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İÇERİK

• 12. sınıf öğrencilerimizin yapacakları işlemler

• YKS hakkında bilgilendirme

• Tanınma, Denklik, Yatay Geçiş

• Mezunlarımıza tanınan burslar

• Son sınıf velisi olmak, öneriler



2021 TAKVİMİ *

4 Şubat-2 Mart        26-27 Haziran         28 Temmuz              5-20 Ağustos           31 Ağustos            Eylül

Başvurular                    YKS                YKS puanları              Tercihler                Yerleş. son.          Kayıt    Ek yer.

* 2022 TARİHLERİ DEĞİŞECEKTİR!

http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.imzasiz.com/wp-content/uploads/lys-ygs-sonuclari11.jpg&imgrefurl=http://www.imzasiz.com/tag/lys/&usg=__-yXxREGU5hq6333h5Q2l_BE1gBg=&h=680&w=680&sz=223&hl=tr&start=6&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=ojhkAANLf9G7oM:&tbnh=139&tbnw=139&prev=/images?q%3Dlys%26um%3D1%26hl%3Dtr%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1&ei=lXx4TeuWO8Gu8QO2r9nFBA
http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.dunyabizim.com/images/news/18669.jpg&imgrefurl=http://www.dunyabizim.com/news_detail.php?id%3D4324&usg=__PJ_vwJqgv2ks3lIHsxE4DblLWSY=&h=287&w=430&sz=87&hl=tr&start=61&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=zY3rIFZspcPUAM:&tbnh=84&tbnw=126&prev=/images?q%3Dit%C3%BC%26start%3D60%26um%3D1%26hl%3Dtr%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1&ei=OoB4Tbv0KpOr8QPI1ui8BA


12. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZİN YAPACAKLARI 

İŞLEMLER:

 YKS Başvurusu ve sınav ücreti yatırma (Şubat)

 Aday İşlemleri Sistemi: Şifre değişikliği- internetten (Şubat)

 Gerekiyorsa kimlik yenileme (Haziran öncesi)

 Diploma notu kontrolü- e-okul’ dan (Haz. Sonu/Temmuz)

 Sınava Giriş Belgesi alma-internetten (sınavdan 10 gün önce)

 YKS (Haziran)

 YKS sonuçları –internetten (Temmuz)

 Tercihler –internetten (tahminen Temmuz sonu veya Ağustos başı)

 Yerleştirme sonuçları/Ek Yerleştirme- internetten

 (Kayıt)

www.osym.gov.tr

http://ais.osym.gov.tr

http://www.osym.gov.tr/


YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI

«YKS»*

1. OTURUM: TYT

2. OTURUM: AYT

3. OTURUM: YDT

* 2022 Kılavuzunda güncellemeler olabilir!



Başarı Sıralaması Kısıtlaması Olan 

Bölümler-2021

• Tıp : 50 bin

• Diş Hekimliği : 80 bin

• Eczacılık : 100 bin

• Hukuk : 125 bin 

• Mimarlık : 250 bin

• Mühendislik : 300 bin

• ve Öğretmenlik



TANINMA, DENKLİK VE YATAY GEÇİŞ

• Yurt dışında okunacak yükseköğretim kurumunun ve 

programın YÖK tarafından tanınması gerekmektedir.

• Denklik, yurt dışında alınan diplomanın yurt içinde verilen 

diplomalara eşdeğerliğinin tespitidir. 

• Tanıma/Denklik başvuruları şahsen yapılabilmektedir.

• e-devletten tanıma sorgulaması için: 

https://www.turkiye.gov.tr/yok-okul-tanima-belgesi-sorgulama

• YÖK Denklik sayfası: https://denklik.yok.gov.tr 

https://www.turkiye.gov.tr/yok-okul-tanima-belgesi-sorgulama


YATAY GEÇİŞ hk bilgi*:

• «…

• a) Öğrencinin yükseköğrenime başladığı yıl, kayıtlı olduğu üniversitenin (Times Higher Education 
(THE), QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities (ARWU), CWTS 
Leiden Ranking tarafından) belirlendiği dünya sıralamalarında ilk dört yüzlük dilim içerisinde yer 
alması ve ilgili Yönetmeliğin dönem/sınıf ve başarı şartlarını taşıması,

• b) İlk dört yüzlük dilim dışında kalan bir üniversitede kayıtlı olunması halinde;

• 1) merkezi yerleştirme sınavına girmiş ve kayıt yılı itibarıyla başarı sıralaması şartı aranan programın 
ilgili puan türünde başarı sıralaması şartını sağlamış olması,

• …

• c) Başarı sırası aranmayan programlar için öğrencinin yükseköğrenime başladığı yıl, kayıtlı olduğu 
üniversitenin ilk dört yüzlük dilim içerisinde yer alması veya 2021-YKS’ye girmesi ve geçmek 
istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, yurt 
içindeki diğer üniversitelerin eşdeğer diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya 
yüksek olması

• Yabancı uyruklu öğrencilerde yukarıdaki şartlar aranmaz.»

• Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş: Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme 
puanı, geçmek istediği programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda 
ve sınava girdiği sene ilgili bölüme kayıt olmuşsa başvuru yapılabilir.

*Koşullar değişebilir, YÖK’ ten takip etmek gerekir!



AVUSTURYA LİSESİ MEZUNLARINA TANINAN BURSLAR:

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ: % 25 + APPLY BAU ve BİSEP başvuruları

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ: % 25

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ: % 25

NOT: İnternetten ön başvuru yapmak gerekmektedir! 

Diğer vakıf üniversiteleri de tercih sırasına göre burs verebilmektedir. 

Kılavuzdaki açıklamaları VE ÜNİVERSİTELERİN İNTERNET 

SİTELERİNİ okuyunuz.

• KREDİ VE YURTLAR KURUMU BURS VE KREDİ İMKANI: 

İLGİLİ LİNK: 

https://kygm.gsb.gov.tr/Sayfalar/2442/2390/YurtDisiOgrenciGenel

Bilgiler

https://kygm.gsb.gov.tr/Sayfalar/2442/2390/YurtDisiOgrenciGenelBilgiler


MATURA DİPLOMASI’NA BURS/İNDİRİM SUNAN 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA ÖRNEKLER-1*

. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ: Matura Diploma notu 2 ve daha iyi olanlara % 25 indirim sağlanır.

. İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ: Matura Diploma notu 2 ve daha iyi olanlara % 20 indirim sağlanır.

. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ: Matura Diploması olanlar % 25 indirimden faydalanır. 

. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ: Matura’da üstün başarı gösteren öğrencilerden öğrenim ücreti 

alınmaz.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ: Yatay geçişte kolaylık sağlar:

https://adaylar.ku.edu.tr/sikca-sorulan-sorular/kayit-ve-ogrenci-isleri-ile-ilgili-

sorular/#tab_html_990f06e65faef0aecec04f333d3add05

.  OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ, BEYKENT ÜNİVERSİTESİ indirimleri



MATURA DİPLOMASI’NA BURS/İNDİRİM SUNAN 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA ÖRNEKLER-2

. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ: MATURA diploma notu 2.00 ve 2,00’nin üzerinde olanlar %50’ye 
MATURA diploma notu 1,00-1,99 arasında olanlar %95’e varan indirimle desteklenir.

. MEF ÜNİVERSİTESİ: MEF Üniversitesi’ni ilk üç tercihinde yazan ve bu tercihleri içinde MEF 
Üniversitesi’nde öğrenim görmeye hak kazanan veya yerleştiği tercih öncesindeki tüm 
tercihleri MEF Üniversitesi olan öğrencilerden MATURA diploma notu 2 ve daha iyi olanlara %25 
eğitim-öğretim ücreti bursu verilir.



FAYDALI LİNKLER
• www.osym.gov.tr – duyurular

• www.ais.osym.gov.tr – aday işlemleri

• www.yok.gov.tr – tanınma/denklik/yatay geçiş

• www.yokatlas.yok.gov.tr – yükseköğretim programlarının 

incelenmesi

• https://www.osym.gov.tr/TR,21158/2021-yks-tyt-ayt-ve-ydt-

temel-soru-kitapciklari-ve-cevap-anahtarlari.html 2021 TYT ve 

AYT soruları

http://www.osym.gov.tr/
http://www.ais.osym.gov.tr/
http://www.yok.gov.tr/
http://www.yokatlas.yok.gov.tr/
https://www.osym.gov.tr/TR,21158/2021-yks-tyt-ayt-ve-ydt-temel-soru-kitapciklari-ve-cevap-anahtarlari.html


ÇOCUKLARINIZA NE İYİ GELİYOR?



Öğrencilerden..
• Gözlemleyip ihtiyaç olduğunda devreye girmek

• Akademik anlamda

• veya rahatlatma açısından

• Matura/YKS hakkında konuşmadan güven vermek

• Sınav notlarına «çok takılmamak» ☺

• Çalışırken bölmemek

• Çalışmasını hafifsememek

• Takdir etmek

• Küçük sürprizler

• Yüklerini hafifleterek destek olmak

• Farklı konulardan sohbetler

• «Desteklerini hissediyoruz»



Rehberlik Servisi’nden Öneriler

• Matura öncesi eksikleri tespit etmek

• 12. sınıf akademik anlamda

• VWA tamamlanmak üzere mi, bir eksik var mı?

• Matura tekrarı konusunda

• ŞÖK ve Mahnunglar doğrultusunda görüşmeler yapmak

• Yurt dışı başvuru konusunda önceden yapılması gereken işlemler var 

mı, kontrol etmek (Dil diploması, ön başvuru, yurt başvurusu, sınav, 

mülakat, portfolyo hazırlığı, Covid önlemi vb) 



Rehberlik Servisi’nden Öneriler-2
Yurt Dışında Okumaya Yönelik Yetkinlikler

• Öğrenim göreceği dildeki yetkinliği

• Yetişkinlerle rahat bir şekilde diyalog kurabilme

• Resmi kurumlarda iş görebilme

• İş takibi

• Yön bulma/harita/tabela okuma becerisi

• Yabancı kültürle uyum içinde yaşama becerisi (sosyo-kültürel ve biyolojik uyum)

• Para idaresi

• Özbakım (düzen oluşturabilme, yemek yapma vs.)

• Toplu yaşama uyum 

• kural ve kanunları bilme

• hakkını koruyabilme, atılganlık 

• farklılıklara saygı ve esneklik



VELİLERE NELER İYİ GELİYOR?  

• Çocuğunuzun durumunu objektif bir şekilde tespit etmek

• Birlikte ulaşılabilir ve yürütülebilir hedefler koymak

• İhtiyaçlarını beraberce belirlemek

• Zaman tablosu/yapılacaklar listesi yapmak

• Tecrübelerden faydalanmak, paylaşmak ama kaygılanmamak

• Vedalaşmayı sona bırakmamak/sonrası için de plan yapmak

• Çocuğunuzun gücünü ve başarılarını hatırlamak, diğer yandan 

açık kapı da bırakmak

• Kendinize de iyi bakmak


