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İkinci ek yerleştirmeyle üniversiteli olma şansı
devam ediyor
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yeni baraj puanlarına göre barajı
geçmiş olacak adaylar için yerleştirme puanlarını hesaplayarak yeni puan kartları
oluşturdu ve adayların erişimine açtı. İkinci ek yerleştirmelerde TYT puanı 140 ve
üzeri olan adaylar önlisans, AYT puanı 170 ve üzeri olan adaylar ise lisans
programlarında boş kalan kontenjanlar için tercih yapabilecek. İkinci ek yerleştirme
süreciyle ilgili bilgi veren Beykoz Üniversitesi Genel Sekreteri M. Murat Şentürk,
ikinci ek yerleştirmelerde kullanılmak üzere hesaplanan yerleştirme puanları için
başarı sırasına yer verilmediğini, adayların tercihlerini puanlarına bakarak
yapacaklarını belirtti.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sadece ikinci ek yerleştirmede geçerli olmak
kaydıyla yeni baraj puanlarına göre barajı geçmiş olacak adaylar için yerleştirme puanlarını
hesaplayarak yeni puan kartları oluşturdu ve adayların erişimine açtı. Bu yıla mahsus olmak
üzere üniversite adaylarına verilen son şans ‘ikinci ek yerleştirme’de, merkezi yerleştirme ve
ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı 140-150
aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih
yapabilecekler. ‘Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 Sayısal Verilerine’ göre, 2021
YKS’ye 2 milyon 416 bin 974 aday katılmıştı. Bu adayların yüzde 32'si tüm adayların girdiği
Temel Yeterlilik Testi (TYT) barajını yani 150 barajını geçememiş; Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT)
ise adayların yüzde 57'sinin sayısal puan türünde, yüzde 40'ının sözel puan türünde, yüzde
52'sinin ise eşit ağırlık puan türünde 180 barajını geçemediği görülmüştü. İkinci ek yerleştirme
işlemlerine ilişkin tarihler ÖSYM’nin internet adresinden adayların ve kamuoyunun bilgisine
sunulacak. Hangi programlara ne kadar öğrenci yerleştirileceğine dair kılavuzun ise 11 Ekim
haftasında yayınlanması bekleniyor. İkinci ek yerleştirmeyle ilgili bilgi veren Beykoz
Üniversitesi Genel Sekreteri M. Murat Şentürk, ikinci ek yerleştirmede kullanılmak üzere
hesaplanan yerleştirme puanları için başarı sırasına yer verilmediğini, adayların tercihlerini
puanlarına bakarak yapacaklarını belirtti.

Dolan bölümlerde taban puan şartı devam ediyor
Merkezi yerleştirmede ve ek yerleştirmede dolan bölümlerde taban puan şartının devam
ettiğini belirten Şentürk, “Önceden olduğu gibi merkezi yerleştirmede kontenjanı dolan ve en
küçük puanı oluşan ancak yerleştirilen adaylardan bazılarının kayıt yaptırmaması nedeniyle
kontenjan açığı oluşan programları, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına
eşit veya daha büyük yerleştirme puanına sahip olmayan adaylar tercih edemeyecekler.
Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları ise ilgili
yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebilecekler” dedi.
Yeni puan kartlarında başarı sırası olmayacak
Adaylar merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede başarı sırasına bakarak tercih yapıyorlardı.
İkinci ek yerleştirmede ise başarı sırasının olmayacağını belirten Şentürk, şunları söyledi:
“Hem önceki yerleştirmelerde bir yere yerleşmeyen adayların hem de yerleştirme puanı ilk
defa hesaplanacak adayların yerleştirme hakkı olacağı göz önüne alındığında yerleştirme puanı
yeni hesaplanan adaylardan okul başarısı görece daha yüksek olanların önceki yerleştirmede
yerleşemeyen bazı adayların önüne geçebilmesi olanaklı olabilecektir. Önceki yerleştirmelerde
yerleşemeyen adayların puan kartlarının tekrar üretilmemesi ve bu nedenle ortaya çıkabilecek
karışıklığı ortadan kaldırmak için yerleştirme puanı yeni hesaplanan adayların puan kartlarında
ikinci ek yerleştirmede kullanılmak üzere hesaplanan yerleştirme puanları için başarı sırasına
yer verilmedi. Adaylar tercihlerini puanlarına bakarak yapacaklar.”
‘Online Tercih Danışmanlığı’ hizmeti devam edecek
Beykoz Üniversitesi ikinci ek yerleştirme kapsamındaki ‘Tercih ve Tanıtım Günleri’ yüz yüze ve
online gerçekleştirilecek. YKS sürecinde online hizmet vermeyi sürdüren Beykoz Üniversitesi,
ikinci ek yerleştirme boyunca da ‘Online Tercih Danışmanlığı’ hizmetine devam edecek.
Adaylar, üniversitenin web sitesinde (www.beykoz.edu.tr) yer alan ‘Online Tercih
Danışmanlığı’ formunu doldurarak bu hizmetten yararlanabilecekler. Ayrıca dileyenler hafta
içi 09.00-17.00 saatleri arasında üniversitenin Kavacık Yerleşkesine gelerek üniversite,
programlar, burslar ve tercihleri hakkında tercih danışmanlarından bilgi alabilecekler.

