
Ek yerleştirme ile 65 bin 665 aday daha üniversiteli oldu
Ek yerleştirme ile 65 bin 665 aday daha üniversiteli oldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonucunda, lisans programlarına 14 bin 924, ön lisans programlarına 33 bin 427 olmak üzere 48 bin

351 aday yükseköğretim kurumlarına, 17 bin 314 aday ise açıkögretim programlarına yerleşti.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, YKS Yerlestirme Sonuçları Raporu'nda, yükseköğretim program kontenjanlarında yapılan

rasyonel planlamalar sonucunda 2017'de yüzde 76,45 olan doluluk oranının 2018'de yüzde 84,69'a, 2019'da yüzde 91,36'ya, 2020'de ise yüzde 93,19'a

yükseldigi hatırlatıldı. Raporda ayrıca YKS'nin ilk defa uygulandıgı yıla göre, bos kontenjanlarda 71 bin 2 azalma saglandıgı ve ek yerleştirmeyle 2020 yılı

kontenjan doluluk oranının artacagının belirtildiği anımsatıldı.Bos kontenjanlardaki azalmayla birlikte bu tablonun ek yerlestirme sonuçlarına da

yansıyacagına iliskin, bilgi ve tecrübeye dayalı degerlendirmenin su an gerçeklestiği ifade edilen açıklamada, YKS'nin, 3. yılında da olumlu sonuçlar vermeyi

sürdürdüğü aktarıldı. Açıklamada, bu olumlu tablonun, "ek yerleştirme" döneminde de kendisini gösterdiği ve bos kontenjanların artık bir sorun olmaktan

çıktığı vurgulandı.YGS-LYS’nin uygulandıgı 2017'de 322 bin 14 olan bos kontenjanın, YKS'nin ilk kez uygulanmaya baslandıgı 2018'de 177 bin 103, 2019'da

80 bin 635, bu yıl ek yerlestirme sonucunda ise 53 bin 163 olduğuna işaret edilen açıklamada, genel yerlestirmede saglanan olumlu gelismenin, ek

yerlestirme de YÖK'ün tahminleri istikametinde devam ettiği belirtildi.2017 YGS-LYS'de 322 bin 14 olan ek yerlestirme sonucundaki bos kontenjan sayısının,

yeni sisteme geçisle birlikte YKS'nin yapıldıgı ilk yıl olan 2018'de ciddi bir azalma gösterdiği ifade edilen açıklamada, 2018'de 177 bin 103 olan ek yerlestirme

bos kontenjan sayısının 2020'de 53 bin 163'e gerilediği aktarıldı."EK YERLEŞTİRMEYE BAŞVURAN ADAYLARIN YÜZDE 75'İ BİR YÜKSEKÖĞRETİM

PROGRAMINA YERLEŞMİŞTİR"Bu tablonun, üç yıldır degistirilmeden uygulanan YKS'nin basarısını bir kez daha kanıtladığı vurgulanan açıklamada şunlar

kaydedildi:"Bu yıl yüksekögretim kurumlarına yapılan ek yerlestirmeyle birlikte lisans programlarına 14 bin 924 aday, ön lisans programlarına 33 bin 427

aday olmak üzere toplam 48 bin 351 aday daha yüksekögretim kurumlarına yerlesmistir. Açıkögretim programlarına ise ek yerlestirmede 17 bin 314 aday

yerlesmistir. Geçen sene bos kalan açık ögretim programları kontenjanı da 48 bin 673 iken bu sene 26 bin 886 olmustur. Diger bir ifade ile yine geçen seneki

gibi bu sene de hem örgün hem açık ögretim programlarında, hem devlet hem vakıf hem de KKTC üniversitelerinde bos kontenjanlar önemli bir oranda

azalmıstır. Ek yerlestirmeye basvuruda bulunan 87 bin 310 adayın 47 bin 537'i ön lisans, 18 bin 128’i lisans olmak üzere 65 bin 665 aday bir yüksekögretim

programına yerleserek yüksekögretime dahil olmustur. Bir baska ifade ile ek yerlestirmeye basvuran adayların yüzde 75'i bir yüksekögretim programına

yerlesmistir.""BOŞ KONTENJAN OLGUSU, BİR SORUN OLMAKTAN ÇIKMIŞTIR"Açıklamada, egitime erisimde sosyal adalet ve fırsat esitligini saglayan,

basarıyı önceleyen, sözel ve sayısal okuryazarlıgı arayan, muhakeme ve analiz kabiliyetini öne çıkaran YKS'nin ilk yıl, görünürlük düzeyinde ürettigi önemli

ve olumlu sonuçların sistemli bir sekilde devam ettiginin görüldüğüne vurgu yapıldı.Açıklamada ayrıca, "YÖK olarak yaptıgımız planlamaların kamuoyu

önünde verdigimiz taahhütlere uygun olarak basarılı sonuçlar ürettigini kamuoyuna hamdolsun büyük bir memnuniyetle ifade etmek isteriz. Bugünkü

sonuçlar ile yürütülen titiz çalısmalar sonucu artık yüksekögretimde 'bos kontenjan' olgusu, bir sorun olmaktan çıkmıstır. Yeni YÖK, yüksekögretimle ilgili

bütün süreçleri, bilgi, birikim ve tecrübe zemininde, yüksekögretime erisimde ve yüksekögretimin niteligini gelistirmede egitimde fırsat esitligi ve sosyal adalet

kavramlarını da gözeterek yürütmeye devam edecektir." ifadesine yer verildi.
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