
 YÜKSEKÖĞRETİM  PROGRAMLARINA  ÖĞRENCİ  YERLEŞTİRME 
------------------ ÖNEMLİ BİLGİLER ----------------- 2018 

 

BİLGİLENDİRME  AMAÇLIDIR. TÜM İŞLEMLER İÇİN  İLGİLİ  KILAVUZLAR ESAS  ALINMALIDIR. 
Kaynak: https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2018/YKS/KONKILAVUZyeni03072018.pdf 

 Tercih süresi  07 – 14  Ağustos 2018 tarihleri arasında olacaktır. 

 Tercih süresi içerisinde, tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. 

 TYT Puanı en az 150 olan adaylar tercih yapabileceklerdir. 

 2017 yılında bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar 2018 YKS’ ye girdikleri takdirde, 

OBP’lerin çarpılacağı katsayılar yarı yarıya düşürülecektir. 

 2018 Programlar ve Kontenjanlar Kılavuzundaki Tablo – 3’te Ön Lisans (2 Yıllık); Tablo – 4’te ise 

Lisans (4+Yıl) programlarına yer verilmiştir. 

 Adayların mezun oldukları okullar; Genel Lise Grubu ve Meslek Lisesi Grubu olmak üzere iki başlık 

altında yer almaktadır. 

 Özel Yetenek Sınavları ile öğrenci alan liseler, Genel Lise Grubu içerisinde yer almaktadır. 

 Askeri Liseler ve Polis Koleji , Genel Lise Grubu içerisinde yer almaktadır. 

 Astsubay Hazırlama Okulları, Meslek Lisesi Grubu içerisinde yer almaktadır. 

 AYT ve YDT puanlarından en büyüğü 180 ve yukarı olan adaylar Tablo – 4’ten Lisans Programı tercihi 

yapabilecektir. Bu puan türlerinden 180’den daha az puanı olan adaylar Lisans Programı tercihi 

yapamayacaktır. 

 2018 YKS sonuç bilgilerinde her adayın başarı sırası yer alacaktır. 

 Yükseköğretim programlarına ilişkin koşullar ve açıklamalar tercih öncesi mutlaka incelenmelidir. 

  Adaylar 24 adet program için tercih yapabileceklerdir. 

 Okul birincileri için ayrılan kontenjanlar Tablo – 3 ve Tablo – 4’teki ilgili sütunlarda gösterilmiştir. 

Okul birincileri için ayrılan kontenjanlar sınırlıdır. Bu nedenle puan durumu dikkate alınarak 

tercihlerin dengeli bir şekilde yapılması önem taşımaktadır. 

 Öğrenci alımlarında Merkezi Yerleştirme ve Özel Yetenek Sınavıyla Seçme olmak üzere iki farklı 

yöntem kullanılmaktadır.  

 Özel Yetenek Sınavıyla Seçme yöntemi için ilgili kılavuzun 5. Maddesi dikkatle okunmalıdır. 

 Engelli adayların tercih işlemleri öncesinde ilgili üniversitelerin engellilere yönelik destek 

birimlerinden  programlar hakkında bilgi almaları yararlı olacaktır. 

 6A, 6B.1 ve 6C kodlu tablolar, ek puan ile yerleşilebilecek  programları göstermektedir. 

 Bilim olimpiyatları ve proje yarışmalarında alınan derecelere uygulanacak katsayılar ve sınavsız giriş, 

sadece YKS’ ye ilk başvurulduğu yıl uygulanır. 

 Merkezi yerleştirmede bir programa yerleştirilen adaylar, ek  yerleştirme için başvuramazlar. 

 Kazanan adayların kayıtları 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. 

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


