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Sayı : E-75850160-301.01.01-11422

Konu : Kılavuz duyurusu
 

DAĞITIM YERLERİNE
 

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) ilişkin esaslar 04.02.2022 Yükseköğretim Genel Kurul
toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun'un 45. maddesi uyarınca, 2022 YKS'den itibaren;

Önlisans ve lisans programlarını tercihte TYT ve AYT baraj puanı uygulamasının kaldırılmasına,
Başarı sırası uygulanan programlarda özel yetenek dahil başarı sırası uygulamasının devam
etmesine,
Özel yetenek sınavlarında başarı sırası aranan programlarda en düşük başarı sırasının aranmasına,
başarı sırası aranmayan diğer programlarda en az kaç puan almış adayların başvurabileceklerine
ilgili yükseköğretim kurumunca karar verilerek, ilgili yükseköğretim kurumunca basın-yayın
organlarıyla adaylara duyurulması uygulamasına devam edilmesine,
2022-YKS'de, 2021-TYT'de alınan 200 ve üzeri puanların ÖSYM tarafından dönüştürülerek
kullanılabileceğine ancak 2023 YKS'den itibaren bir önceki yıl TYT'den alınan 200 ve üzeri
puanların kullanılmayacağına,
Özel yetenek sınavı ile seçme yöntemindeki özel yetenek sınavı puanının hesaplanmasına ilişkin
formülün iptal edilerek, aşağıdaki formülün kullanılmasına,

Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan formülde görüldüğü gibi 
belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır.

Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP)
Ortaöğretim Başarı Puanı
2022-TYT Puanı (TYT-P)

a) Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program 
uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim 
görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden 
sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır):

 
YP (0,55 x ÖYSP x 5) + (0,12 x OBP) + (0,45 x TYT-P)+ ( 0,06 x OBP )
 

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa
 

YP = (0,55 x ÖYSP x 5) + (0,12 x OBP) + (0,45 x TYT-P)
 
 
 
 

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı
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6. Engelli adaylardan Hesaplanmış TYT puanı olanlar, durumlarını ilgili yükseköğretim kurumuna
"engelli sağlık kurulu raporu" ile belgelemeleri kaydıyla, öğretmenlik programları hariç olmak
üzere özel yetenek sınavına kabul edilirler. Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dahil iki yıl
süreyle geçerli olup 2021 YKS'de 100 ve üzerinde puanı olan adaylar bu puanlarını 2022 YKS'de
özel yetenek sınavı başvurularında kullanabilecektir. Bu adayların, durumlarını "engelli sağlık
kurulu raporu" belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara
başvurmaları halinde TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül
kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek,
yetenek sınavını kazananların kayıtlarının yapılmasına devam edilmesine 

 
karar verilmiştir.
 
2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanmış olup yükseköğretim
kurumlarımızın konuya ilişkin yapacakları işlemlere esas olmak üzere söz konusu kılavuzu
incelemelerinde yarar görülmektedir.
 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 
Dağıtım:

Tüm Üniversitelere
KKTC Üniversiteleri-postana
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