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BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET DURMAN’DAN ÖĞRENCİLERE TAVSİYE:

BİR YILINIZI KAYBETMEYİN
Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, ek yerleştirme için tüm
üniversitelerde önemli sayıda kontenjan olmasının, bu yıl tercih yapmamış ya da yapsa
da herhangi bir programa yerleşememiş öğrenciler için büyük fırsat olduğunu
belirterek, “Öğrencilerin bir yıllarını kaybetmelerine hiç gerek yok. Lisans ve ön lisansta
farklı programlarda yerleşebilecekleri 214 bin 430 kontenjan var. Ek yerleştirmede
yapacakları doğru tercih ile yükseköğretimde istedikleri bir programa yerleşebilirler.
Biz de, ek yerleştirmede yüksekokul lisans ya da ön lisans programlarımızın yüzde 50
burslu kontenjanlı programlarına yerleşen öğrencilerimize, ilave olarak yüzde 50
oranında tercih bursu vereceğiz” dedi
214 bin 430 kontenjan boş kaldı
Gençlerin aylar boyunca hazırlandığı sınav maratonu sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2017 Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarına göre; 994
bin 766 aday üniversite tercihi yaptı. Üniversitelerdeki lisans programlarına 422 bin 950, ön lisans
programlarına ise 273 bin 291 aday yerleşti. Yerleştirme sonuçlarına göre; 214 bin 430 kontenjan
boş kalırken, bunun 163 bin 613’ünün ön lisans, 50 bin 817’sinin ise lisans programlarında olduğu
görüldü. 2016’da merkezi yerleştirmede boş kalan ön lisans ve lisans kontenjanı toplamda 60 bin
147 idi. Bu yıl kontenjanların boş kalmasının en önemli sebebi olarak, geçen yıla kıyasla
öğrencilerin ilk yerleştirmede daha az tercih yapma eğiliminde olması gösterildi.
Gençler daha az tercih yaptı
ÖSYM verilerine göre; geçen yıl tercih yapma hakkı olan 1 milyon 171 ben 886 lise mezunu
adaydan 759 bin 424’ü, 785 bin 740 meslek lisesi mezunu adaydan 610 bin 583’ü ve toplamda
tercih yapma hakkı olan 1 milyon 957 bin 626 adaydan 1 milyon 370 bin 7’si tercih yapmıştı. Bu
yıl ise tercih hakkı olan 1 milyon 117 bin 622 lise mezunu adaydan 627 bin 850’si, 729 bin 252
meslek lisesi mezunu adaydan 366 bin 916’sı olmak üzere toplamda tercih yapma hakkı olan 1
milyon 846 bin 874 adaydan 994 bin 766’sı tercih yaptı.

Ek tercihler 25 Ağustos - 5 Eylül arasında
Gençler kayıtlarını 14-18 Ağustos tarihleri arasında yaptırdı. Şimdi üniversitelerin boş
kontenjanlarını ÖSYM'ye bildirmesi ve ek yerleştirmelerin başlaması bekleniyor. Gençlerin son
şans olarak gördüğü ek yerleştirme tercihleri ise 25 Ağustos - 5 Eylül 2017 tarihleri arasında
gerçekleştirilecek. Türkiye’nin yükseköğretim hayatına katılan en yeni üniversitelerden biri olan
Beykoz Üniversitesi, bugüne kadar 3000’in üzerinde nitelikli mezun veren Beykoz Lojistik Meslek
Yüksekokulu’nun geçmişi üzerine inşa ettiği yenilikçi yapısı ile 2017-2018 Eğitim-Öğretim
döneminde ilk öğrencilerini karşılamaya hazırlanıyor.
Önemli fırsatlar sunuyor
Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, ilk yerleştirme sonuçlarına göre; ek
yerleştirme için tüm üniversitelerde önemli sayıda kontenjan olmasının, bu yıl tercih yapmamış
ya da yapmış ama herhangi bir programa yerleşememiş öğrenciler için fırsat olduğunu söyledi.
Durman; “Bu yıl merkezi yerleştirmede olağanüstü bir durum ile karşı karşıyayız ve bu durum da
ek yerleştirmede öğrencilere çok önemli fırsatlar sunacak. Lisans ve ön lisansta farklı
programlarda yerleşebilecekleri 214 bin 430 kontenjan var. Dolayısıyla öğrencilerin bir yıllarını
kaybetmelerine hiç gerek yok. Ek yerleştirmede yapacakları doğru bir tercih ile yükseköğretimde
istedikleri bir programa yerleşebilirler” dedi.
Yüzde 100 burslu öğrenci alacağız
25 Ağustos-5 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacak ek yerleştirmede Beykoz Üniversitesi’ni tercih
eden adaylara önemli burs olanakları sağlanacağını belirten Mehmet Durman şöyle devam etti:
“Üniversitemizde boş kalan kontenjanlar için hem yüzde 100 hem de yüzde 50 burs olanakları
mevcut. Bizler bu yıl tüm fakülte lisans bölümlerimize öğrencilerimizi yüzde 100 burslu olarak aldık
ve yüzde 100 doluluk sağladık. Fakülte lisans programlarımızı kazanıp kayıt yaptırmayan çok az
sayıda öğrencimizin yerine ek yerleştirmede de yine yüzde 100 burslu öğrenciler alacağız. Ayrıca
ek yerleştirmede yüksekokul lisans ya da ön lisans programlarımızın yüzde 50 burslu kontenjanlı
programlarına yerleşen öğrencilerimize ilave olarak yüzde 50 oranında tercih bursu vereceğiz.”
Editöre Not: İstanbul Kavacık’ta 2016 yılında kurulan Beykoz Üniversitesi’nin temeli, 2008’de
Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu’nun kurulması ile atıldı. Rektör Prof. Dr. Mehmet Durman’ın
yönetimindeki Beykoz Üniversitesi’nde; ‘İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi’, ‘Sanat ve Tasarım
Fakültesi’, ‘Sosyal Bilimler Fakültesi’, ‘Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’ olmak üzere dört
fakülte, ‘Yabancı Diller Yüksekokulu’, ‘Sivil Havacılık Yüksekokulu’ olmak üzere iki yüksekokul,
Meslek Yüksekokulu, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu olmak üzere iki meslek yüksekokulu ve
yüksek lisans ve doktora programlarının sunulacağı bir Lisansüstü Programlar Enstitüsü yer
almaktadır.

