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1. Egitim Sisteminin Genel Yap lSI 

Ulusal egitirn sisterninin ternel yaplsl 1739 sayIll Milli Egitirn 
Iernel Kanununda~iiyle iizet1enrni~tir: 

Okuliincesi egitim: Zorunlu olrnayan bu egitirn, ilkiigretirn yagma 
gelrnemi~ yocuklann duygusal, fiziksel ve zihinsel yeteneklerinin 
geli~tirilrnesi, iyi ah~kanhklar kazandmlrnasl ve ilkiigretirne 
haZlr1anrnasml kapsamaktadlr. Okuliincesi egitirn kururnlan, baglrnslz 
anaokullan, ilkokula bagh anaslmflan veuygularnah anaslmflanndan 
olu~rnaktadlr. 

Temel egitirn: Okurnayagmdaki biitiin yocuklann ulusal hedeflere 
uygun olarak fiziksel, zihinsel ve ahlaki geli~melerini saglarnaYl 
arnaylarnakta; genellikle 6-14 ya~ grubunu kapsamaktadlr. Iernel 
egitirn, be~ yll siireli ilkokullar ile iiy yIl siireli ortaokullarda 
verihnektedir. Iernel egitirnin be~ Ylh kapsayan ilk biiliirnii zorunlu 
olup siirenin sekiz yda ylkanlrnasl konusunda yah~rnalaryapdrnaktadlr. 

Ortaiigretim: Iernel egitirne dayah, en aziiy ydhkiigretim veren 
genel, rnesleki veteknikiigretirn liselerinin tiirniinii kapsamaktadlr. 

Ortaogretirnin arnaCl, genel kiiltiir donanlrnml saglarnak; bireysel 
ve top lurnsal problernlerle yiizyiize ge1indiginde yiiziirnler bulabilrneyi 
gosterrnek; iilkenin ekonornik, sosyaI ve kiiltiireI geli~rnesine 

katdabilrnek iyin giiy ve bilgi kazandlrInak; ki~ileri, iIgi veyeteneklerine 
giire yiiksekiigretirne haZIrlarnak oIarak iizetlenebilir. 

1 



Genelliseler, ortaokula dayal!, en az iiC; yt1 siireli okullar olup 15-17 
YWl grubunu kapsamaktadJr. 

Mesleki ve tekllik liseler, c;e~itIi mesleki ve teknik alanlarda 
nitelikli e!eman yeti~tiren okullardlr. Bu okullann organizasyonlarl ve 
ogrenim siireleri birbirinden farkhdlr. Bazllarl dort yJ! siirelidir. 
DolaYlslyla 15-18 YWl grubunu kapsamaktadlr. 

Yiiksekiigretim: <;agda~ egitim ve ogretim ilkeleri dogrultusunda 
ulusun ve iilkenin ihtiya.;lanm kar~J!ayacak insangiiciinii yeti~tinneyi 
ama.;lamaktadlr. Yiiksekogretim kurumlarl aynca, ortaogretimlerini 
tamamlaml~, genellikle 18 ya~ ve iistii gruptakilere ge~itIi dallarda 
meslek egitimi vennektedir. 4 Ekim 1981 tarihinde yiiriirliige giren 
2547 saylll Yiiksekogretim Kanunu, tiim yiiksekogretim kurumlanm, 
bagh birimlerini ve bunlarla ilgili faaliyetIeri ve ilkeleri i.;ermektedir. 
Dniversiteler devlet eliyle ve yasa uyannca kurulmaktadlr. Bu arada, 
devletin kontrol ve denetiminde olmak kaydl ve yasada ongoriilen 
ilkeleruyanncakar amaci giitmemek ko~ulu ile vaklflartarafindan da 
iiniversite kurulabilmektedir. 

Yiiksekogretim i.;in biriicretiidenmektedir. Ancakmaddi imkiinlan 
klslth alan ba~anh ogrenciler, devlet, ozel ki~i ve kurulu~lartarafindan 
desteklenmektedirler. 

Yiiksekogretim kurumlan ii.; ana grupta toplanmaktadlr: 
Dniversiteler, askeri okullar, polis koleji ve akademiler ile bazl 
bakanhklara bagh meslek okullan. 

U niversite, bilimsel ozerklige ve kamu tiizel ki~iIigine sahip, 
yiiksek diizeyde egitim-ogretim yapan, bilimsel ara~tlrma, yaym ve 
dam~manhk faaliyetinde bulunan teme! yiiksekogretim kurumudur. 
Oniversite; fakiilte, enstitii, yiiksekokul, konservatuvar, iki-yIihk 
meslekyiiksekokulu, uygulama-ara~tlrma merkezigibibirimlerden 
olu~maktadlr. 

Fakiilte, yiiksek diizeyde egitim-ogretim, bilimsel ara~tlrma, yaym 
yapan ve kendisine boliim, yiiksekokul gibi birimler baglanabilen bir 
yiiksekogretim kurumudur. 
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Enstitii, iiniversite ve fakiiItelerde birden fazla benzer ve ilgili 
bilim dahndalisansiistii egitim-iigretim, bilimsel a~tJrma veuygulama 
yapan biryiiksekiigretim kurumudur. 

Yiiksekokul, belirli bir meslege yiinelik egitim-iigretim ile ilgili bir 
yiiksekiigretim kurumudur. Ankara Universitesine bagh Ev Ekonomisi 
Yiiksekokulu ve/veya Bogazi<;:i Universitesine bagIl Yabanci Diller 
YUksekokulu gibi. 

Konservatuvar, mlizik ve sahne sanatlanndasanavyl yeti~tiren bir 
yiiksek6gretim kurumudur. 

iki yllhk meslek yiiksekokulu, belirli mesleklere y6nelik ara 
insangiinli yeti~tirmeyi ama<;:layan biryiiksekiigretim kurumudur. 

Sekill, Egitim Sisteminin Genel Yaplstnl giistermektedir. 
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2. Yiiksekogretime Giri~ 

2.1. Tarihsel Geli~me 

Tiirkiye'deki yiiksekogretim kurumlanmn tamama yaktm, 1974 
ythndan bu yana Ogrenci Seyme ve Y erle~tirme Merkezi (OSYM) 
tarafmdan duzenlenen smav sonuylanna gore ogrenci kabul 
etmektedirler. Halen yiirlirlukte olan yiiksekogretime giri~ sisteminin 
aynnttlanm aytklamadan once geymi~ uygulamalara bir goz atmak 
yararh olacaktlr. 

1950'li ytllardan once, yiiksekogretim programlanna ogrenci 
seyilmesi birproblem olarak ortayaytkmamt~ttr. 0 zamanlar, mezuniyet 
smavlannm yam straMilli Egitim Bakanltgmm yardtm ve destegi ile 
liseler, olgunl~masmavlanyapmaktaydtlar. Belli biryiiksekogretim 
programma ba~vuran ogrenci saytsmm kontenjam a~mast halinde 
olgunla~ma smavmda alman notJar, genellikle seyme olyiitii olarak 
kullamhrdl. 

1950'liytllarda, ogrenci kitlesindeki bUyukartt~ veyiiksekogretime 
giri~ uygulamalannm yetersiz kalmast sonucu bazt yiiksekogretim 
kurumlan, kendi bagtmstz ogrenci seyme sistemlerini uygulamaya 
ba~ladtlar. Ancak, genellikle kompozisyon tiirunde uygulanan bu 
smavlar, objektif degerlendirmeden yoksun bulunduklan iyin yetersiz 
kaldllar. Yiiksekogretim kurumlart boylece, daha objektif seyme 
yontemleri arayt~magirdilervesonuy olarak seyme veyerle~tirme iyin 
objektiftestlel'i kullanmaya ba~ladtlar. 

Objektif test yontemi uygulanmakla birlikte yuksekogretim 
kurumlanmn bagtmstz uygulamalan nedeniyle yiiksekogretim 
programlanna daha kolay girebilme hedefine ula~tlamamt~tl. Bu 
problemleri yozmek amactyla Oniversitelerarast Kurul tarafindan 
1963 ytlmda UniversiteJerarasl Gil'i~ Smavl Komisyonu kuruldu. 
Komisyon, ozamanlar Ankara Oniversitesi tarafindan yiirlillilen 6grenci 
seyme sisteminin ulkedeki biitiin iiniversiteleri kapsayacak biyimde 
geni~letilmesinin imkiinlanm ara~ttrmakla gorevliydi. Komisyona, 
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Ankara, istanbul, Ege Dniversiteleri temsilcileri asil iiye, istanbul 
Teknik Dniversitesi temsilcisi ise gozlemci olarak katllmaktaydl. 
Komisyonun hazlrladlgl Dniversitelerarasl KaYlt ve Giri~ SmaVl 
Yonetmeligi, Dniversitelerarasl Kurul tarafmdan Arahk 1963'te 
onaylandl. Boylece, yiiksekogretim kurumlanna merkezi sistemle 
ogrenci ahnmasl uygulamasll964-1965 ogretim yllmdab~laml~ oldu. 

Giri~ smavlan, merkezi sistem uygulamasmm ilk iki YJhnda, Ankara 
Dniversitesi; 1966-1973 ylllan arasmda istanbul Dniversitesi; 1974 
ylhndadaHacettepe Dniversitesi tarafmdan hazlrlampuygulandl. Bu 
donemde, bazl iktisadi ve ticari bilimler akademileri, miihendislik ve 
mimarhk akademileri ile istanbul Teknik Dniversitesi ve OrtaDogu 
Teknik Dniversitesi gibiyiiksekogretim kurumlan merkezi sistemden 
ayn, ancak benzeri uygulamalaryolu ileyiiksekogretim programlanna 
ogrenci seytiler. Milli Egitim Bakanhi!;! biinyesindeki ogretmen yeti~tiren 
yiiksekogretim kurumlan da ogrenci seymede kendi sistemlerini 
kullandllar. 1964-1973 ylllan arasmda sistemin ktsmen merkezi oldugu 
soylenebilir. Adaylar, okumakistedikleri heryiiksekogretim programl 
iyin yiiksekogretim kurumlannaayn ayn ba~vurmaktaydllarvemerkezi 
seyme smaVlnda alman puanlar sonradan degerlendirilmekteydi. 
Yerle~tirilme, geyici kaylt sistemi yolu ileyapllmaktaydl. 1974-1975 
ogretim Ylhnda, merkezi se~me smavmm ardmdan merkezi 
yerle~tirme sistemi ilk kezHacettepe Dniversitesi tarafindan hayata 
geyirildi. 1970'li ylllarda, yiiksekogretim programlannagirmekisteyen 
aday saYlsmda biiyiik bir artl~ meydana geldi. Bunun nedeni oncelikli 
olarak, liseve dengi okul saYlsmda meydana gelen siirekli artl~ ve daha 
onceki Ylllarda herhangi biryiiksekogretim programml kazanamayanlar 
ile bir program a devam ederken ba~ka bir programda okumak 
isteyenlerin yeniden b~vuruda bulunmalanydl. 

Yiiksekogretim kurumlanna ba~vuranlann saYJsmdaki bu biiyiik 
artl~, yukanda sozii geyen geyici komisyonun, tek bir iiniversitenin 
yonlendirmesiyle giri~ smavlanm hazlrlaylp yonetmesini zorbir hale 
getirdi. Tiim bu ko~ullann birl~mesi ve Ylllann birikimi sonucu 
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Dniversitelerarasl Kurul, Dniversitelerarasl Seyme ve Yerle~tirme 
Merkezini (DSYM) kurmu~tur. 1981 yilmda yiiliirliige giren 
Yiiksekogretim Kanunu ile bu merkezin adl, Ogrenci Se~me ve 
Y erle~tirme Merkezi (OSYM) olarak def#irilmi~ ve Yiiksekiigretim 
Kuruluna(YOK) baglamm~tlr. 

Tablo 1 ve Sekil2, 1980 ile 1996 Yillan arasmda Ogrenci Se~me 
ve Yerl~tirme SlIIavma (OSYS) ba~vuran ve yiiksekogretim 
programlanna yerle~tirilen ogrenci sayllarml gostennektedir. 

1974'ten 1981'ekadarOSYM tarafindan yiiriitiilengiri~smavlanmn 
temelozellikleri, genel yizgileriyle ~oyle ozetlenebilir: 

Smavlardadorttestuygulanml~tlr: Genel Y etenek Testi, Matematik 
ve Fen Bilimleri Testi, Tiirk Dili ve Edebiyatl ile Sosyal Bilimler 
Testi ve Yabanci Dil Testi. 

Smavlar, tOm merkezlerde aym giin ve saatte, tek oturumda 
yapilml~tlr. Bu durumun tek istisnasl, smavlann iki oturumda fakat 
tek giinde uygulandlgl 1974 ve 1975 yillandlr. 

Adaylar, ba~vurma belgelerinde 18 yiiksekogretim programml 
kendi ki~isel tercihlerine goreslralaml~lardlr. Ancak, 1975 yilmda 
30 ve 1976 Yilmda20 yiiksekogretim programlm tercih etme hakki 
verilmi~tir. 

Smav sonuylan ~oyle degerlendirilmi~tir: Her testin ham puam, 
aritmetik ortalamasl50, standartsapmasl 10 olan standart puanlara 
donii~tliliilmii~, ardmdan 4 c;e~itaglrhkli pllan hesaplanml~tlr. Bu 
puanlar; fen bilimleri, sosyal bilimler, yabanci dil, fen ve sosyal 
bilimleraglrhkh pllanlardlr. 

1981 Ylhndan bll yana yiiksekogretim programlannaogrenci seyme 
ve yerl e~tinne sisteminde dikkate deger geli~meler meydana gelmi~tir. 
Ogrenci sevme ve yer1e~tirme smavi iki a~amah hale getirilmi~; 
aglrhkh puanlann hesaplanmasmda, adaylarm ortaiigretim ba~an 
pnanlan dikkate alinml~ve Tiirkiye'deogrenim gonnekisteyen yabanci 
ogrencileriyin Yabancl Uyrnklu Ogrenci Smavl (YOS) adl ile ayn 
bir smavllygulanmaya ba~lalm~tlr. 
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Tablo 1 

1980 ile 1996 Ylllarl AraslRda Ogrenci Serme ve Yerle~tirIRe SlRavlRa (OSYS) 
Ba~vuranlar ve Yerle~enler 

Y,I Balvuranlar Yerlelenler % 

1980 466963 41574 8,9 
1981 420850 54818 13,0 
1982 408573 72983 17,9 
1983 361J58 105158 29,1 
1984 436175 148766 34,1 
1985 480633 156065 32,5 
1986 503481 165817 32,9 
1987 628089 174269 27,7 
1988 693277 188183 27,1 
1989 824128 193665 23,5 
1990 892975 196253 22,0 
1991 876633 199735 22,8 
1992 979602 260303 26,6 
1993 1J54571 414732 35,9 
1994 1249965 370826 29,7 
1995 1265103 383974 30,4 
1996 1399061 412260 29,5 

Kaynak: ¥liksckOgrctime Giri~te Okul Tiirii ve Ogrenim Durumuna Gare 
Ba~ran-Yeric,en Aday Saydan. OSYM Yaytnlan. 
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2.2. Yiiksekiigretim Kurumlarma Ogrenci Se~me 
ve Yerle~tirme Sistemi 

Oniversitelerinonlisansvelisansprogramlanna,liseveyadengimeslek 
okulu diplomasl olan ogrencilerin seyilmesi ve yerle~tirilmesi, her yJl 
merkezi olarak duzenlenen bir smavsistemiyle geryekl~tirihnektedir. 

Bu sistemin adl, Ogrenci Seyme ve Yerle~tirme SmaVi (OSYS); 
smavm ylirUtUlmesinden sorumlu olan kurum ise, Ogrenci Seyme ve 
Y erle~tirme Merkezidir (OSYM). 

OSYMnin temel amael, yliksekogretim programlannagirmekiyin 
b~vuran adaylar arasmdan, bu programlarda ba~anh olma olaslhklan 
otekilerden daha yliksek olanlan seyerek bu program lara yerl~tirmektir. 
iki basamakh OSYS sistemi iyindeyliksekogretime giri~iyin b~vuran 
lise veya dengi meslek okulu mezunlan, smav puanlan, ortaogretim 
ba~an puanlan, yliksekogretim programlan ile ilgili tercihleri ve bu 
programlarm kontenjan ve ko~ullarl goz onundetutularak bilgisayarla 
yerl~tirihnektedirler. 

OS YS, bu temel amacl, adil, gUvenli ve ekonomikolarak ka~llayaeak 
biyimde duzenlenmi~tir. 

Ogrenei Seyme ve Y erle~tinne Smavmm temel yaplsi ve ilkeleri 
~oyle ozetlenebilir: 

1. Harp Okullan ve Polis Akademileri dl~mda kalan yliksekogretim 
kurumlannagirmek isteyen ortaogretirn kurumu mezunlanrun Os YMnin 
yapugl Ogrenei Seymeve Y erle~tirme SmaVinakaUlmasl zorunludur. 
Bunun yanl slra, yurtdl~mdadovizli ozelogrenci olarakyliksekogrenim 
gormek jsteyenlerin de OSYS'ye girerek istenen duzeyde ba~anh 
olmalan zorunlu klhnml~tJr. 

2. OSYS'nin temelkurallan YiiksekogretimKanununda be1irtilmi~tir. 
Smav sisteminin aynntJlanna ise, Yuksekogretim Kurulu tarafindan 
karar verilmekte ve OSYMee uygulanmaktadlr. YOK'e bagh olan 
Os YM'nin yasal statUsii ve gorevleri de aym kanunda yer a1maktadlr. 
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3. OSYS'nin aynntIlan ve adaylar iyin gerekli bilgiler, YOK'iin 
onayt ile OSYM tarafmdan her ytl diizenli biyimde yaytmlanan iki 
kitapytkta anlatIhnaktadtr. OSYS Ktlavuzlan adt verilen bu belgeler 
smav sistemine ili~kin baglaytct yasal kurallar ve hiikiimler de 
iyennektedir. 

4. OSYS'de uygulanmakta olan i~lemler, srrastyla ~u iiy boliimden 
ol~maktadtr: 

a) Adaylann ba~vurma i~lemleri, 

b) Smavlar, 

c) Sonuylann degerlendirilmesi ve seyilen ogrencilerin 
yiiksekogretim programlarma yerl~tirilmeleri. 

5. Lise veya dengi meslek okul diplomast olan her Tiirkiye 
Cumhuriyeti vatanda~t OSYS'ye ba~vurabilmektedir. Ba~vurunun 
geyerli olmasmm iki ko~ulu vardtr: 

a) Ba~vurmaBelgesini doldurmak, 

b) Smaviicretini odemek. 

6. Smavlar, iki ay ara ile iki a~amada yaptlmaktadtr. Birinci 
basamak Ogrenci Se~me Smavi (OSS), ikinci basamak Ogrenci 
Y erle~tirme Smavi (OYS) diye adlandmlmaktadtr. 1996' da yaptlan 
bir degi~iklik ile 1997 OSS'de ve daha onceki OSSlerin herhangi 
ikisinde iiy kez ba~anh olma smmnm altmda puan ahm~ oIanlar, 
1998 ve daha sonraki ytllarda uygulanacak olan OSYS'lere 
ba~vuramayacaklardtr. 

7. Adaylar,smavlardagosterdikleri performansveortaogretimdeki 
ba~anlan temel ahnarak degerlendirilmektedirler. Bu nedenle, test 
sonuylartnt degerlendirme siirecinde, diploma notlanndan hesaplanan 
ortaogretim ba~an puanlan dikkate ahnmaktadtr. 

8. Ogrencilerin, yiiksekogretim /programlanna seyilme ve 
yerle~tirilme i~lemlerinde, 

a) heryiiksekogretim programmm alabilecegi en fazlaogrenci 
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saytst yani kontenjant (Lise veya dengi meslek okullanm 
birincilikle bitiren adaylar, genel kontenjana ek olarak 
yiiksekogretim programlannda okul birincileri i~in aynlan 
kontenjanlardan yararlandtnlmaktadtf.), 

b) adaylann OSYS puanlan, 

c) adaylarm yiiksekogretim programlan tercihleri, 

d) yiiksekogretim programlanrun, omegin yalruzcaktzogrenciler 
girebilirveya adaymFranstzca, A1manca ya daingilizce gibi 
dillerden birinden Yabanct Dil Testini almast gerekir 

vb. gibi ko§ullan dikkate altnmaktadtr. 

9. Adaylann ba§vurma belgelerinin kontrol edilmesi, smav 
salonlanna atanmast, cevap kiigttlarmm okunmast, test sonu~lanntn 
puanlanmast ve adaylann yiiksekogretim programlanna yerle§tirilmesi 
gibi i§lemler bilgisayar ve optik okuyuculardan olu§an elektronik 
sistemle geryekle§tirilmektedir. 

lO.OSYS, iist iiste bini§ik bir diizen iyinde yiiriitiilmektedir: Her 
yd, smav sonuylart adaylara, smav sonuy belgeleriyle bildirilmekte, 
yerle§tirilen 0 grencilerin listeleri ilgili iiniversitel ere gonderilrnektedir. 
Bu i§lernleryiiriitUliirken gelecek ytlm haztrltklart da siirdiiriilmektedir. 

2.2.1. Ba~vurma 

Herhangi bir ogretim ytlt iyin ogrenci seyme ve yerle§tirme 
i§lemlerinin haztrltklan bir onceki ytldan ba§larnaktadtr. OSYM 
tarafindan ekim aymm sonlanna dogru smavm birinci basamagt iyin 
Birinci Basamak Ktlavuzu bastlmaktadtr. Ktlavuzlar, adaylara, 
Tiirkiye genelinde tUm liseler, OSYM Smav Merkezi Yoneticilikleri 
ve bazl yabanci iilkelerdeki egitim ata§eligi veya mii§avirlikleri kanalt 
ile ula§tmlrnaktadtr. 

K.1la vuz, esas olarak ba§vurma i§lernlerini anlatmaktadtr. K.1la vuzun 
iyinde yer alan Ba~vurma Belgesi adaym kimlik bilgilerine ili§kin 
ternel sorular i~nnektedir. Ba§vunnaBelgesinde aynca, adaym ogrenim 
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durumuna, mezun oldugu yadahalen devam etmekte bulundugu lise 
veya dengi meslek okuluna ait sorulannyam stra, adaym, birinci ve 
ikinci basamak smavlanna nerede girmek istedigine ili~kin tercih 
sorulanna da yer verilmi~tir. 

Ba~vunna Belgesinin Aday Bilgi Formu Iasmt, optik okuyucu adt 
verilen elektronik araylarla okundugundan, buradaki bilgilerin hem 
yazilmast hem de kodlanmast gerekmektedir. 

Bedenseloziirluler ve ortaogrenimlerini yurtdt~mda bitinni~ olanlar, 
durumlanna ili~kin bilgileri iyeren dilekyelerini ve kendilerinden istenen 
belgeleri B~vurma Belgelerine ekIemektedirler. 

OSYS'ye b~vurma tarihi genellikle kasnTI aytdtr. Bu amayla, 
doldurulmu~B~vunnaBelgesini teslim etmekve smaviicretini yattnnak 
yeterlidir. Tiirkiye'de otunnaktaolan adaylar, B~vunnaBefge:lerini ve 
smav iicretinin yatmldtgmt kamtlayan banka belgelerini lise veya 
dengi meslek okulu miidiirliiklerine ya da OSYM Smav Merkezi 
Yoneticiliklerineteslim etmektedirler. Ortaogrenimlerini yurtdt~tnda 
bitirmi~ veya siirdiirmekte olan adaylar ise, sow ge<;en belgeleri; 
aynca, ba~an durumlanm gosteren transkriptlerini ve okumakta 
olduklan liselerin Tiirk liselerine denk oldugunu kanttIayan denklik 
belgelerini 0 S YM'ye postalamaktadtrlar. 

Ba~vurma Belgeleri, i~leme sokulmak iizere OSYM'de 
toplanmaktadtr. Bu belgelerin dogru biyimde doldurulup 
doldurulmadtklan kontrol edilmekte ve daha sonra bilgii~lern ortamma 
aktanlmaktadtr. Bu arada adaylardan, ocak ayt iyinde adreslerine 
gonderilen Aday Bilgi KontroI Formlart i1eBa~vunnaBelgelerinde 
kodladtklan eksik ve yanh~ bilgileri diizeltmeleri istenmektedir. 

2.2.2. Smavm Organizasyonu 

Hersmavmerkezinde, smavm tUm organizasyonu veyonetiminden 
bir akademik personel sorumludur. Smavmerkezlerindeki bu OSYM 
Smav Yoneticileri, OSYMyi, sma'Vln yaptlabilecegi,wniversite, liseve 
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diger uygun bin alar ve bu binalann kapasiteleri, iirnegin ka~ salon 
bulundugu ve salonlardaki otunna yerleri konusunda bilgilendirirler. 
Smavyiineticileri, kendi merkezlerinde, sma VI yi.iriitecek rum personelin 
atamasmdan dasorumludurlar. 

Gerekli haZIrhklann tamamlanmasmdan sonraadaylann, Blliivunna 
Belgelerinde yaptlklan smav merkezi tercihleri de dikkate almarak, 
hangi salonda hangi yer numarasmda smava girecekleri aSYM 
tarafindan belirlenmekte ve butun adaylara smava girecekleri yer 
konusundaki bilgilerin yer aldlgl OSS Smava Giri~ ve KimlikBelgesi 
postalanmaktadlr. Bu beige her aday i~in bilgisayarca doldurulmakta 
ve uzerinde adaym bilgisayarca basllml~ fotografi bulunmaktadlr. 

SmaVln uygulanmasl, universitelerdeki akademik personel ve gerekli 
durumlarda ortaiigretim kununlannda giirevli iigretmenler tarafindan 
yapllmaktadlr. Bu personel, smavm uygulanmasl konusundaegitiImekteve 
hizmetlerinin ka~lhb~ iidemnektedir. 

2.2.3. BirinciBasamakSmavl 

Ogrenci Se~meSmavl (OSS) olarak adlandmlan birinei basamak 
smavmm amael, ikinci basan1ak smaVlna girebilecek adaylan se9mektir. 
Bu smav aynca, Birinei Basamak Smavi sonueuna giire iigrenci alan 
baZl yuksekiigretim programlanna 6grenci yerIe~tinnede de kulIamhr. 

ass, sozel vesaYlsal olarak adlandmlan iki testtellolu~maktadlr. 

Test sorulanmn Wmu smavda adaylara birsoru kitap~lijI halinde verilir 
ve adaylar butun sorulann cevaplanm, kendilerine soru kitap91ij1ndan ayn 
olarak veriIen eevap kiigltIanna i~retIerIer. 

ass, geneIIikleheryJ! nisan aymdau1ke9apmdayapdmaktadlr. Smav, 
rum merkezlerde aym gOn ve saatte tek oturumda genellikle ii~ saatte 
yapJlmaktadlr. Smav evrakmm smav merkezlerine giiWriiImesi ve tekrar 
Merkeze getirilmesi i~lemi iizel kul)'elertarafindan sa@anmaktadrr. 

Birinei Basamak SmaVlndakulIanllan eevap kiiglian, test kitap~lklan 
ve diger gerekli belgelerin tamaml aSYM'de toplanmaktadrr. Cevap 
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kagalan optikokuyuculardaokunmakta ve sonw;larbilgii~lem ortarnma 
aktanlmaktadlr. 

Heradaym smavm saze! vesaYlsal baliimlerineverdigi cevaplardan, 
biri sozel stand art, digeri saYlsal standart puan olmak iizere iki ayn 
puan hesaplanmaktadlr. Puanlann hesaplanmasmdaizlenecekyontem 
~ayle azetlenebilir: Oncelikle, her adaym sorulara verdigi dogru ve 
yanh~ cevap saYIlan saptanmakta; dogru cevap saYIsmdan yanh~ cevap 
saYIsmm dartte biri r;lkanlmaktadlr. Baylece her adaym ham puanlan 
belirlenmektedir. Mezun olabilecek durumda bulunan adaylann ham 
puanlan toplanmakta ve bu durumda bulunan aday saYlSlna 
boliinmektedir. Eldeedilen deger, ham puan ortalamasldlr. Bu adaylann 
ham puanlanmn bulunan ortalamadan farklan kullanilarak standart 
sapma hesaplanmaktadlr. Dahasonra, bu ortalama vestandartsapma 
kullanllarak tiim adaylann ham puanlannm ortalamasmI50'ye, standart 
sapmasml 1 O'agetiren birdanii~tiinne i~lemi yapilmaktadir. Danii~tiinne 
i~lemi sonunda tiim adaylann sazel ve saYlsal standart puanlan elde 
edihni~ olmaktadlr. 

Sazel ve saylsal ham puanlannm her ikisi de O,5'ten kiir;iik olan 
adaylar ir;in yukanda ar;lklanan i~lemleryapllmamakta, dolaYlslyla bu 
adaylarm sazel ve saYlsal standart puanlan hesaplanmamaktadlf. 

Os S'ye giren her ada y ir;in iiC; r;e~i t 0 S S puam (sozel, saYlsal ve e~it 
aglrhkh) hesaplanmaktadlr.OSS'yi kazanml~ ohnakir;in OSS-Sozel, 
OSS-SaYlsal ve OSS-E~itAglhkh puanlanndan en az birinin 105,000 
veyadaha yiiksek olmasl gerekir. OSS'yi kazanan adaylar, yalmzOSS 
sonuc;:lannagore agrenci alan yiiksekagretim programlarma girmek 
istedikleri takdirde, ikinci Basamak SmavmakaulmakslZln, puanlanmn 
elverdigi bu yiiksekagretim programlanndan herhangi birine 
yerle~tirilebilmektedirler. Bu yerle~tinnede adaylann Y-OSS puanlan 
kullamlmaktadlr. v-ass puanlan, OSS puanlannaortaogretim b~an 
puamnm belli bir aglrhkla katilmaslyla elde edilmektedir. OSS'yi 
kazanan adaylar, ozel yetenek smavlyla agrenci alan yiiksekogretim 
programlanna da ba~vurabilmektedirler. 
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Onceki ytllarda ikinci Basamak Smavmagirmek ivin Birinci 
Basamak Smavmda 105,000 puan almak yeterli olmu~tur.1997'de 
ba~laulan yeni bir uygulamaile OYS'ye OSS'den 120,000 ve daha 
fazla puan alanlarkattlabilmektedir. Bir ba~ka deyi~le, ikinci Basamak . 
Smavma girebilmek iyin adaylann, OSS agIrhkh puanlanndan en az 
birinin 120,000 ve/veya iistiindeolmasl gerekmektedir. 

Birinci Basamak SmaVl sonuylannm degerlendirilmesinden sonra 
adaylara; smavm sozel ve saYIsal boliimlerindeki dogru veyanh~ cevap 
saytlan, agIrhkh OSS puanlan ve puanlan baJammdan OSS'ye giren 
tUm adaylariyindeki b~an sIralan, OSS'yi kazampkazanmadIklarl ve 
OYS'ye ginne haklan olup olmadlgl konulannda adreslerine posUtlanan 
OSS Sonu~ Belgeleri ile bilgi verilmektedir. 

Adaylara aynca, ba~an derecelerini degerlendirmeleri amaclyla 
iisten yiizde kaymCI dilim iyinde bulunduklan da duyurulmaktadlr. 
OSS'yi 105,000 veya daha fazla puan alarak kazanml~ adaylar, her 
OSS puanl baJammdan biiyiikten kiiyiigedogru puanslrasmakonmakta; 
puan slrasmdaki adaylariistten b~lamak iizereyiizde birlik dilimlere 
aynlmaktadlr. Bir adaym iistten kaymCI dilimdeoldugu, herOSS puam 
iyin ayn olmakiizere, OSS SonuyBelgesindeki ilgili siitunda yiizdelik 
dilim olarak belirtilmektedir. Boylece her aday, OSS-sOZ, OSS
SAY ve OSS-EA Puam baklmmdan, 0 ytl OSS'ye kattlan ve OSS'yi 
kazananlar arasmdan, kendisinden daha onde en az kay adaym 
bulundugunu kolayca h esapl ayabilmektedir. 

OSS'yi kazanan adaylara ikinci Basamak Smavl OYS'ye nerede 
girecekleri konusunda da bilgi verilmektedir. Adaylann, OSYM 
tarafindan smavmerkezleri atamalarl yaplhrken, bu konudaki tercihleri 
dikkate ahnmaktadlr. 

OSYM tarafindan genellikle herythn maYls aymda smaVln ikinci 
basamagl iyin bir kllavuz daha yaYlmlanmaktadIr. OSS'yi kazanan 
adaylann tiimiine, OSS Sonuy Belgesinden ayn olarak ikinci Basamak 
Kllavuzu ile Tercih Formu gonderilmektedir. 
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KIlavuz, ikinci Basamak SmaV1/Un tarihi ve saati; smavda uygulanacak 
testier hakkmdabilgi vermenin yam stra, yiiksekogretim programlannm 
kontenjanlan ve ozel ko~ullan hakkmda daaynnbh aylklamalara yer 
vermektedir. KIlavuzda aynca, Tercih Formlannm nasll doldurulacagt 
ve ikinci Basamak Smav ucretinin nereye yatmlacagt konusunda da 
bilgi verilmektedir. 

2.2.4. Yiiksekogretim Programlan Tercihlerinin Siralanmasl 

ikinci Basamak KIlavuzunda, merkezi yerl~tinne ve se9me 
sistemine esas olan tUm yiiksekogretim programlan (YOP) iki ana 
tablo halinde gosterilmektedir. 

OSS sonu9lanna gore ogrenci alan YOP'lerin kontenjan ve giri~ 
ko~ullan Tablo-3 diye adlandmlan bir tabloda yer almaktadlr. Bu 
tablo, tUm iki yllhk mesleki yuksekogretim programlan ile iki ve dort 
Yllhk aylkogretim programlanndan olu~maktadlr. Sadece OSS'ye 
girip ba~anh olan adaylar, bu tabloda yer alan yOksekogretim 
programlanndan en fazla IS tercih yapmahakkmasahiptirler. 

OYS sonu9lanna gore ogrenci alan YOP'ler ise Tablo-4 diye 
adlandmlan bir tabloda gosterilmi~tir. Bu tablo, dort ve daha fazla 
yllhk tUm lisans programlanm kapsamaktadlr. Hem Os S hem OYS'ye 
giren adaylar, her iki tablonun herhangi birinden IS'i ge9memek iizere 
toplam 24 tercih yapabilmektedirler. Ancak adaylar, 24 yiiksekogretim 
programmm tamatmm tercih etmekzorundadegildirler; tercih formlannda 
24'ii ~mamak ko~ulu ile istedikleri kadarprograml slralayabilirler. 

ikinci Basatnak Kllavuzundayer alan diger birtabloda (fablo-5), 
giizel sanatlar, bed en egitimi ve spor, miizik ve resim gibi ozel 
yetenek smavI gerektiren progratnlar yer almaktadlr. Bu tablodaki 
yOksekogretim programlanndan bazllannda yalmz OSS puanlan 
kullamlmakta, bazllarmda ise OSS puanlan belli bir aglrhkla ozel 
yetenek slnavI sonuylanna katllmaktadlr. 

Adaylardan, ginnek istedikleri yiiksekogretim programlannm 
Tercih Fonnundaki slrastnl belirlerken yok dikkatli davranmalan ve 
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k1lavuzdaki yonergelereuyrnalan istenmektedir. Tercih slralamasl, bir 
anlamda meslek se<;:imi ile ilgili olmasl ve esas itibariyle adaylann 
ilgilerini yansttmasl nedeniyle onem kazanmaktadlr. Hem OSS hem 
OYS'ye giren adaylar, Tercih Formlanm ikinci Basamak SmaVl 
slrasmda g6revlilere teslim etmektedirler. Sadece OSS'ye girerek 
ba~arlh olan adaylarise, TercihFonnlanm haziran ayl i<;:indeOSYM'ye 
posta ile gondennektedirler. 

2.2.5. ikinci Basamak Smavl 

Ogrenci Yerle~tirme Smavl (OYS) olarak adlandmlan ikinci 
Basamak Smavmm amacl, BirinciBasamak SmaVlnt kazanan adaylarl 
ikinci Basamak SmaVl sonuclannag6re ogrenci alan yiiksekogretim 
programlanna seymek ve yerle~tirmektir. Bu amayla, teksoru kitapClgl 
icinde birbirinden baglmslz be~ test uygulanmaktadlr. Bunlar slraslyla, 
Fen Bilimleri Testi, Matematik Testi, Tiirkye Testi, Sosyal Bilimler 
Testi ve Yabancl Dil Testidir. 

Ogrenci Y erle~tinne SmaVl, genellikle haziran aymm ikinciyansmda 
iilkenin hemen heryoresine dagtlan smavmerkezlerinde, aym gOn ve 
saatte, tekoturumda ii~ bu~uksaat1ik birsiiredeyaptlmaktadlf. Smav 
evrakmm merkezlereul~tmlmasl ve OSYM'ye gerigetirilmesi i~lemleri 
ozel kuryelertarafindan geryekle~tirilmektediT. 

Cevap kagltlan, soru kitapylklan, tercih fonnlan gibi smava ili~kin 
tiim belgeler OSYM'de toplanmaktadlT. Cevap kagltlan bilgisayar 
ortammda puanlanarak, sonUylar adaylarm siirekli dosyalanna 
i~lenmektedir. ikinci basamaksmaVl testsonuylanmn degerlendirilmesi 
amaclyla yukanda "2.2.3. Birinci BasamakSmavl" ba~hgl altmda 
anlattlan, her test iyin stand art puan hesaplanmasl i~lemi burada da 
yapllmaktadlT. Standart puan i~lemlerinin tamamlanmasmdan sonra 
fen bilimleri, matematik, Tiirkce, sosyal bilimlerveyabancl dil standart 
puanlan ile OSS-Sozel, OSS-SaYlsal, OSS-E~it Aglrhkh Puanlan ve 
orta6gretim ba~an puant Tablo 2'de g6sterilen katsaydarla yarplhp 
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toplanarak, adaylann yerle~tirilmelerindekullamlan altI ye~itaglrhkh 
QYS puam hesaplanmaktadlr. 

QYS'debir puan tiiriine en biiyiik aglrhklagiren testten (en biiyiik 
aglrhk iki teste e~it olarak verilmi~se bu testlerin herhangi birinden) 
4'ten dahaaz ham puan alan adaylarivin bu puan tiirii hesaplanmamakta, 
adaym bu puan tiirii ile 6grenci alan programlarla ilgili tercihleri 
geyersiz say!lmaktadlr. 
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Tabl.2 

Yiiksekogretim Pr!,gramlarma Ogrenci Se~iminde Kullamlacak OYS Poaularl ve Bu Puanlarm Hesaplanmasmda Uygulanacak KatsayIlar 

Adaym Tercih Alam F," Sosyal Yabanci Ogrend ~me Smavi 

Ogrenci Bilimleri Matematik Tiirk~ Bilimler Dil Oss Puaularl Orta6gretim 

Ana Grup AltGrup Yerle~tirme Smavl Standart Standart Standart Standart Standalt Soul SaYlnl E,it Blq'an 

OVS Puaularl Puam ruam Puam Puam I"iianl Al;,rhkh Puam 

Fen Bilimleri Fen Bilimleri Aglrllkh 

Fenve OYS Puam(F) 2,7 1,7 1,1 -. 0,5 -. 0,6 

Mlihendislik 

Bilimleri Miihendislik Bilimleri Matematik Aw.rhkh 

(')YS Puam (M) 1,7 2,7 !,l -. -. 0,5 0,6 

tktisadi Bi1imler TUrkye \'e Matematik 

Aglrhkh OYS Fuam (TM) 2,2 2,2 1,1 -. -. -. 0,5 0,6 

ikfulLdi ve S<lsya! Bilimler Sooya\ Bilimicl 

Sosyal Bilimler A~rhkh 6YS Puam (5) -. 1,1 1,7 2,7 -. 0,5 -. -. 0,6 

Dil \'e Tarih Turko;e ve Sosyal 

Bilimler 

Ag:rrhkh (')YS Puaru (IS) 0,5 2,5 2,5 -. 0,5 0,6 

Yabanci Diller YabanclDii 

Agirhkh 6YS Puanl (0) -. -. 1,1 1,1 3,3 0,5 -. -. 0,6 



2.2.6. Y iiksekogretim Programlarma Y erle~tirme Sistemi 

Yiiksekogretim programlanna ogrenci ahnmasmda Merkezi 
Ye.-le~tirme ve Ozel Yetenek Smavlyla Se~im olmak iizere iki 
farkh yontem kullamlmaktadlr. 

ass sonUylanna gore merkezi yerle~tirme, adaylann tercih 
formlannda bildirmi~ olduklan yiiksekogretim programlanna, bu 
programlann kontenjan ve ko~ullan, adaylann yerle~tirmede 
kullamlacak ortaogretim ba~an puamnm da katllmaslyla olu~turulan 
v-ass puanlan vetercih slralangoz oniindetutularak yapdmaktadlr. 
ays sonw;;lannagore merkezi yerle~tirme, adaylann tercih fonnlanyla 
bildinni~ olduklan yiiksekogretim programlanna, bu programlann 
kontenjan ve ko~ullan, adaylann ilgili aglrhkh ayS puanlan ve bu 
programlarla ilgili tercih siralan goz oniinde tutularakyapllmaktadlf. 
ass ve ayS sonuylanm temel alan merkezi yerle~tinne, ikinci 
Basamak SmaVl sonuylan belli olduktan sonra aym zamanda ve tek 
i~lemde bilgisayarla yapdmaktadlf. Kural olarak her aday, yalmzca bir 
tek yiiksekogretim programma yerle~tirilmektedir. 

agrenci Seyme ve Yerle~tirme Smavi sonuylanna gore merkezi 
yerle~tirme i~lemine alman tiim adaylara, herhangi bir yiiksekogretim 
programma yer1e~tirilsin veya yerle~tirilmesin OSYS Sonu~ Belgesi 
gonderilmektedir. Bu belgede, adaym her iki smavdaki puanlan ve 
ba~an slralan, kazandlgl yiiksekogretim programmm adl ve kaymci 
tercihi olduh'1l tiiriinden bilgilereyerverilmektedir. 

azel Yetenek Smavlyla Seyim yontemi, giizel sanatIar, beden 
egitimi ve spor, miizik, resim vb. gibi ozel yetenek gerektiren 
yiiksekogretim programlannaogrenci ahml iyindir. Bu tip programlann 
listesi de yine ikinci basamak kllavuzlannda yer almaktadlr. ankaYlt 
iyin ass puanlannm kullamldlgl bu programlardan her birine hangi 
ass puamyla ogrenci ahnacagma ve en az kay puan alml~ adaylann 
onkaylt yaptlrabileceklerine ilgili yiiksekogretim kurumlannca karar 
verilmekteve adaylara duyuruhnaktadlr. Bu programlann onkaYltiyin 
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bngbrdilgu en dil~uk OSS puam yIldan yIla degi~ebilmektedir. Ozel 
yetenek gerektiren programlar, bnkaYlt i~lemlerinden sonra kendi 
smavlanm uygulayarak ogrencilerini se,<mektedirler. 

2.3. Ozel DUl'umlal' 

Ogrenci Seyme ve Y erl~tinne Sisteminde butiln adaylar prensip 
olarak~itmuarnelegbnnektedirler.AncakOSYS'nindegi~ik~alannda 
baZIgrupadaylari<;in "6::elstalii"uygulanmaktadlf. Ozel durumu bulunan 
adaylar ~byle slralanabilir: 

A. Oku\ Birincilel'i 

2547 saydl Yuksekbgretim Kanununun 2880 saylh kanunla degi~ik 
45. maddesinin (a) fikrasl uyannca, liseveya dengi meslek okullanm 
birincilikle bitiren adaylar, genel kontenjana ek olarakyiiksekogretim 
programlannda okul birincileri iyin aynlan kontenjanlardan 
yararlandmlmaktadlrlar. 

Bu hilkmiln uygulanmasl amaCI ile vaklfilniversiteleri programlan 
ve belirli bir sure <;ah~ma ko~ulu koyan YOP'ler dl~mda OSYS 
sistemine giren butun yiiksekogretim programlannda, her Yll, 
Yuksekogretim Kurulunun universitelerle yapbilI goril~melerin ardmdan 
okul birincileri iyin slmrh saYlda bzel kontenjan aynlmaktadlr. Okul 
birincileri, her Yillise ve dengi meslek okullan tarafindan OSYM'ye 
bildirilmektedir. Okul birincileri i<;in her yIl aynlan kontenjanlardan 
ancak 0 Yll okul birincisi olanlaryararIanabilmektedirIer. 

B. BedenselOziirliiler 

Bedensel bzelliklerinde aglr derecedevesurekli olarak i~lev kaybl 
ve bozuklugu, brnegin, gbrme veya i~itme gucundetam yada bnemli 
blyilde eksiklik bulunan adaylara se<;me ve yerle~tirm e sisteminde bzel 
bir uygulamagetirilmi~tir. Bu durumdaki adaylar, biruniversite veya 
devlet hastanesinden aldlklan saghk kurulu raporu ile bzurlerine 
ili~kin bzgeymi~lerini aynntlh olarak anlatan bir dilekyeyi Ba~vunna 



Belgelerine ekleyerek OSYM'ye g6ndennektedirIer. Bu raporlarda 
belirtilen oziir dereceleri OSYM'nin gorevlendirdigi kurullarca 
incelenmekte, adaylann oziirleri yiiziinden ayn bir sevme ve yerle~tinne 
i~lemine tabi tutulup tutulmayacaklan bu incelemelerin sonw;lanna 
gore belirlenmektedir. 

Raporlan kabul edilen adaylar, smavm her iki basamagmda ayn 
salonlarda smava almmakta ve gerekli ise kendilerine yardlmcl 
verilmektedir. Ornegin, g6rmeyen adaylara test sorulan yardlmctlar 
tarafindan okunmakta ve ~ekledayall sorusorulmamaktadlr. Gonneyen 
adaylar smava, kendilerinin kulIanabilecekleri, gonneyenlere ozel 
hesap makineleri getirebilmektedirler. Oziirlii adaylann sevme ve 
yerle~tirme i~lemleri, diger adaylardan farkh olarak OSYM Yiiriitme 
Kurulunun saptayacagl biryontemle, oziir tiirii, puanlan ve tercihleri 
goz oniinde bulundurularak yaptlmaktadlr. 

C. Bir Meslege YiinelikProgram UygulayanLiselerin Mezunlan 

2547 saYlh Yiiksekogretim Kanununun 2880 saydl kanunla degi~ik 
45. maddesinin (a)fikrasma vebu kanunaeklenen 21. maddeyegore 
bir meslege yonelik program uygulayan liselerin mezunlan, bir 
yiiksekogretim programma yerle~tirilirken ortaogretim b~an puanlan, 
alanlarm ozelliklerine gore saptanacak katsaydar ile varpllmakta veya 
ilgili alanlara yapllacak yerle~tinnelerde bu tiir liselerin mezunlanna 
oncelik tanmmaktadlr. 

D. Belli Sanat Dallarmda ve Sporda Ustiin Ba~afIh Olanlar 

Belli sanatdallannda iistiin yetenekli oldugu saptanan ogrencilerin 
yiiksekogretim programlanna ahnmalanyla ilgili i~lemler, 

YiiksekogretimKanununun ilgili maddesi ve YiiksekogretimKurulunun 
27.11.1985 tarihli karan uyannca yiiriitiilmektedir. Bu durumdaki 
adaylar ilgili yiiksekogretim kurumlanna dogrudan b~vurmakta, 
degerlendirme ve se<;me i~lemleri ilgili rektorliiklerin onerdigi 
komisyonlartarafindan yapt!maktadlr. 
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Spor dallannda yetenekli ve iistiin ba;;anh adaylar, kendi 
alanlanndaki yiiksekogretim programlanna yerle!ltirilirken, orta6gretim 
ba~an puanlan bir ek katsaYl ile "arpllarak puanlanna eklenmektedir. 
Bu ek puandan yararlanabilmek i"in Diinya, Avrupa ve Balkan 
$ampiyonalan; Olimpiyat ve Akdeniz Oyunlan, islam Ulkeleri 
Dayam~ma SporOyunlan, ISFDiinya Okullar SporOyunlan vb. gibi 
en az on iilkenin katlldlgl uluslararasl yan~malarda 1., 2. veya 3.'liik 
derecesi kazamlmasl gerekmektedir. 

E. Tih"kiye Bilimsel ve TeknikAra~tlrma Kurumu (TOBiT AK) 
Yal"l~malarmda ve ProjelerindeBa~anh Olanlar 

Ogrenci Se"me ve Y erle~tinne Smavma ba~vuran adaylardan 
orta6gretim kurumlannda okumakta iken TOBiTAK tarafindan 
uluslararaSl bilim olimpiyatlanna g6nderilen ve bu olimpiyatlarda 
dereceye giren, TOBiT AK tarafindan yurti"inde diizenlenen bilim 
olimpiyatlannda ve proje yan~malannda dereceye giren adaylann 
orta6gretim ba~an puanlan, derece aldlklan alanlarla ilgili bir 
yiiksek6gretim programml tercihleri arasmdagosterdikleri takdirde, 
ayn bir katsaYI ile "arpllmakta ve puanlanna eklenmektedir. 

Bilim olimpiyatlan ile proje yan~malannda alman derecelere 
uygulanan katsaytlar Os YS'ye ilk kez giri~te uygulanmakta, bundan 
sonraki OSYS'lerde bu adaylar i"in herhangi bir ek puan 
hesaplanmamaktadlr. 
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3. Test Yaplsl ve Soru Geli~tirme 

Daha once de belirtildigi gibi Birinci Basamak SmaVl OSS, 
adaylann sozel ve saYlsal yeteneklerini olymek iizere iki testten 
olu~maktadlr. Bu testier, ilgili alan konusundaasgari diizeydeakademik 
bilgi gerektiren sorulariizerinde temellenmektedir. 

Siizel Biiliim olarak adlandmlan birinci boliimde, adaylann 
Tiirkyeyi kullanma giiyleri ile sosyal bilimlerdeki temel kavram ve 
ilkelerle dii~iinme becerilerini yoklayan sorular bulunmaktadlr. SaYlsal 
Biiliim olarakadlandlfllan ikinci boliimde ise, adaylann rnatematiksel 
ili~kilerden yararlanmagiiyleri ilefen bilirnlerindeki ternel kavram ve 
ilkelerle dii~iinme becerilerini olyen sorular vardlr. Her iki test, soru 
saYlsl yIldan ytla degi~iklik gosterse de, yakla~lk 88 sorudan 
olu~maktadlr. Adaylann, OSS'nin herikitestini deyamtlamazorunlugu 
vardlr. 

ikinci Basamak SmaVl OYS'de, her biri ilgili alanadayah sorulardan 
olu~an be~ test uygulanmaktadlr: Fen Bilimleri Testi (fizik, kimya, 
biyoloji), Matematik Testi, Tiirk~e Testi, Sosyal Bilimler Testi 
(tarih, cografYa, felsefe grubu) ve Yabancl Dil Testi. 

OYS'deki testlerin boliimleri ve bu boliimlerden her birinin, soru 
saYlsl baklmmdan test iyindeki yakla~lk paylan ~oyledir: 

1. Fen Bilimleri Testi 

a) Fizik (%40) 

b) Kimya(%30) 

c) Biyoloji (%30) 

2. Matematik Testi (tek boliim halinde) 

3. Tiirkye Testi (tek boliim halinde) 

4. Sosyal BilimlerTesti 

a) Tarih (%40) 
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b)Cogrruya(%30) 

c) FelsefeGrubu Dersleri (felsefe, psikoloji, sosyoloji: %30) 

5. Yabancl Dil Testi (Almanca, Franslzca, ingilizce birer boliim 
halinde) 

llYS'de uygulanan be~ test, belli yiiksekogretim programlannda 
geryekle~mesi ongoriilen yiiksek diizeyde ogrenmelerin on ko~ulu 
sayllabilecek ve bu konu alanlannda kazamlml~ olmasl beklenen 
bilgileri olymeyi amaylamaktadlr. llYS testlerindeki yakl~lk soru 
sayllan ~oyledir: Fen bilimleri 62, matematik 52, Tiirk<;e 64, sosyal 
bilimler 72 ve yabancl dil 75. 

ikinci Basamak SmaVl sonu<;lannagore ogrencialan yiiksekogretim 
programlan, yerle~tinnedekullanIlacak llYS puanlan vebu puanlann 
hesaplanmasmda dikkate ahnacak testier baklmmdan, (1) Fen ve 
MiihendislikBilimleri, (2) iktisadi ve Sosyal Bilimlerve(3) Yabancl 
Dillerolmak iizere ii<;anagrupta toplanml~tIr. Bu ii<;ana grubun her bin 
iyin cevaplanmasl gereken testier ~unlardlr: 

1. Fen ve Miihendislik Bilimleri: 

a) Fen Bilimleri Testi 

b) Matematik Testi 

c) Tiirk<;eTesti 

2. iktisadi ve Sosyal Bilimler: 

a) Matematik Testi 

b) Tiirkye Testi 

c) Sosyal BilimlerTesti 

3. Yabancl Diller: 

a) Tiirkye Testi 

b) Sosyal Bilimler Testi 

c) Yabancl Dil Testi 
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OYS'de be~ test bulunmakla birlikte, bir adaym tercih listesinde yer 
verdigi yiiksekbgretim programlan bu ii~ ana grubun hangisinde yer 
ahyorsa, bu adaym sadece 0 ana grupta belirtilen testIeri cevaplamast 
zorunlulugu vardtr. Bir bmek vennek gerekirse, Tercih F onnundasadece 
fen ve miihendislik bilimleri ana grubunda bulunan yiiksekogretim 
programlanna yer veren bir aday yalntz Fen Bilimleri, Matematik ve 
Tiirkye testIerini cevaplamak durumundadtr. Tercihlerini iiy ana gruba 
yayan adaylarise, yukandastra1anan rum testleri cevaplamak zorundadrrlar. 

Test Geli~tirme ve Ara~ttr1na Birimi (TAB), OSYM tarafmdan 
yiiriirulen biirun smavlariyin soruge1i~tirilmesi vetestlerin olu~turulmast 
i~lemleri ile mad de analizi ve ilgili tiim ara~ttrma yah~malannt 

yiiriitmektedir. 

T AB'm akademikyaptst; Tiirkye, matematik, fizik, kimya, biyoloji, 
tarih, cografYa, psikoloji, sosyoloji, felsefe, yabanct dillerve OSYMnin 
smav hizmeti verdigi diger bazl alanlarda biraraya gelen iil~me 
gruplarmdan olu~maktadtr. Her olyme grubu, ilgili alanm blyme 
uzmanlan, soru yazarlan ve bilimsel dant~manlardan olu~an kiiyiik bir 
birimdir. TAB personeli arasmdabiitiin olyme gruplannayardtmct olan 
psikometri dam~manlan da bulunmaktadtr. 

T estsorulan, olymegruplanndaki olymeuzmanlan vesoru yazarlan 
tarafindan yaztlmaktadtr. Her soru, yaztldtktan sonra, geli~tirilmesi 
amactylaa~agtdastralanan lJ!lamalardan ge~mektedir: 

1. Soru iizerine grup tartt~mast 

2. Sorunun bilimsel denetimi 

3. Sorunun teknik ve psikometrik denetimi 

4. Sorunun dil a~tsmdan denetimi 

5. Gerekli goriilmesi halindesorunun diizeltilmesi 

6. Sorunun kodlanmast (soru yazan, alan, davrant~ diizeyi vb. 
kodlann verilmesi) 
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Geli~tirilen sorular soru ar~ivine konulmaktadtr. Daha sonra her 
teste girecek sorular kodlanna ve test plamna gore soru ar~ivinden 
yekilmekiedir. Hertestveyaalttestin plam ilgili olymegrubu b~kammn 
ve psikometrik dam~mamn i~birligiyle, OSYM Yiiriitme Kurulunun 
belirledigi ilkeler dogrultusunda haztrlanmaktadtr. 

Hertestin uygulanmasmtn ardmdan degi~ikomeklemleruzerinde 
madde analizleri yaptlmaktadtr. Sorulariizerinde pilot <;alt~ma yapmak, 
bir ba~ka deyi~le sorunun on denemesini ve olyeklenmesini yapmak 
miimkiin olmadtgmdan, s6z konusu madde analizlerinin sonu<;lan 
gelecekteki soru yazma ve test geli~tirme <;ah~malafl aytsmdan biiylik 
on em ta~tmaktadtr. Bu nedenle, her olyme grubunun iiyeleri kendi 
alanlanndaki testlerin ve sorularm analiz bulgulanm psikometrik 
dam~manla birliktederinlemesinetartt~maktadtrlar. Bu tartt~malardan 
ytkanlan sonuylar gelecekteki test planlama ve test geli~tirme 
<;ah~malanna t~tk tutmaktadtr. 
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4. Ogrenci Se~me ve Yerle~tirme Merkezi (OSYM) 

4.t.idariYapl 

OSYM, Oniversitelerarasl Ogrenci Seymeve Yerle§tirmeMerkezi 
(OSYM) adlyla Oniversitelerarasl Kurul tarafmdan 1750 saydl 
Oniversiteler Kanununun 52. maddesi uyannca22 Kaslm 1974 tarihinde 
kurulmu~tur. 1981 yIlmda yOriirlOge giren YOksekogretimKanunu ile 
YOksekogretimKurulunabaglanarakadl Ogrenci Ser;meve Yerle~tirme 
Merkezi (OSYM) olarak degi~tirilmi~tir. OSYM'nin gorevleri 
YOksekogretim Kanununun 10. maddesinde ~u ~ekilde belirlenmi~tir: 
"Ogrenci Se9me ve Yerlq·tirmeMerkezi, Yiiksekogretim Kurulllll1m 
te,l])it ettigi esaslar rergevesinde yiiksekbgretim kllrumlarma bgrenci 
alll1ma.I'/ amaclyla smavlan hazlYlayan ve yapan, ogrenci isteklerini 
de gbz oniinde tutarak Yiiksekogretim Kurulunun tesbit ettigi 
esaslara gore degerlendiren, ogrenci adaylarll1l11 yiiksek(}gretim 
kurumlarma yerle~·tirilmesini saglayan ve bu faaliyetlerle ilgili 
ara.)'tlrmalan ve diger hizmetleri yapan Yiiksekbgretim Kuruluna 
bagli hir klJrulll,)'tllr. " 

OSYM, bir B~kamn yonetiminde, YOriitme Kurulu, Dam~ma 
Kurulu ve bagh birimlerden olu~maktadlr. OSYM B~kam, YOK 
Ba~kam tarafmdan ve Oniversite ogretim iiyeleri arasmdan iir; yIl ir;in 
ser;ilerek atanmaktadlr. Ba~kan, sOresinin bitiminde yeniden 
gorevlendirilebilmektedir. 

YOriitme Kurulu be~ iiyeden olu~maktadlr. Bu iiyeler, OSYM 
Ba~kanmm onerecegi on aday arasmdan Oy yIl iyin YOK Ba~kam 
tarafindan atanmaktadlr. Dam~maKurulu, her Oniversite rektOriinOn 
onerecegi iki adaydan YOK tarafindan seyilen birer iiye ile Milli 
Egitim Bakanhgmca gorevlendirilen dOrt Oyeden olu~maktadlr. OSYM 
Ba~kam, her iki kurula da ba~kanhk etmektedir. 

OSYM, ir; yaplsl baknmndan ~u birimlerden olu~maktadlr: 
Ba~kanhk; Ba~kan YardnTIClhgl; Genel Sekreterlik; Test Geli~tirme 
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ve Ara~tlrma; Bilgii~lem; Smav Hizmetleri; Ara~tIrma, Geli~tirme ve 
Proje; Kiitiiphane ve Dokiimantasyon; Hukuk Mii~avirligi; Ozliik 
i~leri; Planlama ve Mali i~ler; Fon Saymanhgl ve Destek Hizmetler. 
Merkezde, Mayls 1997 itibariyle toplam 352 ki~i 'Yah~maktadlr. 
Bunlann 142'siakademik e1eman veuzmandlr. 

4.2. Olallaklarve Fillansman 

OSYM, 167 doniim alan iizerinde dort binaya sahiptir. Test 

GeIi~tirme ve Ara~tlrma; Bilgii~Iem; Ara~tIrma, GeIi~tirme ve Proje; 

Kiitiiphane ve Dokiimantasyon; Hukuk Mii~avirligi; OzIiik i~leri; 
Pianlama veMaIi i~Ier; Fon Saymanhgl birimleri 10.000 m2 olan bir 

bin ada bulunmaktadlr. Ba~kanhk, Ba~kan Yardlmclhgl, Genel 

Sekreterlik ve Smav HizmetIeri Boliimii 1850 m2 olan binadadlr. 

Destek Hizmetler 620 m2 biralam kaplamaktadlr. Smavevrakmm ve 

formlann toplandlgl, cevap kagltIanmn optik okuyucularda i~Iem 

gordiigii dordiincii bina ise 2000 m2 'dir. Bu binamn iist katmda 

OSYM personelinin yemek yedigi kafeterya bulunmaktadlr. 

BiIgii~lem Birimi iki adetanabilgisayar sisteminesahiptir. Bunlann 

teknik ozelIikleri ~oyledir: 

1. Anabilgisayar: UNISYSA12 

48 Mb anabellek, 15 Gb sabitbeIlek, 5 teyp iinitesi, 39 terminal, 
13 matris yazlCl 

2. Anabilgisayar: UNISYSAI6-42E 

192 Mb anabellek, 17 Gb sabit bellek, 4 kartu~, 51 tenninal, 
20 matris yazlCl 

3. SatIr yazlCI: 3 adet (1000 satlr/dakika) ve 4 adet (1650 satlr/ 
dakika) 

4. Lazer yazlCl: 2 adet Bull MP 6090 (90 sayfa/dakika) 

5. Resimli Kimlik Sistemi: Data General Avion 9000 (80 Gb 
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sabit bellek, 5 kartu~), 15 ki~isel bilgisayar, 15 lazer yazlCl, 
1 adet Typbooll80 lazeryazlcl, 10 kamera ve barkod okuyucu. 

6. 4 adetNCS Opscall21 (l 0000 sayfafsaat) optik okuyucu 

Test Geli~tirme ve Ara~tmna Biriminde 3 0 adetMacintosh ki~isel 
bilgisayar ile Merkezin diger birimlerinde ozel kullamma yonelik 
bilgisayarlarbulunmaktadlr. 

OSYM'nin tiim giderleri, OSYS smav iicretleri ile Merkezin 
yaptlgl diger hizmetlerden alman iicretlerden olu~an OSYMF onundan 
kar~llanmaktadlr. Adaylar, ba~vurma ve her smav i~in ayn bir ucret 
odemektedirler. Bu iicretler banka hesaplannda toplanmaktadrr. OSYM 
Fonunda toplanan bu paramn % 28'i hiikumet tarafmdan 
kullanllmaktadlr. Paramn geri kalan % 72'si slIlaviann finansmamnda 
~u oranlarda kullanlhnaktadlr: 

1. Personel giderleri (% 10) 

2. Genel harcamalar(aydllllanrna, Ism rna, uJa~lrn vb. gibi) (% 10) 

3. Testsorulannmhazlrlamnasl(% 10) 

4. Smav evrakmm yaYlmlanmasl, paketlenmesi ve ula~lml (% 15) 
5. Smavlardagorevlendirilen elemanlarayapllan odemeler(% 50) 

6. Ara~/gere~ ve binalar i~in yapilan yatmmlar (% 10) 

Merkezin, heryll denk gelmesi beklenen bir biityesi vardlr. Belli bir 
yllm sonunda biitye fazlasl olursa, buradaki miktar gelecek )'1lm 
biityesine eklenebihnektedir. 

4.3. OSYM'llill Diger Faaliyetieri 

Tiirkiye'deki ytiksekogretim kurumlanna yabancl uyruklu 
ogrencilerin se~me ve yerle~tirme i~lemleri de 1981 Yllmdan bu yana 
OSYM tarafmdan yiiriitUlmektedir. YabanCI Uyruk1u Ogrellci 
Smavl (YOS) adl verilen bu smav, yalmzlisans diizeyillde ogrenim 
gonnek isteyen yabanclogrenciler iyin duzenlenmektedir. OSYM'nin, 
ytiksekogretim programlan araslllda yataygeyi~ yapmak isteyen yabancl 
ogrencilerin i~lemleri ile birilgisi bulunrnamaktadlr. 
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Yabanci Uyruklu Ogrenci Smavma b~vuranlann, oncelikleyabanci 
uyruklu olmalan gerekmektedir. Bu smava, hi~bir devletin uyrugunda 
olmayanlarvernultecilerde ba~vurabilrnektedirler. ikinci olarak, Turk 
liselerinin veya Turk liselerine denk bir okulun ya son smlfinda ya da 
rnezunu olrnalan zorunludur. D~uncu olarak, tercih etrnekistedikleri 
yuksekogretirn kururnlannca belirlenen ka)'lt ko~ullanm t~lrnalan 
gereklidir. 

Yabanci Uyruklu Ogrenci SmaVl genellikleher)'lhn haziran aymm 
son haftasmdayapllmaktadlr. Anasmavrnerkezi, Ankara'dlr. Turkiye 
dl~mda ise Ortadogu, Afrika ve Asya iilkelerinin bir klsrnmda stnav 
rnerkezi bulunrnaktadlr. Smavtiirn merkezlerde, aym tarihteveyerel 
saatlere gore aym saatte yapIlmaktadlr. 

YOS'te, Ternel Ogrenrne Becerileri Testi ve Tiirk~e Testi 
olmak uzere iki test uygulanmaktadlr.Her iki teste ait smavsorulan tek 
kitap~lk iyindetoplanml~tJr. Ternel Ogrenme Becerileri Testi, adaylann 
soyut du~unrne gii~lerini olymeyi ama~lamaktadlr. Butestdileyok az 
dayanmakta, bununla birlikte sorulann Tilrkye veingilizce a~lklarnalan 
da bulunmaktadlr. Tilrkye Testi ise, adaylann, Turk~eyazJ!ml~ ifadeleri 
anlamagii~lerini ol~me amaclm giitmektedir. Bu testler~oktan-se~meli 
sorulardan olu~maktadlr. 

OSYM asli gorevi olan yilksekogretim programlanna ogrenci 
se~me ve yerle~tirme i~lemlerinin yam sua degi~ik ama~h ba~ka 
stnavlar da yapmaktadlr. Bu anlarnda bir smav merkezi oldugu 
soylenebilir. Bu stnavlann bir kisrnl heryil birya daiki kezuygulanan 
surekli smavlardlr. Karnu PersonelilDo~entliklDoktora, Sanatta 
YeterlikMerkezi Yabanci Dil Smavi ve Tlpta UzrnanhkEgitimi Giri~ 
Smavi geni~yapta, Yllda iki kezuygulanan smavlardlr. OSYM aynca, 
degi~ik kururnlann talebi ilzerine personel seyme smavlanm da 
yilriltmektedir; TBMMPersonel Se~me SmaVl veyaHazineMilste~arhflJ 
Uzrnan Yardlrnclhgl Se~rne Smavi gibi. 
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OSYM'nin birdigergorevi deyiiksekogretim kurumlannda gorevli 
bulunan ogretim elemanlan He aym kurumlarda okumakta olan 
ogrencilere ait saYIsal bilgileri, YIIlara, kurumlara ve alanlara gore 
toplamak, diizenlemek ve yaYlmlamaktlr. Bu bilgiler, ba~ta 

Yiiksekogretim Kurulu olmak iizere Milli Egitim Bakanhgl, Devlet 
Planlama Te~kilatl veDevlet istatistik EnstitQsu gibi kamu kurnm ve 
kurulu~lanna gonderilmektedir. 
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