniş aralıkta yapmalarının faydalı olacağı düşünülmektedir.
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Konuyu bir örnekle açıklayalım.
‘‘A’’ Adayı
SAY: 30.000
Dar Aralıkta Tercih

Geniş Aralıkta Tercih

SAY

25.000

28.000

3-4
tercih

SAY

20.000

26.000

2-3
tercih

SAY

28.000

32.000

8-10
tercih

SAY

26.000

34.000

8-10
tercih

SAY

32.000

36.000

8-10
tercih

SAY

34.000

40.000

8-10
tercih

SAY

*

45.000

1 tercih

‘‘A’’ Adayı 30.000 başarısı sırasını dikkate alarak iki farklı aralıkta tercihlerini
oluşturabilir.
Dar aralıkta yapmış olduğu tercihlere bakıldığında 25.000-36.000 başarı
sırası aralığında 11.000’lik bir başarı sırası içinde tercihleri sıraladığı görülmektedir.
Bu haliyle adayın tercihlerinde, (bölüm, üniversite, bursluluk, coğrafi bölge veya şehir
açısından) seçici davrandığı düşünülebilir.
Geniş aralıkta yapmış olduğu tercihlere bakıldığında 20.000 - 45.000 başarı
sırası aralığında 25.000’lik bir başarı sırası içinde tercihlerini sıraladığı görülmektedir.
Bu haliyle adayın üst tercihlerinde ve başarı sırasına denk gelen aralıkta önceliklerine
göre tercih yaptığı; fakat başarı sırasının altına denk gelen aralığı geniş tutarak, kesinlikle
bir bölüme yerleşmek istediği düşünülebilir. Özellikle adayın yazmış olduğu 45.000
başarı sırasındaki bölüme gerçekten gitmek isteyip istemediğini gözden geçirmesi
yerinde olacaktır.
DİKKAT: Başarı sıranıza göre tercih aralığı belirleme konusunda tercih
danışmanlarından yardım almanız yararınıza olacaktır.
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8. Geçen yıl kontenjanlı lisans programına yerleştirildim.
Bu yıl girdiğim sınavlarda, ortaöğretim başarı puanımın
ham puanıma etkisi nasıl olacak?

Bir önceki yıl bir yükseköğretim programına merkezi sistemle yerleştirilen veya ön

kayıtla kaydolan adayların yerleştirme puanları hesaplanırken OBP çarpım katsayıları
yarıya düşürülecektir.

ÖRNEK: Adayın Diploma notunun 80 olduğunu varsayalım.
80 X 5

= 400 (Ortaöğretim başarı puanı)

400 X 0.12 = 48

(Geçen yıl ki OBP katkısı )

400 X 0.06 = 24

( Bu yıl ki OBP katkısı )

9. Okul birincisiyim. Bu yıl yerleşemezsem önümüzdeki yıl
okul birinciliği kontenjanından faydalanabilir miyim?

Okul birinciliği kontenjanından sadece mezun olduğunuz yıl faydalanabilirsiniz.

Sonraki yıllarda okul birinciliği kontenjanından üniversiteye yerleştirilmeniz mümkün
değildir.

10. Özel Yetenek sınavları nasıl yapılmaktadır?
Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri

yükseköğretim kurumlarınca yapılmaktadır. Özel yetenek gerektiren programlara

başvurular doğrudan programın bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumuna yapılır. Sınav
ve değerlendirme işlemleri ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yürütülür.

Özel yetenek sınavı gerektiren programlar 2018 YKS Yükseköğretim Programları

ve Kontenjanları kılavuzunda Tablo-5’te yer verilmekte olup; bu programlara
başvurabilmek için 2018-TYT’ye girmiş ve en az 150 puan almış olmak gereklidir.

Bu programlara en az kaç puan almış adayların başvurabileceklerine ilgili yükseköğretim
kurumunca karar verilerek, basın-yayın organlarıyla adaylara duyurulacaktır.
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11. Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden

öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmek için
başarı sıralaması şartı nedir?

Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan herhangi bir programa TYT’ den 150 puan
alarak başvuru yapılabilirken; Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik
programlarına başvuru yapabilmek için adayın, TYT puanının 240 bin başarı sırası
içinde olması gerekmektedir.

12. Merkezi sistemle bir yükseköğretim programına

yerleşen adaylar, ek yerleştirmeye başvurabilir mi?
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek
yerleştirme için başvuramayacaktır.

13. Ek Yerleştirme işlemleri nasıl olacaktır?
Yükseköğretim programlarının 2018-YKS sonuçlarına göre yapılan genel
yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına
ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır. Önlisans ve lisans programlarına merkezi
genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir.
28

14. Halihazırda örgün eğitim okuyan bir öğrenci

aynı anda ikinci üniversiteye kayıt yaptırabilir mi?
Hayır, örgün eğitim okuyan bir öğrenci aynı anda ikinci üniversiteye kayıt
yaptıramaz.
Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir örgün lisans programında kayıtlı öğrenciler
veya bu programlardan mezun olanlar, açıköğretim sistemi ile yürütülmekte olan ve
kontenjan sınırlaması olmayan ve okudukları veya mezun oldukları lisans programından
farklı olmak kaydıyla açıköğretim lisans veya önlisans programlarına
kayıt yaptırabilirler.

15. Bir yükseköğretim programına yerleştirilen aday,
aynı yıl özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden
programlara da başvurabilir mi?

Herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilen bir aday, eğer isterse aynı
yıl yetenek gerektiren programlar için Özel Yetenek Sınavlarına da başvurabilir. Özel
yetenek sınavını kazandığı takdirde bu programa kayıt yaptırabilir ancak merkezi sistemle
yerleşmiş olduğu bölüme kayıtlı olmaması gerekir.
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Abdullah GÜNEŞ

Uzman Psikoloj ik Da
nışman
ve Rehber Öğretme
n
@pdrguneshoca

Sevgili Üniversite Adayları,
Üniversite eğitimi alma yolunda artık son aşamadasınız.
Şüphesiz bu aşamaya kolay gelmediniz.
Yoğun tempolu geçen bir yılın ardından emeklerinizin
karşılığını almak her birinizin en doğal hakkıdır.
Üniversite hazırlık süreci ne kadar zahmetli bir süreçse,
tercih süreci de o derece zahmetli bir süreçtir. Tercih süreci bir
bölüm veya bir üniversite seçmekten daha çok; aslında bir yaşam
tarzı seçme sürecidir. Bu yüzden de azımsanamayacak bir
öneme sahiptir. Hayatınızdaki bu aşamayı bir iki kişiyle görüşüp,
birkaç kişiden aldığınız basit bilgilerle yönetmeye çalışmak
oldukça risklidir. Tercih sürecini verimli geçirmeyip yaptığı yanlış
tercihlerden dolayı tekrar sınava hazırlanmak zorunda kalan
birçok üniversite öğrencisi olduğu çeşitli araştırmalarla sabittir.
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Bu tercih rehberi İstanbul Sabahattin Zaim
Üniversitesi akademisyenleri ve şahsımın başında
olduğu uzman rehberlerin görüş ve tavsiyeleri
dikkate alınarak, tercih sürecini en doğru şekilde
geçirmenizi amaç edinerek hazırlanmıştır. Tercih
rehberiyle sizlere, seçenekler sunulmaya çalışılmış
ve bu seçeneklerden kendinize en uygun olan seçeneğin örneğini
de görmeniz amaçlanmıştır. Örnek olarak verilen tablolar
genel-geçer tablolar olarak algılanmamalı, sizlere genel bir
bakış açısı sunan seçenekler olarak algılanmalıdır. Şüphesiz
ki elinizdeki kaynak ince bir titizlikle hazırlanmasına rağmen;
bilgilendirme amaçlıdır ve kontenjanlar kılavuzundan bilgilerin
doğruluğunu teyit etmeniz sizlerin yararına olacaktır. Bunun
yanında tercih rehberi içindeki bazı konular için son yönetmelikleri
araştırmanız, ÖSYM’nin sitesindeki son kılavuzlara göz atmanız,
güncel duyuruları takip etmeniz, hedeflediğiniz üniversitelerin
senato kararlarını gözden geçirmeniz ve gerektiğinde öğrenci
işleriyle irtibata geçmeniz oldukça önemlidir.
Tüm adayların hedeflerine ulaşmaları ve seçimleriyle mutlu
olmaları dileğiyle.
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İZÜ 2018 YKS Derece Bursu

YKS’de dereceye girerek Üniversitemiz lisans programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilere,
programın normal öğrenim süresince (4 veya 4+1 yıl) /Yılda 9 ay boyunca ve aylık olarak verilen nakit burstur.

SAYISAL ve EŞİT AĞIRLIK

SÖZEL

DİL

Puan Türlerinde

Puan Türünde

Puan Türünde

İlk 1.000’e girenlere

İlk 100’e girenlere

İlk 10’a girenlere

3.000 TL
1.001– 2.500 arasına girenlere

101 – 500 arasına girenlere

11 – 100 arasına girenlere

2.500 TL
2.501 – 5.000 arasına girenlere

501 – 1.000 arasına girenlere

101 – 200  arasına girenlere

2.000 TL
5.001 – 7.500 arasına girenlere

1.001– 2.500 arasına girenlere

201 – 300 arasına girenlere

1.500 TL
7.501 – 10.000 arasına girenlere

2.501 – 5.000
arasına girenlere

301 – 500 arasına girenlere

1.000 TL

İZÜ Konukevi Bursu

Üniversitemiz lisans programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilen ve kesin kayıt yaptıran öğrencilerden
(Ek puanla yerleşenler hariç)*

DİL Puan Türünde 501 – 750 Arasına Girenlere
SÖZEL Puan Türünde 5.001 – 10.000 Arasına Girenlere
SAYISAL ve EŞİT AĞIRLIK Puan Türünde 10.001 – 30.000 Arasına Girenlere
Üniversitemiz Konukevlerinde Ücretsiz Olarak Konaklama İmkanı Verilmektedir.

İZÜ Akademik Başarı Bursu

Her akademik yıl sonunda, kayıtlı olduğu programın ilgili yıldaki tüm derslerini alıp başaran, ağırlıklı genel not ortalaması en
az 3.40 ve üzeri olan ve sınıfında ilk üçe giren öğrencilere, sonraki akademik yıllarda ödemeleri gereken öğrenim ücreti
üzerinden; birinciye %100, ikinciye %75 ve üçüncüye %50 oranında akademik başarı bursu verilir.* *

Birinciye %100
İkinciye %75
Üçüncüye %50
* Üniversitemiz konukevlerinde yer kalmaması halinde bu öğrencilere 9 ay süre ile aylık 500 TL konukevi ücreti desteği verilir.

** Akademik başarı bursu, öğrencinin normal öğrenim süresince ve ağırlık genel not ortalaması 3.00 ve üzerinde olduğu sürece devam eder.

2018 YKS Kontenjanları ve 2017 Taban-Tavan Puanları

SAYISAL

( MF-1 / MF-2 / MF-3 / MF-4)

SÖZEL

(TS-1 / TS-2)

Puan
Türü

Bölüm/Program Adı

2018
Kont.

2017 En Düşük
2017 En
2017 En
Başarı Sıralaması Düşük Puan Yüksek Puan

Program
Kodu

Bakınızlar

İslami İlimler (Arapça) (Tam Burslu)*

5

-

-

-

203211283

1, 3, 17, 60, 121, 299, 778

İslami İlimler (Arapça) (%75 Burslu)*

20

-

-

-

203211284

1, 3, 17, 60, 121, 299, 778

İslami İlimler (Arapça) (%50 Burslu)*

5

-

-

-

203211285

1, 3, 17, 60, 121, 299, 778

İslami İlimler (%30 Arapça) (Tam Burslu)
İslami İlimler (%30 Arapça) (%75 Burslu)

10
30

20.857
39.540

409,37127
387,26578

488,25073
403,47477

203210458
203210467

1, 3, 17, 60, 121, 708, 778
1, 3, 17, 60, 121, 708, 778

İslami İlimler (%30 Arapça) (%50 Burslu)

10

83.747

354,09126

381,59507

203210476

1, 3, 17, 60, 121, 708, 778

Özel Eğitim Öğretmenliği (Tam Burslu)

3

15.950

417,42448

427,83598

203211129

1, 3, 24, 60, 778

Özel Eğitim Öğretmenliği (%75 Burslu)

13

27.112

400,72975

417,24746

203211208

1, 3, 24, 60, 778

Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 Burslu)**

3

-

-

-

203211272

1, 3, 24, 60, 778

Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu)

4
12
24
4
12
24
5
20
5

22.576
40.420
89.522
16.126
88.727
50.518
137.648
176.549

406,84650
386,48186
350,67686
428,03847
361,14702
388,49887
334,95598
317,96105

435,52460
398,34808
385,08079
485,30889
400,55986
479,88836
387,40775
334,14146

203210185
203211192
203210194
203210449
203211274
203210485
203211165
203211174
203211226

1, 3, 24, 46, 60, 778
1, 3, 24, 46, 60, 778
1, 3, 24, 46, 60, 778
1, 3, 24, 46, 60, 778
1, 3, 24, 46, 60, 778
1, 3, 24, 46, 60, 778
3, 60, 778
3, 60, 778
3, 60, 778

Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu)
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu)

Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu)
Türkçe Öğretmenliği (%75 Burslu)**
Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu)
Tarih (Tam Burslu)
Tarih (%75 Burslu)
Tarih (%50 Burslu)

Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu)

6

54.089

391,88158

435,31767

203210952

3, 60, 778

Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu)

24

103.624

335,48500

384,35651

203210961

3, 60, 778

Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu)

30

216.410

260,67555

334,17894

203210979

3, 60, 778

Hemşirelik (Tam Burslu)

4

104.750

334,43817

356,74432

203210388

3, 38, 60, 778

Hemşirelik (%75 Burslu)

24

138.780

306,24795

331,04214

203210501

3, 38, 60, 778

Hemşirelik (%50 Burslu)

12

193.284

272,01097

302,70622

203210379

3, 38, 60, 778

Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu)

5

51.304

391,46881

424,78314

203210149

3, 16, 46, 60, 778

Bilgisayar Mühendisliği (%75 Burslu)

20

101.962

332,55368

376,12220

203210546

3, 16, 46, 60, 778

Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu)

5

123.929

313,11275

320,04735

203210158

3, 16, 46, 60, 778

Endüstri Müh. (%30 İng.) (Tam Burslu)

5

58.092

382,01929

406,76636

203210679

3, 16, 17, 21, 60, 86, 778

Endüstri Müh. (%30 İng.) (%75 Burslu)

20

109.755

325,38770

379,54116

203210688

3, 16, 17, 21, 60, 86, 778

Endüstri Müh. (%30 İng.) (%50 Burslu)

5

154.642

290,42778

303,24469

203210697

3, 16, 17, 21, 60, 86, 778

Gıda Mühendisliği (Tam Burslu)

5

116.307

319,49875

337,64551

203210113

3, 16, 46, 60, 778

Gıda Mühendisliği (%75 Burslu)

20

206.349

260,37830

308,50982

203210555

3, 16, 46, 60, 778

Gıda Mühendisliği (İng.) (Tam Burslu)

5

114.744

320,92337

345,19915

203210801

3, 16, 17, 21, 28, 60, 778

Gıda Mühendisliği (İng.) (%75 Burslu)

20

220.740

253,51954

304,45719

203210819

3, 16, 17, 21, 28, 60, 778

Mimarlık (Tam Burslu)

6

42.394

404,70627

414,74772

203210264

3, 13, 46, 60, 778

Mimarlık (%50 Burslu)

24

85.336

349,15830

381,86085

203210273

3, 13, 46, 60, 778

Mimarlık (%25 Burslu)

30

153.713

291,04449

347,44042

203210282

3, 13, 46, 60, 778

Yazılım Müh. (%30 İng.) (Tam Burslu)

5

58.615

381,30619

404,19101

203210837

3, 16, 17, 21, 60, 86, 778

Yazılım Müh. (%30 İng.) (%75 Burslu)

20

108.897

326,17481

378,40742

203210846

3, 16, 17, 21, 60, 86, 778

Yazılım Müh. (%30 İng.) (%50 Burslu)

5

128.548

309,40200

325,69697

203210855

3, 16, 17, 21, 60, 86, 778

Elek. Elektr. Müh. (%30 İng.) (Tam Burslu)

5

71.077

365,51277

385,09342

203211138

3, 16, 17, 21, 60, 86, 778

Elek. Elektr. Müh. (%30 İng.) (%75 Burslu)

20

134.907

304,45998

357,41738

203211147

3, 16, 17, 21, 60, 86, 778

Elek. Elektr. Müh. (%30 İng.) (%50 Burslu)

5

154.072

290,81480

302,90327

203211156

3, 16, 17, 21, 60, 86, 778

İlköğretim Mat. Öğret. (Tam Burslu)*

4

-

-

-

203211277

1, 3, 24, 60, 778

İlköğretim Mat. Öğret. (%75 Burslu)*

18

-

-

-

203211278

1, 3, 24, 60, 778

İlköğretim Mat. Öğret. (%50 Burslu)*

8

-

-

-

203211279

1, 3, 24, 60, 778

* 2018-2019 eğitim-öğrenim yılı döneminde ilk kez öğrenci alımı yapılacaktır.
** Bu programa ilk kez öğrenci alımı yapılacaktır.

Detay İçin: http://aday.izu.edu.tr

EŞİT AĞIRLIK

( TM-1 / TM-2 / TM-3 )

DiL

( DiL-1 / DiL-2 / DiL-3 )

Puan
Türü

Bölüm/Program Adı

2018
Kont.

2017 En Düşük
2017 En
2017 En
Başarı Sıralaması Düşük Puan Yüksek Puan

Program
Kodu

Bakınızlar

İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu)

4

6.777

431,84926

463,74317

203210025

1, 3, 17, 21, 24, 60, 778

İngilizce Öğretmenliği (%75 Burslu)

12

10.411

408,98741

428,56193

203211183

1, 3, 17, 21, 24, 60, 778

İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu)

24

21.288

352,77901

404,09785

203210034

1, 3, 17, 21, 24, 60, 778

Arapça Öğrt.(%30 Arapça)

7

15.072

397,63361

484,07351

203211095

1, 3, 17, 24, 60, 121, 708, 778

Arapça Öğrt.(%30 Arapça) (%75 Burslu)

19

33.730

347,61224

389,92564

203211102

1, 3, 17, 24, 60, 121, 708, 778

Arapça Öğrt.(%30 Arapça) (%50 Burslu)

9

44.096

324,64946

346,90825

203211111

1, 3, 17, 24, 60,121, 708, 778

İktisat (%30 İngilizce) (Tam Burslu)
İktisat (%30 İngilizce) (%75 Burslu)
İktisat (%30 İngilizce) (%50 Burslu)
İşletme (%30 İngilizce) (Tam Burslu)
İşletme (%30 İngilizce) (%75 Burslu)
İşletme (%30 İngilizce) (%50 Burslu)
Uluslararası Tic.ve Fin. (Tam Burslu)
Uluslararası Tic.ve Fin. (%75 Burslu)
Uluslararası Tic.ve Fin. (%50 Burslu)
Uluslar. Tic.ve Fin. (İng.) (Tam Burslu)*
Uluslar. Tic.ve Fin. (İng.) (%75 Burslu)*
Uluslar. Tic.ve Fin. (İng.) (%50 Burslu)*

4

158.347

304,32300

316,95606

203210864

3, 17, 21, 60, 86, 778

22

241.523

271,27927

301,34730

203210873

3, 17, 21, 60, 86, 778

4

256.810

266,34152

270,15828

203210882

3, 17, 21, 60, 86, 778

4

140.337

313,45121

339,07273

203210891

3, 17, 21, 60, 86, 778

22

213.878

280,89361

309,29279

203210907

3, 17, 21, 60, 86, 778

4

324.979

247,29771

264,75228

203210916

3, 17, 21, 60, 86, 778

4

141.944

312,58847

326,55483

203210988

3, 60, 778

22

244.190

270,38950

310,80483

203210997

3, 60, 778

4

371.870

236,02695

265,53938

203211005

3, 60, 778

4

-

-

-

203211280

3, 17, 21, 28, 60, 778

18

-

-

-

203211281

3, 17, 21, 28, 60, 778

8

-

-

-

203211282

3, 17, 21, 28, 60, 778

İç Mim. ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu)

5

63.840

366,10138

388,83086

203211014

3, 60, 778

İç Mim. ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu)

25

157.109

304,92466

343,54327

203211023

3, 60, 778

İç Mim. ve Çevre Tasarımı (%25 Burslu)

20

301.941

253,38609

301,65786

203211032

3, 60, 778

Sağlık Yönetimi (Tam Burslu)

4

170.227

298,75263

308,34354

203211068

3, 60, 778

Sağlık Yönetimi (%75 Burslu)

22

266.737

263,34002

287,81323

203211077

3, 60, 778

Sağlık Yönetimi (%50 Burslu)

4

408.045

227,53133

262,41359

203211086

3, 60, 778

Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu)

4
12
24
8

78.283
138.635
37.664

359,65548
322,86417
400,73564

367,23079
352,07932
411,79802

203211235
203211273
203211244
203210228

1, 3, 24, 60, 778
1, 3, 24, 60, 778
1, 3, 24, 60, 778
3, 24, 46, 60, 778

52

136.642

334,92788

391,62440

203210237

3, 24, 46, 60, 778

20

224.160

298,93787

350,24291

203210246

3, 24, 46, 60, 778

15

15.359

430,20448

478,22517

203210731

3, 10, 60, 778

65

32.506

406,18509

429,11579

203210749

3, 10, 60, 778

70

46.516

392,27338

405,93923

203210758

3, 10, 60, 778

4
22
4
4
22
4

154.550
326.944
99.082
269.213
-

326,56490
267,80598
354,97836
284,11458
-

393,82880
325,62747
388,45078
338,03807
-

203211041
203211059
203211275
203211262
203211271
203211276

3, 60, 778
3, 60, 778
3, 60, 778
3, 17, 21, 28, 60, 778
3, 17, 21, 28, 60, 778
3, 17, 21, 28, 60, 778

(Tam Burslu)

Sınıf Öğretmenliği (%75 Burslu)**
Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu)

Rehberlik ve Psik. Danış. (Tam Burslu)
Rehberlik ve Psik. Danış. (%50 Burslu)
Rehberlik ve Psik. Danış. (%25 Burslu)
Hukuk (Tam Burslu)
Hukuk (%50 Burslu)
Hukuk (%25 Burslu)
İslam Ekonomisi ve Finans (Tam Burslu)
İslam Ekonomisi ve Finans (%75 Burslu)
İslam Ekonomisi ve Finans (%50 Burslu)**
İslam Eko. ve Finans (İng) (Tam Burslu)
İslam Eko. ve Finans (İng) (%75 Burslu)
İslam Eko. ve Finans (İng) (%50 Burslu)**
Psikoloji (Tam Burslu)
Psikoloji (%50 Burslu)
Psikoloji (%25 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler (İngilizce) (%75 Burslu)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)
Sosyoloji (%30 İngilizce) (Tam Burslu)
Sosyoloji (%30 İngilizce) (%75 Burslu)
Sosyal Hizmet (Tam Burslu)
Sosyal Hizmet (%75 Burslu)
Sosyal Hizmet (%50 Burslu)

5

22.475

418,64181

429,48378

203210307

3, 46, 60, 778

25

60.538

380,58369

399,87139

203210316

3, 46, 60, 778

20

119.763

343,51820

374,06676

203210325

3, 46, 60, 778

5

21.089

420,60756

435,41304

203210573

3, 17, 21, 28, 60, 778

25

75.834

369,53896

395,99143

203210582

3, 17, 21, 28, 60, 778

10

149.640

328,75460

358,86427

203210591

3, 17, 21, 28, 60, 778

5

43.781

394,83295

399,09674

203210343

3, 17, 21, 28, 60, 778

20

116.167

345,38715

378,22530

203210528

3, 17, 21, 28, 60, 778

5

153.130

327,16700

338,08320

203210352

3, 17, 21, 28, 60, 778

5

98.282

355,44428

387,52703

203210934

3, 17, 21, 60, 86, 778

25

240.232

293,36876

338,70841

203211217

3, 17, 21, 60, 86, 778

4

60.849

380,33967

396,28824

203210397

3, 60, 778

24

140.335

333,14465

354,93718

203210404

3, 60, 778

12

425.848

243,85260

322,94296

203210413

3, 60, 778

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KOŞUL VE AÇIKLAMALARI
Bk. 1 Bir mesleğe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çıkışlı adayların bu programla ilgili
tercihlerini belirlemeden önce Tablo-6’yı dikkatle incelemeleri gerekir.
Bk. 3 Zorunlu hazırlık sınıfı dahil (İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç) olmak üzere verilecek olan burslarda, Burslu:
öğrenim ücretinin tamamını; %75 İndirimli: öğrenim ücretinin dörtte üçünü; %50 İndirimli: öğrenim ücretinin yarısını
ve %25 İndirimli: öğrenim ücretinin dörtte birini kapsamakta olup, öğrenciler öğrenim ücretinin geri kalan kısmını
ödeyeceklerdir. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler, hazırlık sınıfında bir yıl ve programın normal öğretim
süresi kadar (öğrenimine ve derslere devam etmesi şartıyla) devam ederek bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Burslu/
İndirimli programlarda burslar/indirimler karşılıksız olup öğrencinin öğrenimine devam etmeyerek programdan ayrılması
durumunda ayrılan öğrencilerden bursluluk/indirim oranına göre ayrıca öğrenim ücreti istenemez. İlgili yükseköğretim
kurumu tarafından bu süreden daha fazla burslu/indirimli öğrenim görme imkanı verilebilir.
Bk. 10 Hukuk programlarına programın yerleştirme puan türünde başarı sırası 150 bininci sırada olan adayın
yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili
programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme
işlemine alınmayacaktır. (Okul birincisi kontenjanları dâhil)
Bk. 13 Mimarlık programlarına programın yerleştirme puan türünde başarı sırası 200 bininci sırada olan adayın
yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili
programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme
işlemine alınmayacaktır. (Okul birincisi kontenjanları dâhil)
Bk. 16 Mühendislik programlarına (Orman, Ziraat, Su Ürünleri Fakülteleri programları ile Ağaç İşleri Endüstri
Mühendisliği programları hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programları dâhil) programın yerleştirme puan
türünde başarı sırası 240 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar
yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların,
tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır. (Okul birincisi kontenjanları dâhil)
Bk. 17 Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl
içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan
ilişiği kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt
yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından
bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin YKS puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği
programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan
birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.
Bk. 21 Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda İngilizce yeterlik sınavını
başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. İngilizce Hazırlık Sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil
değildir. Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversite tarafından
belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlik sınavında
başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı
Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
Bk. 24 Öğretmenlik programlarına (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dâhil), programın yerleştirme
puan türünde başarı sırası 240 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar
yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların,
tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır. (Okul birincisi kontenjanları dâhil)
Bk. 28 Öğretim dili İngilizce’dir.
Bk. 38 Bu programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin gerektirdiği üniformayı giymek
zorundadırlar.
Bk. 46 İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık programı
süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir.
Bk. 60 Yükseköğretim kurumu Mütevelli Heyeti tarafından verilen indirim ve imkanlar (öğrenim ücreti muafiyeti,
burs, para, yurt, yemek vb.), öğretim ücretini ödeme koşulları, taksitli veya peşin ödeme imkanları, diğer ücretler,
sonraki yıllarda ücretlerde yapılacak artışlar, burslu programlara ilişkin ayrıca verilecek burs süreleri ile eğitim öğretime
ilişkin diğer hususlar, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasından öğrencilere duyurulacaktır. Ücretler, ödeme
yöntemleri, öğrenim ücretindeki olası artışlar her yıl, kayıtlı öğrenciler için de TEFE-TÜFE oranları dikkate alınarak Mütevelli
Heyetinin uygun göreceği oranda yeniden belirlenebilir. Üniversiteler, öğrencisi olan ayrılmış veya ilişiği kesilmiş olanları
veya üniversite mezunu olanlar yeniden YKS sonuçlarına göre vakıf üniversitelerine yerleşmeleri halinde ücret/bursluluk/
kayıt koşulları vb. durumlar konusunda ilgili üniversiteden mutlaka bilgi almaları gerekir sadece ücretli statüde kayıt
yaptırabilirler. Adayların tercihlerini yapmadan önce üniversitelerin internet sayfasındaki bilgileri dikkatlice inceleyerek
tercihlerini yapmaları gerekmektedir.
Bk. 86 Bu programdaki öğretim dili en az %30 İngilizce’dir.

Bk. 121 Bir yıl süreli zorunlu Arapça Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen
yıllara dahil değildir. Arapça yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, “Yükseköğretim
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri
uygulanır.
Bk. 299 Öğretim dili Arapça’dır.
Bk. 708 Bu programdaki öğretim dili en az %30 Arapça’dır.
Bk. 778 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Küçükçekmece-Halkalı Kampüsünde eğitim-öğretim yapmaktadır.
Sadece; İslami İlimler (%100 Arapça) lisans programının eğitim-öğretimi Üsküdar-Altunizade yerleşkesinde yapılacaktır.
Ayrıca; Yabancı dil hazırlık sınıflarının eğitimleri, (her bir kur/sınıf için en az 20 öğrencinin talep etmesi halinde)
Küçükçekmece-Halkalı Kampüsüne ilaveten, talep eden öğrenciler için Üsküdar-Altunizade yerleşkesinde de yapılabilecektir.
Üniversitede eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2018-2019 akademik yılında üniversitemize ilk kez kayıt yaptıracak öğrencilerin
öğrenim ücreti; lisans programlarında KDV dâhil yıllık 33.000 TL, yabancı dil hazırlık sınıflarında KDV dâhil yıllık 27.500
TL’dir. Taksitli olarak yapılacak ödemelerde anlaşmalı bankanın tahsilat sistemi kullanılarak 10 taksite kadar ödeme imkânı
sağlanır. Öğrenim ücretleri yıllık fiyat ve maliyet artışları dikkate alınarak, yıllık TEFE ve ÜFE ortalamasını aşmayacak şekilde
her yıl Mütevelli Heyeti tarafından yeniden belirlenir. Tam ve kısmi burslar karşılıksız olup, öğrencinin kayıtlı olduğu lisans
programının normal öğrenim süresince ve ilave bir yıl not ortalaması veya ders geçme gibi başarı şartları aranmaksızın
devam eder ve zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık programının bir yılını da kapsar.
a) İlk 5 Tercih Bursu: ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınav sonucuna göre; Üniversitemiz lisans
programlarının %25 veya %50 Burslu programlarını ilk beş (5) tercihi arasında yapan ve bu tercihlerinden birine yerleştirilen
öğrencilerden (ek yerleştirme hariç) %25 burslu olanların burs oranı %30’a, %50 burslu olanların burs oranı ise %55’e
yükseltilir. Bu burstan, Üniversitemizin herhangi bir lisans programında okumakta iken yeniden sınava girerek ÖSYM
tarafından lisans programlarımızdan birine yerleştirilen öğrenciler yararlanamaz.
b) YKS Derece Bursu: 2018-YKS’de dereceye girerek Üniversitemiz tam burslu lisans programlarına ÖSYM tarafından
yerleştirilen (Ek puanla yerleştirilenler hariç) ve kayıt yaptıran öğrencilere 9 ay süreyle ve aylık olarak verilen nakit burstur.
YKS Derece Bursunun süresi zorunlu yabancı dil hazırlık programı için bir, lisans öğretimi için dört yıldır. Daha önce
herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans derecesi ile mezun olanlar YKS Derece Bursundan yararlanamaz.
Sayısal (SAY) ve Eşit Ağırlık (EA) puan türlerinde; ilk 1000’e girenlere 3.000 TL, 1001-2500 arasına 2.500 TL, 25015000 arasına 2.000 TL, 5001-7500 arasına 1.500 TL, 7501-10000 arasına 1.000 TL nakit burs verilir.
Dil (DIL) puan türlerinde; ilk 10’a girenlere 3.000 TL, 11-100’e girenlere 2.500 TL, 101-200’e girenlere 2.000 TL,
201-300’e girenlere 1.500 TL, 301-500’e girenlere 1.000 TL, nakit burs verilir.
Sözel (SOZ) puan türlerinde; ilk 100’e girenlere 3.000 TL, 101-500’e girenlere 2.500 TL, 501-1000’e girenlere 2.000
TL, 1001-2500’e girenlere 1.500 TL, 2501-5000’e girenlere 1.000 TL nakit burs verilir.
c) Konukevi Bursu: 2018-YKS’de Üniversitemiz lisans programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilen ve kesin kayıt
yaptıran öğrencilerden (Ek puanla yerleşenler hariç); Sayısal (SAY) ve Eşit Ağırlık (EA) puan türlerinde; 10.001 ile
30.000 arasına girenlere, Sözel (SOZ) puan türünde; 5.001-10.000 arasına girenlere ve Dil (DIL) puan türünde; 501-750
arasına girenlere Üniversitemiz konukevlerinde ücretsiz konaklama imkânı sağlanır, Üniversitemiz konukevlerinde yer
verilememesi halinde bu öğrencilere 9 ay süreyle nakit olarak aylık 500 TL konukevi bursu verilir.
ç) Akademik Başarı Bursu: Her akademik yıl sonunda, kayıtlı olduğu programın ilgili yıldaki tüm derslerini alıp başaran,
ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.40 ve üzeri olan ve sınıfında ilk üçe giren öğrencilere, sonraki akademik yıllarda
ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden; birinciye %100, ikinciye %75 ve üçüncüye %50 oranında akademik
başarı bursu verilir. Akademik başarı bursu öğrencinin normal öğrenim süresince ve ağırlıklı genel not ortalaması 3.00 ve
üzerinde olduğu sürece devam eder.
d) Kardeş İndirimi: Üniversitemizde birden fazla kardeşin öğrenim görmesi halinde her bir kardeşe, ödeyeceği öğrenim
ücreti üzerinden %10 oranında indirim yapılır. Kardeş indirimi öğrencilerin öğrenim gördüğü sürece geçerlidir.
Burs ve indirimlerle ilgili ayrıntılı bilgi için Üniversitemizin Burs Yönergesine bakınız. Birden fazla burs ve indirim
(kardeş indirimi, nakit burslar ve peşin ödeme indirimi hariç) almaya hak kazanan öğrenci, yalnızca kapsam olarak en
yüksek olanından ve tek bir burstan yararlanır.
2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenim Ücretleri (KDV Dahil)
Burs Oranları

Öğrenim
Ücreti
(Burssuz)

%25
Burslu

%25 Burslu
+
%5 Tercih
Bursu

%50
Burslu

%50 Burslu
+
%5 Tercih
Bursu

%75
Burslu

Tüm Lisans Programları

33.000 TL

24.750 TL

23.100 TL

16.500 TL

14.850 TL

8.250 TL

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları

27.500 TL

20.625 TL

19.250 TL

13.750 TL

12.375 TL

6.875 TL

Ödeme Şekli: Üniversitemizde öğrenim ücreti ödemeleri, https://kampus.izu.edu.tr/odeme internet adresinden World, Bonus, Paraf ve Ziraat Bankası
Combo özellikli kredi kartları ile 10 taksite kadar; Kuveyt Türk, Albaraka Türk ve Halkbankası’nın tüm şubelerinden ise banka sistemi üzerinden 10 taksite
kadar taksitlendirilerek yapılmaktadır.
Peşin Ödeme İndirimi: Yıllık öğrenim ücretinin tamamının peşin veya kredi kartı ile tek çekimde ödenmesi durumunda ödenecek miktardan %5 indirim
uygulanacaktır.
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