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1. Kontenjanlara Başvuracak Adaylarda Aranan Koşullar 

1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak. (KKTC/TC çift 

uyruklular da dahil) 

2. Ailesi ile birlikte daimi ikameti KKTC’de bulunmak. 

3. KKTC Liselerinden mezun olup, GCE A level sonuçlarına sahip 

olmak. (2022 kontenjanları için öncelik hakkı 2021-2022 öğretim 

yılında liseden mezun olan öğrencilerindir.) 

4. Başvuru yapacağı kontenjan ile ilgili derslerden en az üç tanesinden 

A level derecesine sahip olmak. 

5. Yapılan tercihler sonucunda yerleştirmeler YTB tarafından 

yapılacaktır.  

6. Tıp fakültesi kontenjanlarına başvuracak adayların lise diploma notu 

9.00 veya üzeri olmalıdır. 

7. Diş Hekimliği kontenjanlarına başvuracak adayların lise diploma 

notu 8.00 ve üzeri olmalıdır. 

8. Yukarıda belirtilen kontenjanlar dışındaki kontenjanlara başvuracak 

adayların lise mezuniyet derecesi 7.00 veya üzeri olmalıdır. 

2. Başvuru Tarihleri ve Başvuru Merkezi 

1. Başvurular 18 - 23 Ağustos 2022 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) 

mesai saatleri içinde KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim 

ve Dışilişkiler Dairesi Müdürlüğü’ne şahsen yapılacaktır. GCE A level 

sonuçlarının geç açıklanması durumunda, başvuru tarihleri yeniden 

güncellenecektir. 

3. Başvuruda Gerekli Evraklar 

1. KKTC kimlik kartı fotokopisi, 

2. KKTC Lise diploma fotokopisi, 

3. Almış olduğu A Level derslerinin UMS puanları toplamını gösteren 

sonuç belgesi, 

4. Başvuru ve Tercih Formu. (Öğrenci tarafından doldurularak 

imzalanacak) 



4. Değerlendirmede Kullanılacak Kriterler 

1. Başvuru yapacak aday öğrenciler hangi alanda olduğuna 

bakılmaksızın kontenjan tablosunda en çok kontenjan ayrılan 

bölümün kontenjan sayısının bir fazlası olacak şekilde tercih hakkına 

sahip olacaktır. 

Ekli kontenjan listesinde 2022-2023 öğretim yılında en çok kontenjan 

ayrılan bölüm Tıp (İngilizce) ve ayrılan kontenjan sayısı 5’tir. Buna göre her 

öğrenci en fazla 5+1=6 tercih kullanma hakkına sahiptir. 

2. Başvuru yapan aday öğrencilerin başvuru yaptıkları kontenjan için, 

alan ile ilgili almış oldukları derslerin UMS puanları toplamı, ilgili 

kontenjana başvuru yapan adaylar arasında en yüksekten en 

düşüğe doğru sıralanır. 

3. Ana Dil Sertifikası niteliğindeki Turkish A Level sonucu, başvuru 

yapan aday öğrencinin tercihi dil ya da sosyal bilimler alanındaysa 

dikkate  alınır. 

4. Kontenjanlara başvuru yapan adayların ilgili program için gerekli 

derslerinin UMS puanları toplamı dikkate alınarak sıralama 

oluşturulur. 

5. Puanlarda eşitlik olması durumunda, adayların UMS sıralamasına 

giren derslerinin dışında fazladan almış olduğu ders olup olmadığına 

ve varsa bu dersten almış olduğu nota bakılır. Belirtilen haller dışında 

eşitliğin  yine bozulmadığı durumlarda ise lise diploma derecesi dikkate 

alınır. 

6. Aday öğrencinin farklı bölümlerde tercih kullanması halinde o 

kategoride tercih kullanan diğer adayların UMS puanları da dikkate 

alınır. 

7. Yanlış ve yanıltıcı bilgi ve belgelerle yapılan başvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5. Değerlendirme 

1. Başvuruların değerlendirilmesi; müracaatların tamamlanmasından 

sonraki 5 iş günü içerisinde sonuçlandırılır ve YTB’ye gönderilir. 

Sonuçlar öğrencilere YTB tarafından bildirilir. 

6. Yerleştirme ve Kayıt İşlemleri 

1. Milli Eğitim Bakanlığı YODİD, UMS puanları sıralama listesini ve 

başvuru esnasında talep edilen evrakların birer suretini YTB’ye iletir. 

2. Adayların başvuru yaptıkları programlara yerleştirme işlemi YTB 

tarafından gerçekleştirilir ve kazanan adaylara kendi sistemleri 

üzerinden ve/veya e mail yolu ile bildirim yapılır. 

3. YTB’nin yerleştirme sonuçları ilanından sonra adaylar gerekli 

işlemleri tamamlamak ve kendilerine belirtilecek tarihlerde ilgili 

yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırmakla mükelleftirler. 

4. Belirtilen tarihlerde işlemlerini tamamlamayan öğrencilerin 

karşılaşabilecekleri hak kayıplarından öğrencinin kendisi sorumlu 

olacaktır. 

8. Önemli Hususlar 

1. 2022 kontenjanları için öncelik sırası 2021-2022 öğretim yılında 

KKTC liselerinden mezun olan öğrencilerindir. 

2. YTB tarafından yerleştirmesi yapılan ve halen bir yükseköğretim 

kurumunda kayıtlı olan öğrenciler bu kontenjanlardan 

yararlanamazlar. 

3. YTB tarafından yerleştirmesi yapılan ancak kayıt hakkı kazandığı 

yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmayan öğrenciler bir sonraki 

öğretim yılında YTB’nin vereceği ilgili kontenjanlara başvuru 

yapamazlar. 

4. Başvurularda aranan koşulların sağlanamaması halinde YODİD ve 

YTB ilgili kontenjanı boş bırakma hakkına sahiptir. 


