
 
1: "KKTC Uyruklu" kontenjanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ihtiyaç alanları 
kapsamında KKTC uyruklu adaylar için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 
yükseköğretim kurumları bünyesinde ayrılan kontenjanlardır. KKTC Uyruklu 
kontenjanlarından; KKTC Liselerinden mezun, KKTC'de ikamet eden, KKTC uyruklu 
(çift uyruklular dahil) olanlar ile ilk, orta ve lise eğitimlerini KKTC'de görmüş KKTC'de 
ikamet eden ve uyruğu sadece T.C. olanlar yararlanacaklardır. 
2: 2021-2022 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim 
ücretleri tablo halinde bu kılavuzun ileri sayfalarında yer almaktadır. 
3: Bu program için kontenjan belirlenmemiştir. Bu programa, TYT puan türünde 
150,000 ve daha yukarı puan alan adaylar, üniversiteye başvurarak, başvurma 
koşullarını karşıladıkları takdirde yerleştirileceklerdir. 
4: Bu programda dersler internete dayalı olarak açıköğretim sistemi ile yürütülecektir. 
Bu programda sınavlar merkezi sınav usulü ile Fakültenin belirleyeceği il 
merkezlerinde yapılır. Bu programa alınan öğrencilerden her öğretim yılında sınav, 
materyal ve eğitim-öğretim hizmetleri karşılığında öğretim gideri alınır. Öğretim gideri 
olarak alınacak bedeller, eğitim ve öğretime ilişkin açıklamalar, uygulamalı derslerin 
ve eğitimlerin nasıl yürütüleceği, kayıt işlemlerine ilişkin işlemler ile diğer hususlara 
ilişkin ayrıntılı bilgi Üniversitenin internet adresinden öğrenilebilecektir. 
5: Bu programla ilgili işlemler ve gerekli koşullar ilgili yükseköğretim kurumu 
tarafından adaylara duyurulacaktır. Bir yıl süre ile Temel Türkçe Hazırlık Sınıfı 
programı uygulanır. Hazırlık Sınıfı öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil 
değildir. Temel Türkçe Hazırlık Muafiyet Sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa 
alınırlar. Bu programın Hazırlık Sınıfında başarısız olan öğrencilere iki yarıyıl ek süre 
verilir. Bu süreler sonunda başarısız olan öğrenciye azami öğretim süresi boyunca 
muafiyet sınavlarına giriş hakkı verilir. 
6: İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Fashion Institute of Technology (FIT) ile 
birlikte yürütülecek olan bu programlara girecek olan öğrencilerin, TYT'den en az 150 
puan alması ve Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılacak olan Sınav/Mülakatta 
başarılı olmaları gerekmektedir. Moda Tasarımı Programına başvuran öğrencilerin 
içeriği önceden ilan edilecek olan Tasarım Testi ve Portfolyo çalışmasını 
hazırlamaları, diğer belgelerle birlikte başvuru sırasında sunmaları 
zorunludur.Başvuru tarihi www.sis.itu.edu.tr ve www.itu.edu.tr adreslerinden 
öğrenilebilir. Başvuran adaylardan TYT'den 150 puanı alamayanların başvuruları iptal 
edilecektir. Moda Tasarımı programı dört yıllık olup, 1.yıl, 2.yıl güz dönemi ve 3. yıl 
İTÜ Tekstil Teknolojileri ve Tasarım Fakültesi'nde (İstanbul), 2. yılın bahar ve yaz 
dönemleri ile 4. yıl güz ve bahar dönemleri FIT'de (New York) eğitim görülecektir. 
Tekstil Geliştirme ve Pazarlama programı 4 yıl süreli olup öğrenciler birinci ve ikinci 
yıl öğrenimlerini İTÜ Tekstil Teknolojileri ve Tasarım Fakültesi'nde, üçüncü ve 
dördüncü yıl öğrenimlerini Fashion Institute of Technology (FIT)'de yapacaklardır. 
Eğitim-öğretim ücreti ve diğer koşullara ilişkin açıklamalara ilgili üniversitenin internet 
adresinden ulaşılabilir. 
7: Çift diplomaya yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programı (UOLP), bir Türk 
üniversitesi ile Yurtdışı bir üniversite tarafından ortak olarak yürütülen lisans 
programıdır. Programı başarıyla tamamlayan bir öğrenci, her üniversiteden bir tane 
olmak üzere iki ayrı diploma alır. Öğrenciler çift diplomaya yönelik uluslararası ortak 
lisans programının akademik gereklerini yerine getirmeden diplomalardan herhangi 
birini almaya hak kazanamazlar. Çift diploma programlarında dersler İngilizce olarak 



verilecektir. Öğrencilerin öğrenime başlayabilmeleri için yeterli düzeyde İngilizce 
bilmeleri gerekmektedir. (İngilizce yeterlik koşulları için Üniversiteden ayrıntılı bilgi 
alınız.) Uluslararası ortak lisans programına kabul edilen öğrenciler, ilgili ülkede 
öğrenim görmek için gerekli vizeyi almakla yükümlüdür ve öğrenciler ilgili ülke vizesi 
alabilmek için gerekli koşulları yerine getirmelidirler. Türk ve yurt dışı üniversite 
program koordinatörleri vize başvurularında öğrencilere yardımcı olacaklardır. 
Öğrenim ücretleri 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için belirlenmiş olup, önümüzdeki 
yıllarda öğrenim ücretlerinde meydana gelebilecek artışlar her eğitim-öğretim yılı 
başından önce öğrencilere ayrıca duyurulacak ve giriş yılına bakılmaksızın tüm 
öğrenciler o yıl için ilan edilecek yeni öğrenim ücretlerine tabi olacaklardır. Varsa 
burs,ücret,yabancı dil vb. konularda ilgili üniversiteden bilgi edinilmelidir. Yurt 
dışındaki bir yükseköğretim kurumundaki uluslararası programda kayıtlı öğrencilerin 
akademik başarısızlık, yatay geçiş vb. işlemlere ilişkin olarak “Yükseköğretim 
Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim 
Programlarına Dair Yönetmelik’i incelemelerinde yarar görülmektedir. 
8: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi için ayrıntılı bilgiye 
www.manas.edu.kg/oidb.manas.edu.kg adresinden ulaşılabilir. (İrtibat Bilgileri: web 
adresi: www.manas.edu.kg/oidb.manas.edu.kg, Telefon: 00 996 312 54 19 41 (42-
43-44-45-46), 00 996 312 49 27 54 (71-73), Faks: 00 996 312 54 19 35, 00 996 312 
49 27 85). Bu programa TYT’den en az 150 ve üstünde puan alarak yerleşecek 
öğrenciler müracaat edeceklerdir. Spor Bilimleri Fakültesi, “Antrenörlük Eğitimi” ve 
“Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği” Programlarının Özel Yetenek Sınavları, Atatürk 
Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından gerçekleştirilecektir. Güzel Sanatlar 
Fakültesi “Grafik” ve “Müzik” Programlarının Özel Yetenek Sınavları, Atatürk 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından gerçekleştirilecektir. 
9: KKTC üniversitelerinde öğrenim görecek olan TC uyruklu öğrenciler, Türkiye 
Cumhuriyeti Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun desteklerinden 
yararlanabilmektedir. KKTC’de 3 aydan fazla ikamet edecek olan TC Vatandaşlarının 
ülkeye pasaportla giriş yapmaları ve öğrenci ikamet izni almaları gerekmektedir. 
Öğrenci ikamet izni başvurusu KKTC İçişleri Bakanlığı’na online olarak yapılmakta; 
başvuru için sağlık sigortası zorunluluğu bulunmaktadır. Sağlık sigortası ödemeleri 
ikamet izni başvurusu aşamasında şahsen yapıldığından öğrenciler ayrıca 
üniversitelere sağlık sigortası primi adı altında ödeme yapmamalıdırlar. KKTC’de 
yürürlükte bulunan mevzuata göre geçici sakin olarak bulunan bütün yabancı uyruklu 
öğrencilerin kayıt işlemleri için sağlık raporlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. 
Yabancı öğrenci TC Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü ihtisas veya üniversite 
hastanelerinden alınan ve tüberküloz için akciğer skopisi veya akciğer grafisi ile HIV-
HCV-HBSAG-RPR tetkiklerini içeren orijinal laboratuvar tetkik sonucunu (rapor 
ve/veya laboratuvar tetkik sonucunun tarihinin iki aydan eski olmaması kaydıyla) 
Öğrenci Otomasyon Sistemine yükleyecektir. Öğrenci Otomasyon Sistemine 
yüklenen rapor/tetkik sonucu, KKTC Sağlık Bakanlığı’nın yürürlükte bulunan Sağlık 
Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğünde belirtilen tek hekim ücreti üzerinden 
onaylanacaktır. Ancak Bakanlığın, sunulan rapordaki pozitif sonuçlar nedeniyle ilave 
tetkik isteyeceği durumlarda öğrenci, Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğünde 
düzenlenen ücret tarifesine göre tam ücret ödeyecektir. Sağlık raporu olmayan ya da 
rapor tarihi iki ayı geçen öğrenciler, KKTC’deki sağlık raporu alabilmek için Öğrenci 
İzinleri Otomasyon Sistemi üzerinden işlem yapacaktır. KKTC yükseköğretim 
kurumlarına kayıt yaptıran, öğrenimine devam eden ve öğrenci ikamet izni alacak 
olan TC ve diğer ülke uyruklu her öğrenci 8/2012 sayılı Sağlık Fonu Yasası 
kapsamında sağlık sigortası için asgari ücretin %10'nu kadar ödemeyi, Öğrenci 



İkamet İzinleri Otomasyon Sistemi üzerinden Kooperatif Merkez Bankası’na ait sanal 
post vasıtası ile KKTC Sağlık Bakanlığı hesabına yatıracak ve yatırma işlemi 
tamamlandıktan sonra Sistem öğrenciyi bir sonraki aşamaya yönlendirecektir. KKTC 
Sağlık Fonu Yasası kapsamında prim ödeyen TC ve diğer ülke uyruklu öğrenciler 
primi ödenen yıl için kamu sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler. Söz konusu primi 
ödemeyen öğrenciler kamu sağlık kurumlarına başvurduklarında kendi olanakları ile 
tam ücret tarifelerine tabi olurlar ve tedavi gördükleri kuruma gerekli ödemeyi 
yaparlar. Ayrıntılı bilgi için ikamet izni başvurusu konusunda KKTC İçişleri 
Bakanlığı’na, sağlık sigortası ve sağlık raporu konusunda KKTC Sağlık Bakanlığı’na, 
üniversitelerin tabi olduğu kurallarla ilgili olarak KKTC Milli Eğitim ve Kültür 
Bakanlığı’na başvurulabilir. 
10: Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İncesanat Üniversitesi’nde Müzik Sanatı (Solo, 
Bestecilik, Orkestra Şefliği, Müzik Bilimi, Enstrümental, Vokal Sanatı, Halk Çalgı 
Aletleri) Programının 2021-2022 eğtim-öğretim yılı için ayrıntılı bilgiye 
info@admiu.edu.az e-posta adresinden, www.admiu.edu.az internet adresinden ve 
(00 99 412) 599 00 54, (00 99 412) 498 22 71 Faks: (00 99 412) 538 93 48 
numaralarından ulaşılabilir. 
11: Bu programa girebilmek için üniversite/ konservatuar/ akademi/enstitüye 
başvurmak ve bu üniversite/konservatuar/akademi/enstitüce yapılacak seçme 
sınavını kazanmak gerekir. 
12: Kılavuzda yer alan bu Üniversiteye ait programlara TYT’den en az 150 ve 
üstünde puan alarak yerleşecek öğrencilerin alacakları diplomalara ilgili mevzuata 
göre yapılacak inceleme sonucunda diploma denklik belgesi verilecektir. 
Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görecek bu öğrencilerin 
öğrenciliklerini tanıtmaları, Milli Eğitim Bakanlığı veya yurt dışı temsilciliklerimizde 
öğrenci dosyası açtırmaları ve vize almaları gerekmektedir. 
13: Nahçıvan Devlet Üniversitesi’nde eğitim ücretli olup, 2021-2022 eğitim-öğretim 
yılında Güzel Sanatlar Fakültesi programlarının yıllık öğretim ücreti yıllık 1200-2000 
ABD Doları’ arasındadır. Üniversite bünyesinde hazırlık eğitimi verilmektedir. Hazırlık 
sınıfı ücreti her yıl için alınır ve ücret 800 ABD Doları’dır. Hazırlık sınıfı, öğretim 
süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Öğretim dili Azerice’dir. Üniversite 
hakkında ayrıntılı bilgiye üniversitenin internet adresinden, ndu@ndu.edu.az veya 
info@ndu.edu.az adresinden ulaşılabilir. İrtibat Bilgileri: Telefon: (+99436) 5452366 
Faks: (+ 994 36) 544 0862) 
14: Kılavuzda yer alan bu Üniversiteye ait programlara TYT’den en az 150 ve 
üstünde puan alarak yerleşecek öğrencilerin alacakları diplomalara ilgili mevzuata 
göre yapılacak inceleme sonucunda diploma denklik belgesi verilecektir. 
Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görecek bu öğrencilerin 
öğrenciliklerini tanıtmaları, Milli Eğitim Bakanlığı veya yurt dışı temsilciliklerimizde 
öğrenci dosyası açtırmaları ve vize almaları gerekmektedir. 
18: Öğrencilerin, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile vakıf üniversiteleri arasında imzalanan 
mutabakat metni ile ilgili bu kılavuzun ileri sayfalarında yer alan duyuruyu 
incelemesinde yarar görülmektedir. Yükseköğretim Kurumlarının Gençlik ve Spor 
Bakanlığıyla yaptığı mutabakat metni çerçevesinde ayrıntılı bilgiye ilgili üniversiteden 
ulaşılabilecektir. 
20: Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve/veya Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına 
göre öğrenci alınacak yükseköğretim programları ile ilgili uygulanacak işlemler ve 
gerekli koşullar ilgili yükseköğretim kurumlarınca ön kayıt sırasında adaylara 
duyurulacağından, bu programlarla ilgili özel koşul ve açıklamalara burada ayrıntılı 
olarak yer verilmemiştir. Adaylar, öğretim sırasında ödenecek olan ücretler, harçlar, 



burslar, hazırlık eğitimi, programın öğretim dili vb. bilgileri ilgili yükseköğretim 
kurumlarından edinmelidir. 2020-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2021-
YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2021 yılında sadece bu tablodaki Özel Yetenek 
Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak 
isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 
2021-YKS başvurularını yapmış olmaları gerekmektedir. Özel yetenek sınavı ile 
öğrenci alan programlarda engelli öğrenciler için (bedensel engelli, görme engelli, 
işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm 
spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif 
bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)) 
durumlarını, “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla TYT puanlarının 
100 ve üzerinde olanlar, özel yetenek sınavlarına kabul edilir. Adayların, 2021-
YKS’de özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru 
yapabilmeleri için Y-TYT'de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları 
gerekmektedir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.). Tablo-
5’te Burslu/İndirimli programlarda yer alan; zorunlu hazırlık sınıfı dahil (İsteğe bağlı 
hazırlık sınıfları hariç) olmak üzere verilecek olan burslarda, Burslu: öğrenim ücretinin 
tamamını; %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. 
21: Zorunlu hazırlık sınıfı dahil (İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç) olmak üzere 
verilecek olan burslarda, Burslu: öğrenim ücretinin tamamını; %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. Yükseköğretim kurumları, kendi 
öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği 
kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS 
sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde 
yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer 
indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların 
sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar. 
22: 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. 
23: Öğretim dili İngilizce'dir. 
24: Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu Hazırlık Programı uygulanır, 
programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa 
kayıtları yapılır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil 
değildir. 
64: Yükseköğretim kurumu Mütevelli Heyeti/Yönetim Kurulu tarafından verilen indirim 
ve imkanlar (öğrenim ücreti muafiyeti, burs, para, yurt, yemek vb.), öğrenim 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 da 
dikkate alınarak Mütevelli Heyetinin/Yönetim Kurulunun uygun göreceği oranda 
yeniden belirlenebilir. Bazı yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka 
üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir 
yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya 
indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı 
doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin 
verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli 
programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar. Bu durumda olanların tercihlerini 
yapmadan önce ilgili üniversiteden ayrıntılı bilgi almaları gerekmektedir. Adayların 
tercihlerini yapmadan önce üniversitelerin internet sayfasındaki bilgileri dikkatlice 
inceleyerek tercihlerini yapmaları gerekmektedir. 
99: İstanbul Gedik Üniversitesinde eğitim-öğretim ücretlidir. 2021-2022 Eğitim ve 
öğretim yılında öğrenim ücretleri: Gedik Meslek Yüksekokulu tüm programları için; 
30.906 TL, Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı 40.549 TL, Spor Bilimleri Fakültesi 
49.326 TL, Mühendislik Fakültesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Güzel 
Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 49.945 TL, Hukuk Fakültesi 
55.631 TL’dir. Ücretlere KDV dâhil değildir. Ayrıntılı burs ve indirim olanakları için, 
Üniversitenin web sitesinden bilgi edininiz. www.gedik.edu.tr 
143: Mimarlık programlarına programın yerleştirme puan türünde başarı sırası 250 
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). 
144: Mühendislik programlarına (Orman, Ziraat, Su Ürünleri Fakülteleri, Ağaç İşleri 
Endüstri Mühendisliği hariç, Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği programı dâhil) 
programın yerleştirme puan türünde başarı sırası 300 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) 
162: Hukuk programlarına; programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 125 
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.). 
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