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MEV KOLEJİ 

ÖZEL BÜYÜKÇEKMECE ANADOLU ve FEN LİSESİ 

SINAV KURALLARI,  SINAV TAKTİKLERİ VE TERCİH SÜRECİ 

Sevgili Gençler; 

TYT, 18 Haziran 2021 Cumartesi günü yapılacak. Sınav 10.15’ te başlayacak ve 165 dakika sürecek, 

AYT,19 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak. Sınav 10.15’ te başlayacak ve 180 dakika sürecek, 

YDT, 19 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak. Sınav 15.45’ te başlayacak ve 120 dakika sürecektir. 

Adaylar,  sınavın sabah oturumlarında  saat 10.00’dan sonra;  öğleden sonra 

oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. Sınav günü 

sınav giriş yerinizde sınav saatinden en az 1 saat önce olmaya çalışın. 

Adaylar Sınava Girerken Neleri Yanında Bulundurmak Zorundadır? 

 

 Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin 

https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin 10 gün öncesinden başlamak 

üzere edinebileceklerdir.  Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez,  bina,  salon 

bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır. 
 

Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan 

adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır. 

 

 Nüfus cüzdanı/TÜRKİYE CUMHURİYETİ kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış 

pasaport. 

 Sınava Girerken Adayın Aynında Bulundurması Yasak Olan Araç Gereç ve Eşyalar Nelerdir? 

 
 Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan 

bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer 
takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için 
kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, 
ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü 
elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü 
plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı 
vb. kartlarla,  

 Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her 

türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, Her türlü kesici ve delici alet, ateşli 

silah ve benzeri teçhizatla, 

 Kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük,   dergi, 

gazete, vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla, 

 Su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle, 

  İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla  

gelmeleri kesinlikle yasaktır. 
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Sınav Süresince Uyulacak Kurallar; 

 

TYT’ de sınav süresinin ilk 120 dakikası, 

AYT’ de sınav süresinin ilk 135 dakikası, 

YDT’ de sınav süresinin ilk 90 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav 

salonunu sınav salonundan çıkmak yasaktır. 

 

Sınav süresince adayların; 

 Konuşmaları 

 Salondaki görevlilere soru sormaları, 

 Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları, 

 Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları, 

 Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, 

 Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları, 

 Sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmaya devam 

etmeleri, 

 Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır. Bu yasaklara uymadığı tespit edilen 

öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.  

Sınav Öncesi Son Haftalar 

 Her gün düzenli olarak sabahları saat 06.00-08.00 arasında uyanın. 

 Her gün saat 10.15 ‘te başlayacak şekilde deneme çözün ve sınav süresi boyunca ara 

vermeyin.  

 Deneme sınavlarından sonra mutlaka çözemediğiniz veya yanlış yaptığınız sorulara yönelik 

çalışmalar yapın. Yanlışların konu eksikliğinden mi? Dikkatsizlikten mi? Hızlı çözmekten 

mi? Vb. kaynaklandığını tespit ederek uygun stratejiler geliştirin. 

 Eksik olduğunuzu düşündüğünüz konularla ilgili düzenli tekrarlar yapın.  

 Sağlığınıza, beslenmenize ve uykunuza dikkat edin. Kendinizi zinde ve sağlıklı hissetmeniz, 

sınav günü dikkatinizin yüksek olmasını ve soruları daha iyi algılamanızı sağlayacaktır. 

 Sınava gireceğiniz okulu önceden gidip görmeniz sınava yönelik belirsizlik duyusunu 

azaltacak ve rahatlamanızı sağlayacaktır. 

Sınavdan Bir Gün Önce 

 Sınavdan önceki gününüzü sakin ve mutlu geçirmeye çalışın, kendinizi yormayın. 

 Uyku düzeninizi değiştirmeyin. Heyecandan bir türlü uyuyamıyorsanız asla kaygılanmayın.  

Yapılan araştırmalar bir gecelik uykusuzluğun sınav performansını olumsuz etkilemeyeceğini 

söylüyor.  

 Kafeinli içecekler ve alışık olmadığınız gıdalar tüketmeyin. Daha önceden hiç 

kullanmadığınız sakinleştirici ilaçlar ve vitaminler kullanmayın. 

 Sınavın başlayacağı saati düşünerek ulaşımınızı planlayın. 

 Sınav giriş belgelerinizi hazırlayın. Sınava giderken; sınav giriş belgenizi, TC kimlik kartınız, 

nüfus cüzdanı veya pasaport (pasaportun süresi geçerli olmalı.) 
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Sınav Günü 

 Kahvaltınızı her zamanki gibi yapın. 

 Evden çıkmadan önce, sınav için gerekli belgelerinizi kontrol edin. 

 Yanınıza su alabilirsiniz. 

 En az 1 saat önce sınav yerinde olun. 

 Sınav sırasında dikkatinizi dağıtan bir durumla karşılaşırsanız sınav gözetmeninden yardım 

isteyin. 

Sınav Sırasında 

 Sınav salonuna girdikten sonra, sıra numaranızın bulunduğu yere oturun ve sınav 

gözetmenlerinin açıklamalarını dikkatle dinleyin. 

 2022 sınav giriş belgenizi ve nüfus cüzdanınızı sıranın üzerine koyun. 

 Üzerinde; TC kimlik numaranız, fotoğrafınız, adınız ve soyadınızın bulunduğu cevap 

kağıdınızı (optik form)  kontrol edin. Gerekli yerleri doldurun. Verilecek cevap kağıdı size 

özel hazırlanmış olacaktır, adınıza düzenlenmemişse görevlileri uyarın.  

 Soru kitapçıklarınız dağıtıldıktan sonra soru kitapçığınızın sayfalarını hızlıca kontrol edin. 

Kitapçığın üstündeki ad, soyadı, TC kimlik numarası ve salon no kısımlarını doldurun. 

Kitapçık üzerindeki “soru kitapçık no” kısmında yazılı olan numarayı, cevap kâğıdınızdaki 

ilgili yere yazın. Hem soru kitapçığında hem de cevap kâğıdınızdaki ilgili alana imzanızı atın. 

 Sınav görevlisi soru kitapçığınızın üzerindeki karekodu toplayacaktır. Almaması durumunda 

hatırlatın. 

Sınav Anı 

 Soruları cevaplamaya en başarılı olduğunuz testten başlayın. Bu sizi motive edecektir., 

 Soruyu dikkatlice okuyup anlamaya çalışın. 

     Esas olanın bildiklerinizi yakalamak olduğunu düşünün. Bir iki tekrarla anlayamadığınız, cevabını 

bulamadığınız soruya bırakıp sonraki soruya bakın. Böylelikle oyalanmamış olursunuz. Bildiklerinizi 

tam yaptıktan sonra mutlaka sınavın son saatlerinde artı zamanınız olacaktır. Atladığınız sorulara bu 

zamanda bakmanız avantajlı olacaktır. 

 İlk planda çözemediğiniz soruların yanına bazı şekiller yaparak atlayınız. Mesela; 

 

 İlk hamlede çözemedim, ama konuyu biliyorum.(örneğin !) 

 

Zaman alıcı soru, ama herhalde çözerim. (örneğin ?) 

 

Zor soru, herhalde çözemem. (örneğin X) 

Bunu yaptığınız takdirde sınavın sonlarına doğru, artan vakitte önce ! ‘ li soruları, sonra ? ’ li soruları, 

daha sonra da X’ li soruları çözmeye çalışınız. 
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 Altı çizili veya koyu yazılı kelimeye dikkat edin. Soru kökleri sorunun anlaşılmasında önemli 

yer tutar; 

“……….değildir?” , “……..yoktur?” , “…………beklenmez?” , “………olamaz?” , “……….en 

önemlidir?” gibi. 

 Soruyu anlayamadığınız zaman önce soru kökünü sonra seçenekleri okuyun. Daha sonra da, 

seçeneklerin ışığında soruyu bütünüyle inceleyin. 

 Uzun sorulardan korkmayın çünkü bu tür sorular iyi açıklanmıştır. “Uzun soru”, “zor soru” 

demek değildir. 

 Soruların zorluk dereceleri şöyledir; çok kolay % 10 , kolay % 20 , normal % 40 zor % 20 , 

çok zor % 10 şeklindedir. Buna göre tüm soruları cevaplamaya bilirsiniz. Bu da doğaldır. 

Normal + kolay + çok kolay olan derecedeki soruları yapmanız demek soruların % 70’ini 

başarmanız demektir. ( zaten bilinen sorular kolay demektir. ) 

 Sorulardaki şekil gibi şeyleri tekrar çizerek zaman kaybetmeyin.  

 Paragraf türü sorularda, zaman ve dikkat kaybını önlemek için önce soruyu daha sonra 

paragrafı okuyun. 

 İlk doğru gördüğünüz seçeneği hemen işaretlemeyin, tüm seçenekleri okuyun. Çünkü en 

doğrunun istendiği bir soru ise ilk seçtiğiniz ne kadar doğru olsa da en doğru olmayabilir. 

 İşaretleme yaptığınız cevap bölümünün çözdüğünüz testle aynı olduğundan emin olun. 

Örneğin Türkçe sorularının yanıtlarının cevap kağıdında matematik bölümüne kodlanmaması 

gibi… 

 Cevap kağıdının doğru yerlerine, kaydırma yapmadan kodlama yapın. Bunun için soru 

kitapçığındaki her sayfa için şu işlemi yapın; Önce o sayfadaki soruların cevaplarını soru 

kitapçığı üzerinde işaretleyin, sonra o sayfadaki sorular bitince cevapları cevap kağıdına 

topluca işaretleyin. Sonra da bir sonraki sayfada yer alan sorulara bakın. Yani kodlamalarınızı 

sayfa sayfa yapınız… 

 Art arda aynı şıkkı 4’ten fazla işaretlediyseniz cevaplarınızı bir daha kontrol ediniz. 

Sınavlarda doğru seçenekler genellikle eşit olarak dağıtılır. Ancak doğru şıklar belli bir sıra 

takip etmez. 

 Çözemediğiniz sorularla moralinizi bozmayınız. Moralinizi bozduğunuzda diğer sorular 

çözerken konsantrasyon sorunu yaşayabileceğinizi unutmayın. 

 Yanlış cevapların, doğrulardan götüreceğini hepiniz biliyorsunuz. Bu nedenle kesinlikle 

bilmediklerinizi bir takım oyunlarla ( kura çekme gibi ) işaretlemeyin. Ancak, emin 

olmadığınız sorular için önce doğru olmayan şıkları eleyin. Yanlış şıkları elemek işinizi 

kolaylaştırabilir. En az iki seçeneğe indirgediğinizde doğruyu bulmanın daha kolay olacağını 

bilin. Bir soruda yer alan doğruyu bulma ihtimali 4´ te 1’dir. Demek ki rasgele işaretleyerek 

yanlışı bulmak daha kolay. 

 Yanlış işaretlediğiniz cevapları değiştirirken silme işlemini temiz bir şekilde gerçekleştiriniz. 

Optik okuyucu iyi silinmemiş işareti de okuyabilir. 

 Sayısal sorularda mutlaka işlem yapınız. 

 Sınav esnasında denemelerde takip ettiğiniz test sıralamasını takip edin.  

 Cevabı hatırlayamadığınızda telaşlanmayınız. İşaret koyarak bir diğer teste geçerken bilip de 

hatırlayamadığınız soruya tekrar bakın. Yine hatırlayamazsanız vaktiniz kaldığında sınav 

sonunda geri dönün. 
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 Bir testten diğer bir teste geçerken zihninizi ve bedeninizi dinlendiriniz. Gözlerinizi kapatarak 

derin nefes alabilir ve bu testin çok iyi geçeceği telkinlerinde bulunabilirsiniz. 

 

Örnek: Gözlerini kapat ve “Şimdi… testine geçiyorum, bu alanda beni … tarz sorular 

bekliyor, bu testte denemelerde… nete kadar çıkmıştım. Dikkatli olursam bu netin üzerine 

rahatlıkla çıkabilirim. Şimdi bu testin sorularını da rahatlıkla yapacağım. Hadi göreyim seni” 

gibi kendinizi motive edecek iç konuşma yapın ve soruları takır takır çözdüğünüzü hayal edin. 

 

 Yorulduğunuz zaman bedensel egzersiz yapın (Ses çıkarmadan, kollar, ayaklar ve başınızı 

hareket ettirebilirsiniz). 

 Sık sık saate bakmak yerine bölümler arasında saatinize bakınız. Çok sık saate bakmak sizi 

telaşlandırabilir. 

 Sınav süresince moraliniz bozulduğunda, konsantrasyonunuz dağıldığında ve yorgunluk 

hissettiğinizde nefes egzersizi yapabilirsiniz. Bunun için 10-15 saniye arkanıza rahatça 

yaslanarak burnunuzdan derince nefes alın ve aldığınız nefesi bir miktar içinizde tutarak 

ağzınızdan yavaşça verin. 

 Sınav bitiminden kısa bir süre önce hızlıca kodlamalarınızı kontrol edebilirsiniz. 

 Size tanınan süreyi son saniyesine kadar kullanın. Cevaplamanız bittiğinde cevap kâğıdınızı 

kontrol edin ve sınav sonunda soru kitapçığı ve cevap kâğıdınızı salon görevlisine teslim edin. 

      

 

 

 

Ve artık özgürsünüz……. 
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TYT-AYT SONRASI 

TERCİH SÜRECİ HAZIRLIKLARI VE ÖĞRENCİLERE ÖNERİLER 

 Kimler Tercih Yapabilir? 

-TYT, SAY, SÖZ, EA ve DİL sınav puanları hesaplanan adaylar, bu puan türleri ile öğrenci alan ön 

lisans ve lisans programlarını tercih edebileceklerdir. Ancak başarı sırası aranan programları en düşük 

başarı sırasına sahip adaylar tercih edebileceklerdir. İlgili sınav puanı hesaplanmayan adaylar bu puan 

türlerinde öğrenci alan programları tercih edemeyeceklerdir 

Özel Yetenek Sınavıyla Yerleştirme İşlemi 

-Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de 2022-TYT 

puanının hesaplanmış olması gerekmektedir. 

-Özel yetenek gerektiren programların seçme ve yerleştirme işlemleri ilgili yükseköğretim kurumu 

tarafından yapılmaktadır. Bu sınavlara başvuru doğrudan ilgili yükseköğretim kurumuna yapılacaktır. 

-İlgili yükseköğretim kurumları, ön kayıt için en az kaç puan gerektiğini, başvurudan önce basın-yayın 

organları ile kendi web sitelerinde duyurmaktadır. 

-Başvurular Üniversiteler tarafından alınacağından, başvuru koşul ve ayrıntılar için İlgili 

Üniversitelerin web siteleri takip edilmelidir. 

 

 

 Tercih Süreci 

Tercih sürecinde üniversite adayları, TYT ve AYT sınavından elde ettikleri başarı çerçevesinde 

seçim yapacaklar. Bu seçimi yaparken de ÖSYM'nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanlar 

Kılavuzu tüm adaylar için yol gösterici önemli bir rehber olacaktır. Adaylar kılavuza 2022 Haziran 

ayının son haftası içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir.. 

Özellikle kılavuzda yayımlanan bilgilerden başarı sıralaması bize bir önceki yıl yükseköğretim 

programını tercih eden ve yerleşen en son adayın taban puanı, başarı sırası hakkında bilgi verecektir.  

Ayrıca programın kontenjanları bu yılki tercihlerin belirlenmesinde büyük önem taşıyacaktır.  

En çok tercih edilen üniversitelerin ve bölümlerin kontenjanları doğal olarak sınırlıyken 

özellikle başarı sırası ortalarda olan öğrenciler ister istemez karamsarlığa kapılır. Oysa hepimiz 

biliyoruz ki yükseköğretim önemli ama esas belirleyici süreç mezuniyet döneminde, akademik 

altyapınızı iş yaşamınızda ne kadar kullanabildiğinizden geçiyor. Elbette öğrenim görecekleri 

üniversitenin öğrenciye sağlayacağı koşullar önemli ancak belirleyici olan, adayların kendilerini 

geliştirmek adına harcayacakları çabadır. İş yaşamına erken başlamak, yabancı dil öğrenmek, 

geliştirici sosyal kulüp faaliyetlerine katılmak gençlerin üniversite sonrası uyum sürecini hızlandıracak 

unsur olacaktır. 
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 Tercih Öncesi Ön Hazırlık  

Tercihinize yerleştikten sonra değiştirmeniz mümkün olmayacağından bilinçli bir tercih 

yapmalı, seçmeyi düşündüğünüz üniversiteleri araştırmalısınız. Üniversite tercihiniz özellikle iş 

yaşamınızdaki ilk yıllarda size fazlasıyla gerekli olacaktır sonraki yıllarda ise o ana kadarki iş 

performansınız ve başarılarınız da buna eklenerek devam edecek. 

 Bölümler ve Üniversiteler Hakkında Bilginiz Var Mı? 

Tercihleri sıralamadan önce hedeflediğiniz meslekler ve üniversiteler hakkında bilgilere 

ulaşmanız gerekir. Bu konuda elinizdeki veya internetteki yazılı kaynaklardan, üniversitelerin internet 

sayfalarından yararlanabileceğiniz gibi, eğitim almak istediğiniz üniversitede okuyan birkaç 

öğrenciyle, o bölümden mezun olanlarla görüşüp bilgi sahibi olabilirsiniz. 

Ayrıca temmuz ayı itibariyle tüm üniversiteler aday öğrenciler için tanıtım ve tercih günleri 

düzenlemektedir. Üniversiteleri gezme imkânı olmayan öğrenciler için Ünitercih tarafından 

düzenlenen ‘İstanbul Tercih Fuarı’  22-23-24 Temmuz tarihlerinde Lütfi Kırdar  Kongre Merkezi’nde 

gerçekleştirilecektir. Bu fuara katılarak tercih etmeyi düşündüğünüz üniversiteler ve bölümler 

hakkında bilgi alabilirsiniz. 

Bölüm tercihi yaparken;  

       •Okurken görülecek dersler nelerdir? •Bu dersler hoşlanacağınız nitelikte mi? •Bu bölümü 

bitirdiğinizde ne ölçüde iş imkânı var? •Okumayı düşündüğünüz üniversitenin fiziksel şartları ve 

sosyal ortamı nasıl?• Barınma ve burs imkânı sağlanabiliyor mu? •Teorik eğitimle iş hayatındaki 

pratiği birleştirebilmiş mi? Mezunlarına iş imkânı sağlamada ne derece etkili? 

Bütün bu soruların cevabını öğrenmeye çalışıp ondan sonra tercihlerinizi şekillendirmeniz gerekir. 

 İstemediğiniz Bölümleri Tercih Listenize Almayın 

Tercih sürecinde karşılaşılan en önemli hatalardan bir tanesi de sadece puana bakarak 

tercihlerin yapılmasıdır. Bu durumda aday ÖSYM'ce yerleştirilen programa kayıt yaptırsın yaptırmasın 

bir sonraki yıl başarı puanı yarı yarıya düşmektedir. Bu aşamada yapacağınız en büyük hata, neresi 

olursa olsun yerleşeyim, düşüncesiyle hareket etmek olacaktır. 

 Tercih Aralığını Geniş Tutun 

Adaylar yeni sınav sisteminde ilk tercihlerini bu sene yapacaklar. Adayların yaşam biçimleri 

tercihlerle şekillenecek. Adaylara 24 tercih hakkı (tahmini) veriliyor. Bu haklar kullanılırken sadece 

tek bir üniversite ya da tek bir bölüm seçilmemelidir. Bu şekilde davranmak çok riskli olur. 

Tercihlerinizi daha geniş yelpazede düşünmelisiniz. 

 Tercihte Şehir Mi, Üniversite Mi Önemli? 

Tercihler döneminde birçok adayın, yaşadığı ildeki üniversiteleri tercih etme eğilimi var. 

Hâlbuki öğrencinin kapasitesi ve yeteneği daha kaliteli bir üniversiteyi kazanmaya elverişli olabiliyor. 
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Ailesiyle beraber olma düşüncesi, öğrenciyi bu seçiminden alıkoyuyor. Bu gibi durumlarda öğrenci, 

aile ve rehber öğretmenin ortak bir anlayışla karar vermeleri ve tercihlerde bulunmaları daha yararlı 

olacaktır.  

 Puanınızın Ne Anlama Geldiğini Öğrenin... 

 Üniversiteye giriş sınav sonuçları açıklandıktan sonra her yetişkin, öğrencilere kaç puan 

aldıkları sorusunu sorar. Bu soru karşısında bu sene verilecek cevabı yorumlayamayacaklardır. 

Yorumlayanlar da eğer işin uzmanı değilse, yanlış yorumlama ihtimalini göz ardı etmemelidirler. Bu 

gerçekten hareketle öğrenciler öncelikle puanlarının ne anlama geldiğini bilmek durumundadırlar. 

Puan ve sıralama puan türlerine göre değerlendirilmelidir. Bu konuda çok dikkatli incelemeler 

yapılmalıdır. 

 Tercih Listesini Oluştururken Nelere Dikkat Edilmelidir? 

-Tercih sürecinde ilk tercihler genelde realite olan tercihleri oluşturur. İlk birkaç tercihin puanı 

alınan puanın üstlerinde olabilir. Fakat bu tercihlerin sayısı birkaç taneyi geçmemelidir. Bu 

tercihlerden sonra ideal tercih sıralaması yapılmalıdır. Bu sıralama belirlenirken öncelikle istek sırası 

göz önünde bulundurulmalıdır. 

           -Bölümün alan içi veya alan dışı olması, bölümün özellikleri, kontenjan sayıları dikkat edilecek 

hususlardandır. Kazanılsa dahi kayıt olmayı düşünülmeyen programlara tercih listesinde yer 

verilmemelidir.   

           -Adaylar tercih etmek istedikleri yükseköğretim programlarının varsa özel koşullarını mutlaka 

2022 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan okumalıdır. Koşullarını 

taşımadıkları programlara yerleşseler bile devam edemeyecekleri unutulmamalıdır. 

            -Doğru bir tercih yapabilmek için puanlar değil, başarı sıraları ve kontenjanlar dikkate alınıp 

isteklerinize uygun olarak tercih listesi oluşturulmalıdır. 

            -En çok istediğinizden en az istediğinize doğru bir sıralama yapılmalıdır. 

            -Yeni açılmış bölümler tercih listesinde adayın istek sırasına göre yazılmalıdır. Bölümün 

puanının ne olabileceği konusunda fikir yürütebilmek için eşdeğer bir programla kıyaslama yapılabilir. 

         -Okul birinciliği hakkı sadece 12. sınıfta kullanılır. Üniversitelerin okul birinciliği kontenjanı 

sınırlı olsa da geniş bir başarı sıralaması aralığında tercih yapmak uygundur. 

SIK SORULAN SORULAR 

Soru: Kaç tercih yapma hakkım var? 

Yanıt: Toplamda 24 (tahmini) tercih hakkı vardır. Ama tamamını kullanmak zorunlu değildir. 

İstediğiniz sayıda tercih yapabilirsiniz. 
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Soru: Tercih işlemlerini internetten bireysel olarak mı yoksa başvuru merkezlerine müracaat ederek 

mi yapmak daha sağlıklıdır? 

 Yanıt: 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. 

Soru: Tercih yaptığım halde yerleştirilmezsem seneye puanım düşer mi? 

Yanıt: Tercih yapmak puanı düşürmez. Burada önemli olan bir yükseköğretim programına 

yerleştirilmektir. 

 Soru: Tercihlerimi ÖSYM’ye gönderdikten sonra değişiklik yapmam mümkün mü? 

 Yanıt: Tercih işlemi için belirtilen son gün-saate kadar, internet ortamında tercih listesinde değişiklik 

yapılabilir. 

Soru: Tercih listemde son sıraya yazdığım bir bölümü benden daha düşük puanlı birisi ilk sıraya 

yazarsa kim daha avantajlıdır? Tercih sıralaması bu anlamda önemli midir? 

 Yanıt: Puanı yüksek olan bir aday son tercihine daha önce yerleştirilir. Burada önemli olan puanın 

yüksek olmasıdır. Bir adayın puanının diğerine göre yüksek olması demek sıralama olarak önde 

olması demektir. 

Soru: 2 yıllık bir bölüme ya da Açık öğretim fakültesine yerleştiğimde bir sonraki yıl puanım düşer 

mi? 

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

düşer.                                                                                                                             

TERCİH TAKVİMİ 

YKS Sonuçlarının Açıklanması: 20 Temmuz 2022 

Tercih Bildirim Dönemi: Temmuz Ayının 3. Haftası- AĞUSTOS Ayının İlk 

Haftası (Tahmini) 

Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması: Eylül Ayının İlk Haftası 

Üniversite Kayıt Dönemi Eylül Ayının İlk Haftası 

Ek Kontenjan Dönemi  Eylül Ayının 3. Haftası (Tahmini) 

Sınav sonucunuza ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminden ( https://ais.osym.gov.tr/ adresinden ) 

ulaşabilirsiniz, Ayrıca ÖSYM’ye bağlı olarak yapılacak tüm işlemler Aday İşlemleri Sistemi 

Üzerinden yapılmaktadır. (tercih bildirimi, tercih değişiklikleri, sınav giriş belgesine erişim vb. ) 

 

HATIRLATMA: 2022-YKS’ye başvuran adayların YKS değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde 

kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini, 21-28 Haziran 2022 tarihleri arasında ÖSYM Aday 

İşlemleri Sisteminde (AİS) kontrol etmeleri ve bu eğitim bilgilerini seçerek 28 Haziran 2022 tarihi saat 

https://ais.osym.gov.tr/
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16.00’ya kadar onaylamaları gerekmektedir. Eğitim bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu düşünen 

adayların, mezun oldukları/olacakları ortaöğretim kurumları ile görüşerek eğitim bilgilerini Milli 

Eğitim Bakanlığı (MEB) e-okul sistemi üzerinden düzelttirmeleri gerekmektedir. 

Okul birincilerinin ise okul birincilik bilgilerini hem kendi okullarından hem de ÖSYM’nin 

https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 6-25 Temmuz 2022 tarihleri arasında kontrol etmeleri ve 25 

Temmuz 2022 tarihi saat 16.00’ya kadar MEB e-okul sisteminde gereken düzeltmeleri yaptırmış 

olmaları gerekmektedir. 

. Unutmayın; 

Sadece puana bakılarak tercih yapılmaz. 

Sadece sıralamaya bakılarak tercih yapılmaz. 

Sadece arkadaş için tercih yapılmaz. 

Sadece mesleğin saygınlığından dolayı tercih yapılmaz. 

Sadece üniversite adı için tercih yapılmaz. 

Sadece bölüm adı için tercih yapılmaz. 

Sadece şehir için tercih yapılmaz. 

Sadece yabancı dille eğitim yaptığı için tercih yapılmaz. 

Sadece açıkta kalmamak için tercih yapılmaz. 

Puanları mutlaka mukayese edin 

 Sınav sonucunuz nasıl gelirse gelsin, emek verdiğinizi ve bizim için değerli olduğunuzu 

unutmayın. 

Hepinize başarılar diliyorum. Tercih dönemi görüşmek dileğiyle… 

 

                                                                                         Mev Koleji Özel Büyükçekmece Okulları  

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi 

  


