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DAĞITIM YERLERİNE

 

669 sayılı KHK ile kapatılan Kara Harp Okulu öğrencisiyken Marmara Üniversitesi İşletme
(Almanca) Programına yerleşen Furkan ÇEKİN'in hazırlık sınıfında başarısız olduğunu ve hazırlık
sınıfında başarısız olan öğrencilerin kayıtlı oldukları programların Türkçe programlarına direk
geçiş hakkı bulunduklarını ancak kendisinin ilgili yılda ÖSYS puanı olmadığından dolayı Türkçe
programa geçiş yapamadığını ve Marmara Üniversitesi İşletme (Türkçe) Programa geçiş yapmak
istediğini belirten dilekçesi 19.06.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında
incelenmiş olup; 04.08.2016 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulunda Yürütme Kuruluna verilen
yetkiye dayanarak 669 sayılı KHK uyarınca yükseköğretim kurumlarında yabancı dilde eğitim
veren programlarına yerleşen ve kayıt olan öğrencilerden hazırlık sınıfında başarısız olanlar için
halen kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından YÖKSİS Veri Tabanında yayımlanan 669
sayılı KHK yerleştirme taban puanları da dikkate alınarak, öğrencilerin yerleştirme puanına eşit
veya altında olan Türkçe programlardan 5 tercih alınarak Yükseköğretim Kuruluna bildirmelerine
ve Türkçe programa yerleştirme işleminin öğrencilerin tercihleri ve yerleştirme puanları dikkate
alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılmasına, öğrencinin tercihleri uyarınca Türkçe
programa yerleşememesi durumunda Yükseköğretim Kurulu tarafından puanına en yakın Türkçe
programa yerleştirilmesine karar verilmiştir.
 
Konuya ilişkin taban puanlar ile tercih formu Başkanlığımız YÖKSİS veri tabanına yüklenmiştir.
Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerden öğrencinin tercih edebileceği alanlar dikkate
alınarak öğrencilerin halen kayıtlı oldukları program adıyla aynı adı taşıyan programlar arasında 5
tercih alınması gerekmektedir. Konuya ilişkin başvuruların yukarıda yer alan açıklamalara göre
yapılması,  başvuru dilekçesi ve tercih formunun 31 Ağustos 2018 Cuma günü mesai bitimine

  hususunda bilgilerinizi ve gereğinikadar hazirliksinifi@yok.gov.tr  mail adresine gönderilmesi
rica ederim.

 

 

Ek : Tercih formu örneği (1 sayfa)
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