
Branş Bazında Sıralamalar Hakkında Teknik Açıklama 

 

Bra ş azı da sırala a işle leri i  yerleştir e işle leri e hiç ir etkisi ulu a aktadır. Bra ş 
azı da sırala alar, adayları ilgile dir e a a ıyla oluşturul uş; ke dileri ile ay ı ala da sı ava gire  

diğer adaylar arası da ke di aşarı duru ları ı değerle dir eleri e i kâ  vere  ir hiz et olup 
u u  dışı da herha gi ir a açla kulla ıl a alıdır. Adayları , gü elle e  ra ş azı da 

sırala aları u hususlar çerçevesi de i ele eleri gerek ektedir.   

 

Bra ş Bazı da Yapıla  “ırala alara Mezu iyet Duru u Ala ı he   Mezu  he  de Okuyor  Ola  
Adayları  Dahil Edil esi  

Ö“YM siste i de, adayları  eğiti  ilgisi deki ezu iyet duru u ala ı Okuyor  ve Mezu  ol ak 
üzere iki kategoride tutul aktadır.  

Adayları  YÖK“İ“’te yer ala  eğiti  ilgileri her za a  e  gü el haliyle ulu a aktadır. Aslı da 
ezu  ola  ir adayı  eğiti  ilgisi YÖK“İ“’te a lık olarak gü elle ediği içi  hala Okuyor  

görüle il ektedir. Ö“YM ra ş azı da sırala aları oluştururke  varsa YÖK“İ“ kay aklı Ö“YM 
siste i de ulu a  eğiti  ilgisi i, YÖK“İ“ kay aklı ir eğiti  ilgisi yoksa aşvuru es ası da adayı  

ildir iş olduğu eğiti  ilgisi i kulla aktadır.  

Başvuruda ulu a  adaylarda , ra ş azı da sırala aları  hesapla dığı sırada eğiti  ilgisi deki 
ezu iyet duru u ala ı Okuyor  ola  adayları  ter ih dö e i de ezu  ol ası duru u da ilgili 

ala  Mezu  olarak siste e ya sıya ak ve u adayları  ter ih hakkı ola aktır. Bu da  dolayı 
ezu iyet duru u ala ı Mezu  ola  adayları  ya ı sıra Okuyor  ola  adayları  da ra ş azı da 

sırala aya dahil edil esi gereklidir. Böylelikle, dahil edil ediği takdirde ortaya çıka ak ola  adayları  
ke dileri i gerçekte olduğu sırada  daha ileride gör esi duru u  e gelle iş ol aktadır.  

 

Farklı Pua a “ahip Ola  Adayları  Belli Bra şlarda Ay ı “ırala aya “ahip Ol ası  

“ı ava gire  aday, sı ava ha gi ala da  gir iş olursa olsu  seçtiği herha gi ir ala da  sırala ası a 
bakabilmektedir.  

Bir ala da  sı ava gire  hiç ir aday ol a ası hali de veya ir ala da  sı ava gire  tü  adayları  
pua ları da  daha yüksek pua  ala , fakat u adaylarda  farklı ir ala da  sı ava gir iş 
adayı /adayları  ilgili ala da sırala ası ı görü tüle esi hali de 1. sırada yer al ası ate atiksel ir 
so uçtur.   

Be zer şekilde farklı pua a sahip ola  irde  fazla adayı  ke di ala ı dışı daki ir ala da ke dileri i 
ay ı sırada gör eleri de yukarıda elirtile  se epte  ötürü ü kü  ola il ektedir.  

  

 

 

 



Bra şı da Yerleşe  Aday Ol a ası a Rağ e  Bir Ö eki “ırala aya Göre “ırala a ı  Art ası ve 
Azal ası   

 Farklı tarihlerde yapıla  ra ş azı da sırala a işle leri arası da, gerçekte adayları  eğiti  ilgisi 
değiş ese dahi, daha ö eki sırala a işle i de YÖK“İ“ kay aklı ir eğiti  ilgisi ulu az ike , 
so raki sırala a işle i de YÖK“İ“ kay aklı ir eğiti  ilgisi i  ulu ası, var ola  eğitim bilgisinin 

YÖK“İ“’te değiş esi/gü elle esi gi i duru larda adayları  Ö“YM siste i deki eğiti  ilgileri 
gü elle ekte, dolayısıyla u duru  adayı  lisa s/ö  lisa s ala /ortaöğreti  ala -dal bilgisine etki 

ettiği içi  ra ş azı da sırala aları ı değiştire il ektedir.  Bu duru  herha gi ir yerleştir e işle i 
yapıl aya  ra şlarda dahi sırala aları  değiş esi e se ep ola il ektedir.  

  

Ö“YM Tarafı da  Kadrolu Progra lara Yapıla  Merkezi Yerleştir eler Dışı da Kala  Ata aları  
Öğret e  Ata aları, A Gru u Kadro Ata aları v .  Bra ş Bazı da “ırala alara Etkisi  

Öğret e  ata aları MEB tarafı da , A Gru u kadrolara ata alar ise ilgili kuru lar a 
gerçekleştiril ektedir. Öğret e  ata aları, A Gru u kadrolara ata alar gi i Merkezi iz e 
yapıl aya  ata aları  yerleştir e ilgisi siste i izde yer al adığı içi  sırala a değişikliği 
oluştur a aktadır. Dolayısıyla ra ş azı da sırala alarda, Ö“YM tarafı da  yapıla  erkezi 
yerleştir elerde kadrolu pozisyo lara yerleştirile  adaylar sırala aya dahil edil esi  seçe eği 
yal ız a Ö“YM’ i  erkezi yerleştir e işle leri so u u elde edile  yerleştir e ilgisi kulla ılarak 
yapıla il ektedir. 


