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2020-DUS EK TERCİH İŞLEMLERİ 

Tercih ve yerleştirme işlemlerinde, 2020-DUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 

Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir. Adaylar, tablolarda 

yer alan programların ilgili yılın DUS yerleştirme sonuçlarında varsa en küçük puanlarına, ÖSYM’nin internet 

adresinden ulaşabileceklerdir. Adayların tercih ettikleri dalların özelliklerine uygun sağlık koşullarına sahip 

olmaları gerekir. 

TUEY’in 12. maddesinin 3. fıkrası gereği, DUS sonucuna göre adayların yerleştirme işleminin yapılabilmesi 

için mesleğini yapmaya yetkili olma yani diplomasının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olma şartı aranır. Bu 

nedenle, adayların tercih ekranında diplomalarının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olduğuna ilişkin bilgi 

alanını işaretlemiş olmaları gerekmektedir.  

TUEY’in 12. maddesinin 3. fıkrası gereği, DUS sonucuna göre yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı 

dil yeterliliği aranır. Adayların yabancı dil muafiyet bilgi kontrolü, 2020-DUS Başvuru Kılavuzunda yer alan 

ilke ve kurallar doğrultusunda yapılacaktır. 

Adayların tercih işlemi yapabilmeleri için, sınavdan sonra T.C. Kimlik /Y.U. Numaralarındaki değişiklikleri 

tercih tarihinin son günü saat 12.00’ye kadar Merkezimize bildirmeleri gerekmektedir. 

Sınava başvuru aşamasında henüz mezun olmayan adaylardan YÖKSİS’te eğitim bilgileri olan ancak mezuniyet 

tarihi bulunmayanların, tercih işlemlerini yapabilmeleri için tercih süresi içerisinde kendi üniversitelerine 

başvurarak YÖKSİS’teki mezuniyet tarihi alanının güncellenmesini sağlamaları gerekmektedir.  

Sınava başvuru aşamasında henüz mezun olmayan adaylardan, YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayanlar (yurt 

dışı ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (ais) yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan Y.U. numarası) 

adaylar), tercih yapabilmek için tercih süresi içerisinde ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine şahsen başvurarak 

mezuniyet tarihlerinin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydedilmesini sağlayacaklardır. Bu durumdaki 

adayların mezuniyet tarihini gösterir belgenin onaylı bir örneğini yanlarında bulundurmaları ve bu belgeyi 

görevliye teslim etmeleri gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN ÖNEMLİ UYARI!  

Uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklu adayların ileride hukuki sorunlarla karşılaşmaması için 

tercihlerini T.C. vatandaşı olarak yapmaları gerekmektedir.  Bu nedenle, uyruğundan biri T.C. olan çift 

uyruklu adaylar yabancı uyruklular için ayrılmış kontenjanları tercih edemeyeceklerdir. 
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Özel Koşul ve Açıklamalar 

 

Bk. 2 Adaylar bağlı bulundukları Kuvvet Komutanlıklarının yanı sıra diğer Kuvvet 

Komutanlıklarının kontenjanlarını da tercih edebileceklerdir. 

Ancak, aynı branşta kendi Kuvvet Komutanlığı dışında, diğer Kuvvet Komutanlığı 

kontenjanı mevcut ise öncelikli olarak bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlığı kontenjanını, 

daha sonra diğer Kuvvet Komutanlığı kontenjanını tercih edecektir. Bu kurala uyulmadığı 

takdirde adayın tercihi geçersiz sayılacaktır. 

 

Bk. 4 İçişleri Bakanlığı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasındaki Eğitim-Öğretim ve İşbirliği 

Protokolü çerçevesinde bu kontenjanları, İçişleri Bakanlığından kimlik bilgileri bildirilen 

adaylar tercih edebileceklerdir. 

 Bu kadrolar dışında tercih yapan personel için yerleştirme yapılmayacaktır. İçişleri Bakanlığı 

ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında imzalanan protokol gereği İçişleri Bakanlığı nam ve 

hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesinde açılan kadrolara yerleştirilenler eğitimlerine Sağlık 

Bilimleri Üniversitesinde devam edecektir. 

 

Bk.  5 TSK personeli sadece MSB nam ve hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından açılan 

kadroları tercih edebilecektir. Bu kadrolar dışında tercih yapan personel için yerleştirme 

yapılmayacaktır.  

 Milli Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında imzalanan protokol gereği 

MSB nam ve hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesinde açılan kadrolara yerleştirilen TSK 

mensubu uzmanlık öğrencileri eğitimlerine Sağlık Bilimleri Üniversitesinde devam edecektir. 

 

EK YERLEŞTİRMEYE İLİŞKİN BİLGİ 

Ek yerleştirme tercih işlemleri, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden aday 

tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla yapılacaktır. Ek yerleştirme, 2020-DUS Başvuru 

Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallara göre yapılacaktır. Ek yerleştirme ücreti 20.00 TL’dir. Ücret, 

ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile 

yatırılacaktır. Banka/ATM’den ödeme yapılmamalıdır. Adaylar, bu ücreti tercih işlemlerini 

tamamladıktan sonra tercih süresince ve tercih süresinin bitiminden sonraki ilk gün saat 23.59’a 

kadar yatıracaklardır. Bu ücreti yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri, yerleştirme işlemine 

alınmayacaktır.  

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile 

gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmaz.14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, 

gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından başvuru hizmeti ücreti, sınav, yerleştirme ücreti alınmaz.   

 

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

