
2020 YKS TERCİH DÖNEMİ

Üniversite sınavı hazırlık döneminin önemli bir parçası olan tercih döneminde, hedefiniz olan üni-
versite ve bölüm için tercihlerinizi en doğru şekilde yapmanız geleceğiniz için oldukça önemlidir. Bu ne-
denle tercihler konusunda gereken adımları doğru atmak gerekiyor. 

2020 YKS sonuçları 28 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak. Tercih dönemi boyunca Rehberlik Bi-
rimi olarak sizlere destek olacağız. 

ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR

 Okul birincileri: 2019-2020 öğretim yılı okul birincileri bu kontenjanlardan, sadece 2020 YKS’de 
yararlanırlar.

 YÖK tarafından belirlenen sanat dallarında üstün yetenekli adaylar

 TÜBİTAK yarışmalarında başarılı olan adaylar

 Spor dallarında üstün başarılı adaylar

TERCİH YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİM?

 Doğru bir tercih yapabilmek için puanlar değil, başarı sıraları ve kontenjanlar dikkate alınıp, is-
tek sıranıza göre tercih listenizi oluşturulmalısınız.

 En çok istediğiniz bölüm ya da üniversiteden en az istediğinize doğru bir sıralama yapın.

 Yeni açılmış bölümler, tercih listenize istek sıranıza göre yazılmalıdır. Bölümün puanının ne ola-
bileceği konusunda fikir yürütebilmek için eşdeğer bir programla kıyaslama yapabilirsiniz.

 Tercih etmek istediğiniz yükseköğretim programlarının varsa özel koşullarını mutlaka 2020 Yük-
seköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzundan okumalısınız.

 Tercih listenizi oluşturduktan sonra mutlaka Rehber Öğretmeninize danışarak listenizin değer-
lendirmesini yaptırmalısınız.

www.fenbilimleri.com

ÜNİVERSİTE HAZIRLIK / REHBERLİK BİRİMİ ÖĞRENCİ BÜLTENİ



 Herhangi bir yükseköğretim programına yerleşen adayın OBP’si bir sonraki yıl yarıya düşecek-
tir. Dolayısıyla okumayı düşünmediğiniz bir programı tercih listenizde bulundurmayınız.

 Üniversitelerin okul birinciliği kontenjanı sınırlı olduğundan dolayı, okul birincilerinin geniş bir 
başarı sıralaması aralığında tercih yapması uygundur. 

 Devlet ya da vakıf üniversitelerinde yabancı dil, yurt dışı öğrenci değişim imkanları, staj-iş im-
kanları, çift dal – yan dal, burs, ulaşım vb. gibi imkanlarını iyi araştırınız.

 Öğrencilerimizle tercih görüşmeleri, randevulu bir şekilde yapılacaktır. Tercih görüşmeleri önce-
sinde mutlaka ön hazırlık yapılmalıdır.

Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Tıp, Öğretmenlik, Diş Hekimliği,

 Eczacılık Programlarına Başvurabilmek İçin En Düşük Başarı Sırası Nedir?
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2020-YKS TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ SIKÇA SORULAN SORULAR

1. Kaç tercih yapma hakkım var?

 Toplamda 24 (tahmini) tercih hakkı vardır. Ama tamamını kullanmak zorunlu değildir. İstediği-
niz sayıda tercih yapabilirsiniz. 

2. Tercih işlemlerini internetten bireysel olarak mı yoksa başvuru merkezlerine müracaat ederek 
mi yapmak daha sağlıklıdır?

 ÖSYM’nin de kılavuzda açıkladığı gibi internet kullanımında deneyimi bulunmayan ve yanlışlık 
yapmaktan çekinen adayların tercihlerini Başvuru Merkezleri aracılığı ile yapmaları daha doğru 
olacaktır. Tercihlerin internet üzerinden aday tarafından gönderilmesi durumunda yapılabilecek 
yanlışların sorumluluğu adaya ait olacaktır.

3. Tercih yaptığım halde yerleştirilmezsem seneye puanım düşer mi?

 Tercih yapmak puanı düşürmez. Burada önemli olan bir yükseköğretim programına yerleştiril-
mektir.

4. Tercihlerimi ÖSYM’ye gönderdikten sonra değişiklik yapmak mümkün mü?

 Tercih işlemi için belirtilen son gün-saate kadar, internet ortamında tercih listesinde değişiklik 
yapılabilir.

5. Tercih listemde son sıraya yazdığım bir bölümü benden daha düşük puanlı birisi ilk sıraya  
yazarsa kim daha avantajlıdır? Tercih sıralaması bu anlamda önemli midir?

 Puanı yüksek olan bir aday son tercihine daha önce yerleştirilir. Burada önemli olan puanın yük-
sek olmasıdır. Bir adayın puanının diğerine göre yüksek olması demek sıralama olarak önde ol-
ması demektir. 

6. Genel lise mezunuyum. 2 yıllık bir bölüme yerleştiğimde bir sonraki yıl puanım düşer mi?   

     2 ya da 4 yıllık herhangi bir bölüme yerleştirildiğinizde bir sonraki yıl OBP’niz yarı yarıya düşer.

7. 2020 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu nasıl edinebilirim?

 Adaylar, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde 
ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı ya-
pılmaz.
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8. Merkezi yerleştirme için tercih yaptım ama özel yetenek sınavlarına da katılabilir miyim?

 Evet. Merkezi yerleştirme için tercih yapanlar, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlar 
için ilgili Üniversitelere de başvurularını yapabilirler.

9. Tercihlerimi sisteme kaydettim. Tercih ve yerleştirme için bir ücret ödemeli miyim? 

 Hayır. Tercih ve yerleştirme için herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları
                                                                                                                 Rehberlik Birimi


