Yüksekokula 2013–2014 Eğitim–Öğretim Yılından İtibaren Ortak
Kontenjanla Alınacak Öğrencilerin 4’üncü Yarıyıldan Sonra Program Tercihi ile
Yerleştirilmeleri Hakkında Uygulama Esasları
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
1. Amaç
MADDE 1– (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; Yüksekokula 2013–2014 eğitim–
öğretim yılından itibaren ilan edilen ortak kontenjanlara bölüm tercihi yapılmaksızın özel
yetenek sınavı ile alınacak öğrencilerin 4’üncü yarıyılı tamamladıktan sonra 5’inci yarıyıldan
itibaren geçerli olmak üzere program tercihi yaparak yerleştirilme esaslarını belirlemektir.
2. Kapsam
MADDE 2– (1) Bu Uygulama Esasları; 2013–2014 eğitim–öğretim yılından başlamak
üzere Yüksekokula Özel Yetenek Sınavı ile girme hakkı kazanan öğrenciler ile 2’inci sınıfa
yatay geçişle kayıt yaptıran öğrencileri kapsar.
3. Dayanak
MADDE 3– Bu Uygulama Esasları,
(1) 06.11.1981 tarihli ve 17506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2547 sayılı
Yüksekoğretim Kanunu’nun 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/h maddesi’ne
(2) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 13.05.2013 tarihli ve 3214–24517 sayılı
onay yazısı’na
(3) 21.09.2010 tarihli ve 27706 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İstanbul
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne
(4) Yüksekokul Kurulu’nun 21.06.2013 tarihli ve 2013–08 sayılı toplantısının 5’inci
kararına,
dayanarak hazırlanmıştır.
4. Tanımlar
MADDE 4– Bu Uygulama Esaslarında geçen,
AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalaması’nı,
Akademik Takvim: İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen ve her
eğitim–öğretim yılı başında yayımlanan Lisans ve Önlisans Akademik Takvimini,
Başarısız Öğrenci: AGNO’su birbirini takip eden iki yarıyıl 1.80’in altında kalan
öğrencileri,
İdare: Yüksekokul Müdürlüğü’nü
Yönetmelik: 30.12.2006 tarihli ve 26392 sayılı Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu’nun Lisans Eğitim–Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile 21.09.2010 tarihli ve
27706 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve
Öğretim Yönetmeliği’ni,
ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ni
Tercih: Öğrencilerin kesin kayıt yaptırdıkları yıl açık bulunan programlardan devam
istek önceliklerini
Yatay Geçiş: Yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre tanımlanmış, kuralları
belirlenmiş “yatay geçiş”i,
Yönetim Kurulu: İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun
Yönetim Kurulunu,
Yüksekokula Yerleştirme Puanı: İlgili yıl için ÖSYM Kılavuzu uyarınca
hesaplanarak, Yüksekokula öğrenci alımına esas olan Özel Yetenek Sınavı Yerleştirme
Puanını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kontenjanlar
Kontenjanların Programlara Dağılımı
MADDE 5– (1) Yüksekokulda öğrenci alımı yapılan programlar arasında kontenjanlar
%50 oranında eşit dağıtılır.
(2) 2013–2014 eğitim–öğretim yılı ÖSYM Kılavuzunda kontenjan 80 kişi olarak ilan
edilmiştir. Bu kontenjan bölümler arasında 40 + 40 öğrenci olarak dağıtılacaktır.
(3) İzleyen yıllarda ÖSYM Kılavuzunda ilan edilen kontenjanın değişmesi halinde
%50 oranı korunacaktır.
(4) 2013–2014 eğitim–öğretim yılında kesin kayıt yaptıran öğrencilerin programlara
yerleştirmesinin yapılacağı 2015–2016 eğitim–öğretim yılında ve izleyen yıllarda kayıtlı
öğrenci sayısının 80’den farklı olması halinde 4’üncü yarıyılı tamamlayan kayıtlı öğrenciler
programlara eşit dağıtılır.
(5) Yüksekokula 2’inci sınıfa yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrenci sayısı kadar
kontenjan önceki maddeler uyarınca tespit edilen her iki programın kontenjanına ayrı ayrı
ilave edilir. Bu şekilde örneğin; Yüksekokula 3 (üç) öğrencinin yatay geçişle kayıt olması
halinde bir Program için 40 (kırk) olan kontenjan 3 (üç) ilave ile 43 (kırküç) olur. İlave
kontenjanlar öğrencilerin cinsiyetine göre dağıtılır. Bu şekilde deminki örnekten devam ile 2
(iki) kadın 1 (bir) erkek öğrenci madde 6’da anlatıldığı biçimde belirlenen kontenjanlara
eklenerek 43 (kırküç) kişilik toplam sayıya 22 (yirmiiki) kadın, 21 (yirmibir) erkek kontenjanı
ile ulaşılır.
Kadın – Erkek Kontenjan Dağılımı
MADDE 6– (1) Yüksekokulda kadın ve erkek öğrenciler her iki programa önceki
yıllarda olduğu gibi eşit sayıda yerleştirilir.
(2) 2013–2014 eğitim–öğretim yılı için geçerli olan 40’ar kişilik program
kontenjanları 20 kadın + 20 erkek öğrenci yerleştirilecek biçimde eşit dağıtılır.
(3) Yerleştirmenin yapılacağı 2015–2016 eğitim–öğretim yılında muhtelif nedenlerle
ilgili bölüm kontenjanının ya da program tercihi yapacak öğrenci sayısının 40’dan farklı
olması halinde güncel kontenjan kadın ve erkek öğrencilere eşit dağıtılır.
Yabancı Uyruklu, Bedensel Engelli Sporcu, ÖSYM Kılavuzunun 10/4 Maddesine
Göre Yüksekokula Yerleştirilen Öğrenciler
MADDE 7– (1) Bu öğrenciler ÖSYM Kılavuzunda belirtilen kontenjana ilave olarak
kayıt hakkı kazandıklarından yerleştirmeleri ilgili tarihte Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Programlara Yerleştirme
Program Tercihi Yapma
MADDE 8– (1) Öğrenciler tamamladıkları 4’üncü yarıyılın sonunda yerleştirilmek
istedikleri programı tercih ederler.
(2) Tercihler 4’üncü yarıyıl sonu bitirme sınavlarının ilk günü başlayarak yarıyıl sonu
bütünleme sınavları başarı notlarının ilanı için Akademik Takvim’de belirtilen son güne kadar
devam eder. Bu tarihler önceden İdare tarafından ilan edilir.
(3) Her öğrenci İdare tarafından ilan edilen tarihlerde yaptığı başvuru sırasında
programlardan kendince öncelik sırasına göre birinci ve ikinci tercihlerini bildirir.
(4) “Başarısız öğrenciler” AGNO’larını 1,80’in üzerine çıkardıkları eğitim–öğretim
yılı sonuna kadar program tercihi yapamaz.*
(5) Başvurular şahsen ve yazılı olarak yapılır.
(6) Zamanında başvuru işlemlerini tamamlamayan öğrenciler tercih hakkını kaybeder.
Bu öğrenciler boş kontenjanlara Yönetim Kurulu tarafından yerleştirilir.
(7) Bu maddenin 4’üncü bendinde belirtilen “Başarısız öğrenci”ler dışındaki tüm
öğrenciler bir programa yerleştirilir.

*Alt madde (4) ile ilgili açıklama: Yüksekokula kesin kayıttan sonra yerleştirme için
tercih yapmaları gereken 4’üncü yarıyıl sonunda “başarısız öğrenci” durumunda olanlar
tercih yapamaz. Bunlardan veya daha önceki yıllarda “başarısız” olarak eğitim–öğretimi
uzayarak AGNO’larını güz yarıyılı sonunda 1,80’in üzerine çıkaranlar tercih yapmak için
eğitim–öğretim yılı sonunu beklerler. Yerleştirme; öğrencinin bahar yarıyılı sonunda
gerçekleşen AGNO’suna göre yapılır. Bu öğrencilerin tercihleri Yüksekokula girdikleri
eğitim-öğretim yılındaki öğrencilerin programlara yerleştirilmesi işleminde gerçekleşen
AGNO taban puanlarına göre değerlendirilir.
Eğitim–Öğretim Başarısı
MADDE 9– (1) Yüksekokulda öğrencilerin başarı durumu AGNO ile belirlenir.
(2) Kontenjan sınırında AGNO eşitliği halinde Yüksekokula yerleştirme puanına
başvurulur. Yerleştirme puanı daha yüksek olan öğrenci daha başarılı kabul edilir ve bu
öğrenciye yerleştirme önceliği tanınır.
Kadın–Erkek Öğrencilerin Başarı Değerlendirmesi
MADDE 10– (1) Yüksekokulda öğrencilerin başarı durumu kadın ve erkek öğrenciler
için ayrı ayrı belirlenir.
(2) Kadın ve erkek öğrenciler için 4’üncü yarıyıl sonu bütünleme sınavları bitip başarı
notlarının ilanı tamamlandıktan sonra ayrı ayrı başarı listesi düzenlenerek ilan edilir.
Programlara Yerleştirme Esasları
MADDE 11– (1) Öğrenciler programlara kontenjan kuralları uyarınca yapacakları
“tercih” ile eğitim–öğretim başarılarına göre yerleştirilirler.
(2) Yerleştirme önceliği bu Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uyarınca kadın ve
erkek öğrenciler için ayrı ayrı yapılır.
(3) Kadın ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı hazırlanan, AGNO puanına göre yüksekten
düşüğe sıralanmış listelerde üst sıralardaki öğrenciler ilgili kontenjan dolana kadar ilk
tercihlerine yerleşirler.
(4) AGNO puanına göre yapılan yerleştirmede 4’üncü yarıyıl sonu itibariyle alması
gereken tüm dersleri almış öğrencilere öncelik tanınır. Bu şekilde; tüm derslerini almış bir
öğrenci, eksik dersi olup AGNO’su yüksek öğrenciye göre önceliklidir.
(5) (Ek: İstanbul Üniversitesi Senatosu 28.07.2016 tarih-13 nolu toplantı / 28 sayılı
karar)Yukarıda anılan Uygulama Esasları hükümleri gereğince tercih ettiği lisans programına
veya 2’inci tercihine yerleştirilen öğrenciler, Yönetim Kurulu kararından sonra program
değişikliği yapamazlar.
(6) (Ek: İstanbul Üniversitesi Senatosu 28.07.2016 tarih-13 nolu toplantı / 28 sayılı
karar)Yerleştirme sonuçları ilanından sonra program değiştirme talepleri “İstanbul
Üniversitesi Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge” esaslarına
göre yürütülür.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 12– (1) Bu Uygulama Esasları 04/03/2016 tarihli ve 2016-10 sayılı Yönetim
Kurulunda onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
Yürütme
MADDE 13– (1) Bu Uygulama Esasları Yüksekokul Yönetim Kurulunca yürütülür.
Uygulama Esaslarında bulunmayan haller
MADDE 14– (1) Bu Uygulama Esaslarının uygulanması sırasında ortaya çıkan ve
Uygulama Esaslarında bulunmayan hallerde Yönetim Kurulu, Yönetmelik ve diğer ilgili amir
mevzuata uygun olarak karar vermeye yetkilidir.

