2020 YKS TERCİHİNDE DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
• 2020 yılı Yükseköğretim Programlarına Öğrenci Yerleştirme
için tercih işlemleri 6-14 Ağustos tarihlerinde yapılacaktır.
• Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih
süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet
adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini,
internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih
bildirimini tamamlayacaklardır.

• Adaylar, en fazla 24 tercih yapabileceklerdir. Tercih
alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir.
Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca beş programı
göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği
takdirde ve başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu
beş programı yazması yeterlidir.
• Adaylar tercihlerini yaparken ÖSYM’nin yayımlamış olduğu
YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI
KILAVUZU’nu esas almalı ve kılavuzu dikkatlice
incelemelidirler.

• Kılavuzdaki Tablolardan TABLO-3, ön lisans (2 yıllık)
programlarını; TABLO-4 ise lisans (4 veya daha üzeri yıllık)
programlarını gösterir.

• Adayların, ön lisans (2 yıllık) programlarını tercih edebilmek
için, TYT puanlarının en az 150; lisans (4 yıllık) programlarını
tercih edebilmek için ilgili puan türünden (SAY-SÖZ-EA-DİL)
en az 170 puan almış olmaları gerekir.
• Adaylar tercih bildiriminde bulunurken, bazı lisans
bölümlerinde “EN KÜÇÜK BAŞARI SIRASI” şartı arandığını
göz önünde bulundurmalıdır. Örneğin, Hukuk programlarında
125.000
• Adaylar tercihlerini yaparken, tercih etmek istedikleri
bölümlerin özel koşullarını (Kılavuzdaki "Tablo 3 ve Tablo 4'te
Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve
Açıklamaları" bölümü) mutlaka okumalıdır.
• Adayların, tercihlerini yaparken kaydolmayı en çok istediği
programı en üst tercihine, daha sonra istediği programı
ikinci tercihine yazıp, bütün tercihlerini bu şekilde
sıralarlarsa, kazanmayı daha çok istedikleri programı
kazanma ihtimali yüksek olacaktır.

• Bölümlerin taban puan ve sıralamalarının, her yıl adayların
yaptıkları tercihler sonucu ortaya çıktığını düşünürsek,
öğrencilerimiz tercihlerini geniş bir aralıktan yapabilir,
geçen yıl kendi başarı sırasının üstünde bir sıralama ile
öğrenci alan bölümlere de tercih listesinde yer verebilir.
• Adaylar, yeni açılan ve önceki yıllara ait bilgileri olmayan
programları, o üniversiteye yakın bir üniversitenin ilgili
programının verileri ile kıyaslama yaparak, istek sırasına göre
tercih listesine alabilirler.

• Adaylar tercihlerinde, yalnızca kendi alanlarından değil, diğer
alanlardan da tercih yapabilirler. Örneğin, sayısal alan
mezunu bir öğrenci, ilgili puanı (Y-EA) hesaplanmışsa eşit
ağırlıktan bölüm tercihi yapabilir.
• Bir aday, puanları ne denli yüksek olursa olsun yalnız bir
programa kayıt hakkı kazanabilir. Bu program, adayın
yerleştirme puanlarıyla girebildiği en üst tercihidir. Bunun
altında kalan tercihler işleme konmaz.
• Merkezî yerleştirme sisteminde bir adayın kayıt hakkı
kazandığı programı sonradan değiştirmesi, bir başka deyişle,
daha düşük puanla öğrenci alan başka bir programa
kaydolması mümkün değildir.

• Listenizde onaylamadığınız, içinize sinmeyen program varsa,
tercihlerinizde yer vermeyiniz. Çünkü 2020-YKS puanları ile
bir yükseköğretim programına merkezi yerleştirme ile
yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan
adayların (ek yerleştirme ve açıköğretim de dâhil)
ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları 2021-YKS'de
yarıya düşürülecektir.
• Tercih yaparken, kendi kişisel özelliklerinizi, yetenek ve ilgi
alanlarınızı ön planda tutmanız, mesleklerin aradığı özel ve
genel şartları, çalışma şartları, iş imkânları ve benzeri
durumları göz önünde bulundurmanız gerekmektedir.

