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NOT: Bu sunumun hazırlanmasında ÖSYM tarafından 3 Temmuz 2018 tarihinde yayınlanan 2018 Yükseköğretim

Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu bilgileri esas alınmıştır.



Merkezî yerleştirme tercih işlemleri ne zaman 

yapılacaktır?

Tercih süresi, 7 - 14 Ağustos 2018 tarihleri

arasındadır.



Merkezî yerleştirme için tercih işlemi nasıl 

yapılacaktır?

Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik numarası ve şifre ile tercih

süresi içinde (Tercih süresi, 7-14 Ağustos 2018 tarihleri

arasındadır.) ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet

adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini,

internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih

bildirimini tamamlayacaklardır.



Merkezi yerleştirme yapılacak yükseköğretim 

programlarının kontenjan ve koşulları nelerdir?

Yükseköğretim programları ile bu programların kontenjan ve giriş

koşulları Tablo 3 ve Tablo 4'te verilmiştir.

Tablo 3'te iki yıllık ön lisans programları,

Tablo 4'te ise dört veya daha fazla yıllık lisans programları

gösterilmiştir.

Bu tablolar ile ilgili koşul ve açıklamalar Tablo 4'ten sonra yer

almaktadır.



Lisans (dört veya daha fazla yıllık programlar) tercihi 

yapabilmek için AYT’ den en az kaç puan almam 

gerekir?

Adaylar, 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları

Kılavuzu Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2018-AYT/YDT’

de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri

arasında gösterebileceklerdir.



Ön lisans (iki yıllık programlar) tercihi yapabilmek 

için TYT’den en az kaç puan almam gerekir?

2018- TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında 2018- YKS

Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu Tablo 3'te yer

alan ön lisans programlarını gösterebileceklerdir.



Tercihlerimi nasıl yapacağım?

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde

tutarak ilgili tablolardan tercih listelerini oluşturabilirler. Tercih

yapmaya başlamadan önce, 2018 YKS Yükseköğretim Programları ve

Kontenjanları Kılavuzu’nun dikkatli incelenmesi gerekmektedir.



En fazla kaç tercih yapabileceğim ?

Adaylar en fazla 24 tercih yapabileceklerdir. 24 tercihin hepsini

doldurma zorunluluğu yoktur.



Tercihlerimi yapıp tamamladıktan sonra tercihlerimde 

değişiklik yapabilir miyim?

Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "tercih süresi"

içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sisteme işlenen

tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercih süresi tamamlandıktan

sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır.



TYT puanımın geçerlilik süresi ne kadardır?

TYT’ de elde edilen 200 ve üzeri puan, iki yıl süreyle

geçerlidir. Uygulamaya yönelik usul ve esaslar, YÖK tarafından

belirlenecektir.



OBP Nasıl hesaplanır?

Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına

dönüştürülecektir. Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim

Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250

olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır. Diploma notu bildirilmeyen

adayların diploma notu ile 50’nin altında olan diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye

alınacaktır. ÖNLİSANS PROGRAMLARINDA EK PUAN  KATKISI

DİPLOMA NOTU OBP 0,12 KATSAYISI 0,06 EK PUAN 

100 500 60 30

95 475 57 28,5

90 450 54 27

80 400 48 24

70 350 42 21

60 300 36 18

50 250 30 15



2017 yılında bir üniversiteye yerleştim fakat 

gitmedim. OBP ’de düşme olur mu?

2017- ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen

veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adaylar, 2018- YKS puanları

ile bir yükseköğretim programına yerleştirilirken OBP’ ye uygulanacak

katsayılar yarıya düşürülür.



2017-ÖSYS’de bir yükseköğretim programına 

yerleştirildiğim hâlde mezun olamadım.  Bu sene OBP de 

düşme olacak mı?

2017-ÖSYS’de bir yükseköğretim programına yerleştirildiği hâlde

belirtilen tarihe kadar mezun olamadığı için yerleştirildiği programa

kayıt yaptıramayan adaylardan, 2018-YKS’ye başvuranların OBP’lerinin

çarpılacağı katsayılar yarıya düşürülmeyecektir.



Ek puan nedir?

Ek puan, bir mesleğe yönelik program uygulayan lise mezunlarına,

kendi alanları ile ilgili ön lisans programlarına yerleştirme yapılırken

ayrıca verilecek olan bir puandır. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim

Kurumu Mezunlarının ek puanları ile yerleşebilecekleri ön lisans

programlarına Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim

Programları Ve Kontenjanları Kılavuzu Tablo-6C’den inceleyebilirler.



Ek puan kimlere verilecektir?

Bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumları (Mesleki ve Teknik Anadolu

Liseleri) mezunları, kendi alanlarıyla ilişkili ön lisans programlarını tercih ettiklerinde OBP’nin

0,06 katsayısı ile çarpımından elde edilecek ek puanları da yerleştirme puanlarına eklenecektir.

Bu ek puanlardan yararlanmak için adayların ön lisans programları için 150 veya daha yüksek

puan almış olmaları gerekmektedir.

Bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumuna 30.03.2012

tarihinden önce kayıt olan adaylar için; kendi alanlarıyla ilişkili lisans programlarını

tercih ettiklerinde OBP’nin 0,06 katsayısı ile çarpımından elde edilecek ek puanları da

yerleştirme puanlarına eklenecektir. 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar

lisans tercihlerinde ek puan almayacaklardır.



Geçen yıl bir mesleğe yönelik program uygulayan 

ortaöğretim kurumundan mezun oldum. Bu yıl sınava 

girdiğimde mezuniyet alanımla ilgili lisans programlarına 

yerleştirme işleminde ek puan alabilecek miyim?

Bu kapsamda ek puan uygulaması sadece 30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe

yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen

tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanır. İlgili ortaöğretim

kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır.



Tercihlerimi yaparken hem ön lisans hem 

lisans tercihi yapabilir miyim ?

Puan türü, öğretim süresi, öğretim şekli açısından

tercih kısıtlaması bulunmamaktadır.



Tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık, öğretmenlik 

programlarına yerleştirme için başarı sıralaması şartı 

devam edecek midir?

Evet. Bu programlarda başarı sıralaması şartı devam etmektedir. Başarı 

sıraları:

**Vakıf Yükseköğretim Kurumları, ilgili programlar için belirlenen asgari başarı sırası şartının daha üzerinde bir başarı sırası şartı belirleyebilecektir.



Bir mesleğe yönelik program uygulayan lise 

mezunuyum. Sınavsız tercih hakkım var mı?

2017 Yılından itibaren ön lisans programlarına 

sınavsız geçiş hakkı kaldırılmıştır.



TYT puanının, YKS puan türlerinin (SAY, SÖZ, EA, 

DİL) hesaplanmasındaki katkısı hangi oranda 

olacaktır?

TYT’nin katkısı % 40’dır.



Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden 

yükseköğretim programlarına hangi puan türü ile

başvurulabilir?

Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden

yükseköğretim programlarına TYT puanı ile

başvurulacaktır.



Yerleştirme sonuçları nasıl duyurulacaktır?

Yerleştirme sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara

duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine

gönderilmeyecektir.



Yerleştirildiğim üniversiteye kayıt işlemlerini ne zaman 

yapacağım?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül 2018

tarihleri arasında yapılacaktır.

Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.



Ek yerleştirme nasıl yapılacaktır?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan

kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek ve boş kalan veya kaydolmama

nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme

yapılacaktır. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen

adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki

en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt

sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.



Merkezî yerleştirme işleminde eşit puan alan 

adaylara nasıl bir işlem yapılır?

Merkezî yerleştirme işleminde bir programa kesin kayıt hakkı kazananların belirlenmesinde aynı

programı tercih etmiş adaylar arasından, tercihi hangi sırada olursa olsun yerleştirmede

kullanılan yerleştirme puanı ve varsa ek puan toplamı büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

Eğer adayların yerleştirme puanları eşitse;

•İlgili TYT/SAY/SÖZ/EA/DİL puanı büyük olana, bu puanları da eşitse TYT (SAY/SÖZ/EA/DİL)

puanında ağırlığı en büyük olan testin ham puanı büyük olana (ağırlığı en büyük iki test varsa

bunların ham puanlarının toplamı büyük olana) öncelik verilecektir.

• Eşitlik sürdüğü takdirde söz konusu yükseköğretim programını daha üst tercihinde gösterene,

• Eşitlik yine sürdüğü takdirde OBP’si yüksek olana,

• Eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik

verilecektir.



Okul birincisiyim. Tercihlerde avantajım var mı?

2017-2018 öğretim yılında okul birincisi olanlar için ayrılan kontenjanlar, Tablo-3

ve Tablo-4'ün ilgili sütununda gösterilmiştir. Bir programın tüm koşullar okul

birincileri için de aynen geçerlidir. YKS'de başarılı olan okul birincileri, genel

kontenjan ve okul birincileri kontenjanı göz önünde tutularak merkezî yerleştirme

ile yerleştirme puanlarının elverdiği en üst tercihlerine yerleştirileceklerdir. Okul

birincileri, bu olanaktan yararlanabilmek için tercihlerini, puan durumlarını göz

önünde tutarak dengeli bir şekilde yapmalıdır.



Başarı sıramı öğrenebilecek miyim?

2018- YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan

yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer

alacaktır.



(M.T.O.K.) nedir?

Teknoloji Fakültelerinin / Sanat ve Tasarım Fakültelerinin / Turizm

Fakültelerinin Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları mezunları için

ayrılan kontenjanlarını bölümleri ifade etmek için kullanılır.

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Tablo 6B.2‘de

belirtilen alan/dallarından mezun olan adaylar öncelikli olarak

yerleştirilecektir. M.T.O.K. kontenjanlarının boş kalması durumunda

diğer ortaöğretim kurumlarının alan/dallarından mezun olan adaylar

da tercih ettikleri takdirde bu kontenjanlara yerleştirileceklerdir.



Tercih kılavuzunda kodu; 

1 ile başlayan bölümler devlet,

2 ile başlayanlar vakıf, 

3 ile başlayanlar Kıbrıs'taki vakıf ve 

4 ile başlayanlar yurt dışı üniversiteleridir.

Her birinin ücretleri ve özel koşulları farklıdır.



Yetenek, 

Beceri ve 

İlgilerimiz

Hedeflerimiz

Ailenin 

Ekonomik 

Durumu

Kariyer 

Olanakları

Bölümün 

Geleceği

Başarı Sırası-

Puan

Barınma

Ulaşım

Şehir İçi, 

şehir Dışı

TERCİH YAPARKEN



• Aday tercihlerini en çok kazanmayı istediği bölümden başlayarak yapmalı ve tercih listesinin en

sonundaki bölümü kazandığında da sevinmelidir.

• Tercihlerde iki bölüm arasında kararsız kalan öğrencilerin ilgili bölümlerin ders programlarına göz

atmasında fayda vardır.

• Vakıf üniversitelerini tercih edecek adayların ücretler hakkında detaylı bilgi almaları önemlidir.

• Bazı bölümler özel koşul gerektirir. Bu bölümler kazanılsa da koşullar tutmadığı taktirde kayıt

yaptırılamaz.

• Vakıf üniversiteler de burslu bölüm seçecek adayların, kazanacakları bursların hangi hallerde kesildiğini

ve okulun uzaması halinde burslarının geçerli olup olmayacağını araştırmaları gerekmektedir.

• Tercih dönemlerinde tercih bursu ve diğer indirimler ile ilgili adayın yazılı belge alması daha sonradan

hak kaybına uğramaması için oldukça önemlidir.



 Farkına varmadan vakıf üniversitelerinin paralı bölümlerini yazmak.

 Bölümlerin gerektirdiği koşul ve açıklamalar hakkında bilgi sahibi 

olmadan tercih yapmak.

 Tercih sıralaması yaparken daha az istediğimiz bölümü daha yüksek 

puanla öğrenci almış diye daha üst sıraya yazmak.

 Pişman olup okumayacağımız bölümü tercih listesinde bulundurmak.



BAŞARILAR


