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YKS 2022 YERLEŞTİRME SONUÇLARI 

18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS 2022) 

yerleştirme sonuçları açıklandı. TEDMEM olarak YKS 2022’nin yerleştirme sonuçlarına ait sayısal verileri 

derledik ve geçen yılla karşılaştırmalı olarak bir araya getirdik. Sınav ve yerleştirme sonuçlarıyla ilgili 

öne çıkanları sayısal bilgiler ve bazı önemli bulgular olarak özetledik. Ardından; sınava başvuran, sınava 

giren, puanı hesaplanan ve tercih yapanların yerleşme sonuçlarına ait sayısal bilgi ve bulguları paylaştık. 

İyi okumalar dileriz. 

ÖNE ÇIKANLAR 

Sınavla ilgili önemli sayısal bilgiler:  

• Başvuran, giren ve yerleşen kişi sayısında geçen yıla kıyasla önemli bir artış oldu.   

o Sınava başvuran sayısı 641.928 kişi arttı.  

o Sınava giren sayısı 581.733 kişi arttı.  

o Yerleşen sayısı 190.115 kişi arttı.  

• Ancak tercih yapmayan kişi sayısı da arttı.    

o 2020’de bu sayı 594.010 iken 2022’de 773.461 oldu.  

• Sınava girenlerin 3’te 2’si üniversiteye yerleşme hedefine ulaşamadı.  

o Puanı hesaplanan yaklaşık 2 milyon aday herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemedi.  

• 2022 yılında bir yükseköğretim programına yerleşen adayların; 

o %29,09'u son sınıf düzeyinde,  

o %48,83'ü önceki yıllarda yerleşmemiş,  

o %10,19'u daha önce yerleşmiş,  

o %9,73'ü bir yükseköğretim programını bitirmiş,  

o %2,13'ü ise yükseköğretimden kaydı silinmiş olan adaylardır.  
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• 2022 yılında bir yükseköğretim programına yerleşen adayların; 

o %32,88'si Anadolu Lisesi mezunu,  

o %14,77'si Lise mezunu,  

o %10,49'u İmam Hatip Lisesi mezunu,  

o %3,03'ü Resmî Fen Lisesi mezunu,  

o %1,54'ü Özel Fen Lisesi mezunu,  

o %1,33'ü Özel Lise mezunu 

o %0,69'u Sosyal Bilimler Lisesi mezunudur. 

 

 

• 2022 yılında örgün lisans programlarına yerleşen adayların; 

o  %35,61'i son sınıf düzeyinde,  

o %50,49'u önceki yıllarda yerleşmemiş,  

o %6,13'ü daha önce yerleşmiş,  

o %6,99'u bir yükseköğretim programını bitirmiş,  

o %0,77'si ise yükseköğretimden kaydı silinmiş olan adaylardır. 
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Bu yıl son sınıf düzeyinde olan adaylarla ilgili önemli bulgular:  

• Liseden bu yıl mezun olanlar bu seneki sınavda, önceki yıllara kıyasla daha fazla sayıda aday ile yarıştı.   

o Sınava giren adaylar arasında; yerleştirme puanı hesaplanan toplam aday sayısı, son sınıf 
düzeyinde olan aday sayısının 3 katından fazla oldu.  

o Öğrenim durumu “önceki yıllarda yerleşmemiş” olan, “daha önce yerleşmiş” olan, “bir 
yükseköğretim programını bitirmiş” olan ve “yükseköğretimden kaydı silinmiş” olan daha fazla 
aday sınava girdi.  

• Liseden bu yıl mezun olanlar puanı olmasına rağmen en az tercih yapan grup oldu.  

o Puanı hesaplanan, son sınıf düzeyindeki her 10 adaydan 4’ü tercih yapmadı.  

• Puanı hesaplanan adaylar arasında son sınıf düzeyinde olanların yerleşme oranı yaklaşık %33 oldu. Buna 
karşılık bir üniversiteyi bitirmiş adayların yerleşme oranı yaklaşık %39 oldu.  

• Tercih yapan son sınıf düzeyindeki adayların yaklaşık %56’sı yerleşti.  

Farklı okul türlerinden mezun olan adaylarla ilgili bazı önemli bulgular:  

• Puanı hesaplanmasına rağmen okul türüne göre en düşük oranda tercih yapanlar resmi fen liselerindeki 
adaylar oldu.   

o Puanı hesaplanan her üç fen lisesi mezunundan biri tercih yapmadı.  

• Tercih yapan fen lisesi mezunları ise diğer okul türlerine kıyasla en yüksek yerleşme oranına sahip oldu 
(%86,38). Onu Özel Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi takip etti. 

• Tercih yapanlar arasında okul türüne göre en düşük yerleşme oranı Lise (%27,08) okul türünün oldu. 

Onu Meslek Liseleri ve İmam Hatip Liseleri takip etti. 

• Tercih yapanlar arasında en yüksek yerleşme oranlarına sahip okul türleri olan Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi 

ve Sosyal Bilimler Lisesi mezunları en çok örgün lisans programlarına yerleşti. 

• Tercih yapanlar arasında en düşük yerleşme oranlarına sahip okul türleri olan Lise ve Meslek Lisesi 

mezunları en çok örgün ön lisans programlarına yerleşirken okul türü İmam Hatip Lisesi olanlar en çok 

örgün lisans programlarına yerleşti. 

Doluluk oranlarıyla ilgili önemli bulgular:  

• Bu yıl üniversiteler 5 yılın en yüksek doluluk oranına sahip oldu (%98).  

o Türkiye’deki devlet üniversitelerinin doluluk oranı yaklaşık %99, vakıf üniversitelerinin doluluk 
oranı yaklaşık %98 oldu.  

• Doluluk oranını en fazla artıran üniversiteler vakıf üniversiteleri oldu.  

o Türkiye’deki devlet üniversitelerinin doluluk oranı geçen seneye göre %20 artarken vakıf 
üniversitelerinin doluluk oranı %30 arttı.  

• Ön lisansın doluluk oranı lisans programlarından daha yüksek oldu.  

o KKTC üniversiteleri hariç diğer üniversitelerin ön lisans programlarının neredeyse tamamı 
doldu.  
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YKS 2021 ve 2022 Özet Bilgiler Karşılaştırması  

  
   YKS 2021  YKS 2022  

Baraj Puanı Uygulaması  
TYT Puanı en az 150, AYT/YDT puanı 

en az 180 olan adaylar tercih 
yapabilir.  

Baraj puanına bakılmaksızın adaylar 
tercih yapabilir.  

Başvuran Aday Sayısı  2.592.390  3.234.318  

Sınava Giren aday sayısı  2.426.554  3.008.287  

Tercih yapan aday sayısı  Bu bilgi paylaşılmadı   
(2020 YKS: 1.151.632)  2.138.050  

Tercih yapmayan aday sayısı  Bu bilgi paylaşılmadı.  
(2020 YKS: 594.010)  773.461  

Toplam yerleşen aday sayısı  815.375  1.005.490  

Başvuranların toplam yerleşme oranı  %31,45  %31,09  

Sınava giren adayların toplam yerleşme oranı  %33,60  
 

%33,42  
   

Tercih yapan adayların ilk üç tercihinden birine 
yerleşme oranı  %52,02  %44,99  

Örgün yükseköğretim programları toplam 
kontenjanları  

Lisans: 468.888  Lisans: 509.164  

Ön lisans: 389.228  Ön Lisans: 512.881  

Örgün yükseköğretim programlarına yerleşme 
oranları  

Lisans: %14,88  Lisans: %15,28  

Ön Lisans: %16,57  Ön Lisans: %15,81  

Örgün yükseköğretim programlarının toplam 
doluluk oranları  %80,26  %98,09  

Üniversitelerin toplam doluluk oranları  

Devlet: %82,09  Devlet: %98,76  
Vakıf: %74,92  Vakıf: %97,58   
KKTC: %56,55  KKTC: %74,80  

Diğer Ülkeler: %46,88  Diğer Ülkeler: %70,35  

Boş kontenjan sayıları  
Lisans: 98.337  Lisans: 15.110  

Ön Lisans: 30.387  Ön Lisans: 1.483  

Boş kontenjan oranı  %19,74  %1,91  
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DETAYLI İNCELEMELER 

YKS’ye Başvuran Adayların Yükseköğretim Programlarına Yerleşme Durumu 

• 2022 yılında YKS’ye başvuran 3.234.318 adayın 1.005.490’ı bir yükseköğretim programına yerleşmiştir 

(Tablo 1). 

o 2022 yılında YKS’ye başvuran adayların yerleşme oranı yaklaşık %31 olmuştur. Bu durumda 

YKS’ye başvuran her 3 adaydan 1’i üniversiteli olmuştur.  

• YKS’ye başvuran 3.234.318 adayın 850.631’i örgün yükseköğretim programlarına, 154.859’u açık 

öğretim programlarına yerleşmiştir. 

o YKS’ye başvuran adayların %26,3’ü örgün yükseköğretim programlarına (Lisans: 453.927; ön 

lisans: 396.704), %4,79’u ise açık öğretim programlarına yerleşmiştir. 

• Sınava başvuran adayların örgün eğitimde bir lisans programına yerleşme oranı %14,03, bir ön lisans 

programına yerleşme oranı ise %12,27’dir.  

Tablo 1. Yükseköğretim Programlarına Yerleşen Aday Sayıları ve Oranları  

YKS’ye Başvuran Aday Sayısı  

Yerleşen Sayısı 

Örgün Açık Öğretim 
Toplam 

Lisans Ön lisans Lisans Ön lisans 

3.234.318 
453.927 396.704 40.293 114.566 

1.005.490 Toplam: 850.631 Toplam: 154.859 

YKS’ye başvuranların yerleşme 

oranı   

 %14,03  %12,27  %1,25  %3,54 

%31,09   Toplam: %26,30 Toplam: %4,79 
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Eğitim ve Program Türüne Göre Yerleşme Oranlarının Geçen Sene ile Karşılaştırılması 

• YKS’de baraj uygulamasının kaldırıldığı 2022 yılında sınava başvuran aday sayısı da yerleşen sayısı da 

geçen seneye göre artmıştır ancak başvuranların herhangi bir yükseköğretim programına yerleşme oranı 

nerdeyse aynı kalmıştır (2021: %31,45 – 2022: %31,09) 

• Örgün veya açık öğretim programlarına yerleşenlerin sayısı geçen seneye kıyasla artmıştır ancak bu 

programlara yerleşme oranları neredeyse aynı kalmıştır.  

o Örgün yükseköğretim programlarına yerleşme oranı 2021 yılında %26,57 iken 2022 yılında 

%26,30 olmuştur. 

o Açık öğretim programlarına yerleşme oranı 2021 yılında %4,89 iken 2022 yılında %4,79 

olmuştur. 

• Sınava başvuran adayların lisans programlarına yerleşme oranı geçen seneye kıyasla artarken ön lisans 

programlarına yerleşme oranı azalmıştır. 

o Lisans programlarına yerleşme oranı 2021 yılında %14,88 iken 2022 yılında %15,28 olmuştur. 

o Ön lisans programlarına yerleşme oranı 2021 yılında %16,57 iken 2022 yılında %15,81 olmuştur. 

Tablo 2. YKS’ye Başvuran Adayların Eğitim ve Program Türüne Göre Yerleşme Oranları (2021-2022) 

 2022 2021 

YKS’ye Başvuran Aday Sayısı 3.234.318 2.592.390 

Yerleşen Aday 
Sayısı 

Örgün/Açık 
Örgün yükseköğretime yerleşen 850.631 688.727 

Açık öğretime yerleşen 154.859 126.648 

Lisans/Ön 
lisans 

Lisans programlarına yerleşen 494.220 385.847 

Ön lisans programlarına yerleşen 511.270 429.528 

Toplam yerleşen sayısı 1.005.490 815.375 

YKS’ye 
başvuranların 
yerleşme oranı   

Örgün/Açık 
Örgün yükseköğretime yerleşme %26,30 %26,57 

Açık öğretime yerleşme %4,79 %4,89 

Lisans/Ön 
lisans 

Lisans programlarına yerleşme %15,28 %14,88 

Ön lisans programlarına yerleşme %15,81 %16,57 

Toplam yerleşme oranı %31,09 %31,45 
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Sınava Giren Adayların Yükseköğretim Programlarına Yerleşme Durumu 

• YKS’de baraj uygulamasının kaldırıldığı 2022 yılında 3.008.287 aday sınava girmiştir (Tablo 3).  

• Geçen seneye kıyasla 2022 yılında sınava girenlerin sayısı 581.733 kişi artmıştır.  

• 2022 yılında sınava giren adayların yalnızca 3’te 1’i (%33,42’si) bir yükseköğretim programına 

yerleşmiştir.  

• Sınava giren adayların yerleşme oranı geçen seneye kıyasla neredeyse aynı kalmıştır. 

Tablo 3. Sınava Giren, Tercih Yapan ve Bir Yükseköğretim Programına Yerleşen Adaylar (2021-2022) 

 2022 2021 

Sınava Giren Aday Sayısı 3.008.287 2.426.554 

Yerleşen Aday Sayısı 1.005.490 815.375 

Sınava Giren Adayların Yerleşme Oranı  %33,42 %33,60 

Sınava Giren Adayların Öğrenim Durumu 

ÖSYM’nin hazırladığı YKS 2022 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler dokümanında bu sene, sınava giren 

adayların yerine yerleştirme puanı hesaplanan adayların öğrenim durumu bilgilerine yer verilmiştir. Bu nedenle 

geçen sene ile doğrudan karşılaştırılma yapılması mümkün olmamakta, ancak bazı çıkarımlar yapılabilmektedir. 

Buna göre; 

• 2022 yılında sınava giren ve öğrenim durumu daha önce yerleşmiş olan, bir yükseköğretim programını 

bitirmiş olan ve yükseköğretimden kaydı silinmiş olan adayların sayısı geçen seneye kıyasla artmıştır 

(Tablo 4). 

• Sınava giren ve öğrenim durumu önceki yıllarda yerleşmemiş olan adayların da sayısı artmıştır. 

• Son sınıf düzeyinde olan adaylar için bir karşılaştırma yapmak mümkün olmamaktadır. Çünkü son sınıf 

düzeyinde sınava giren aday sayısı bilinmemektedir.  

Tablo 4. Puanı Hesaplanan ve Sınava Giren Adayların Öğrenim Durumu 

Öğrenim Durumu 
2022 

(Yerleştirme Puanı Hesaplanan Aday Sayısı)  

2021 
(Sınava Giren Aday Sayısı) 

Son sınıf düzeyinde 874.304 936.108 

Önceki yıllarda yerleşmemiş 1.377.733 964.273 

Daha önce yerleşmiş 343.798 294.753 

Bir yükseköğretim programını 
bitirmiş 

248.356 185.849 

Yükseköğretimden kaydı silinmiş 67.320 45.571 

Toplam 2.911.511 2.426.554 

 

NOT: Yerleştirme puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinde en az 0,5 

ham puan almış olmaları gerekmektedir.  
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Puanı Hesaplanan Adayların Tercih Yapma ve Yerleşme Durumu 

ÖSYM’nin hazırladığı YKS 2022 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler dokümanında bu sene, sınava 

başvuran veya sınava giren adayların yerleşme bilgileri yerine puanı hesaplanan adayların yerleşme bilgileri 

verilmiştir. Bunun yanı sıra tercih yapan adaylara ait bilgilere de bu sene yer verilmiştir. Buna göre; 

• 2022 yılında bir yükseköğretim programına yerleşen adayların %29,09'u son sınıf düzeyinde, %48,83'ü 

önceki yıllarda yerleşmemiş, %10,19'u daha önce yerleşmiş, %9,73'ü bir yükseköğretim programını 

bitirmiş, %2,15'i ise yükseköğretimden kaydı silinmiş olan adaylardır. 

• 2022 yılında toplam 2.911.511 adayın yerleştirme puanı hesaplanmış ve bu adaylardan %73,43’ü 

(2.138.050) tercih yapmıştır (Tablo 5).  

• 2022 yılında yerleştirme puanı hesaplanan 773.461 aday tercih yapmamıştır. Tercih yapma hakkı 

kazanıp tercih yapmayan aday sayısı 2020 yılında 594.010 idi (2021 yılı için bu bilgi ilgili dokümanda 

paylaşılmamıştır).  

• Öğrenim durumuna göre bakıldığında, yerleştirme puanı hesaplanan adaylar arasında tercih yapma 

oranı en düşük olanlar, son sınıf düzeyindeki adaylar olmuştur (tercih yapma oranı: %59,38). 

• Yerleştirme puanı hesaplanan adaylar arasında tercih yapma oranı en yüksek olanlar, 

yükseköğretimden kaydı silinmiş adaylar olmuştur (tercih yapma oranı: %86,58). 

• Yerleştirme puanı hesaplanan adayların %34,53’ü (1.005.490) bir yükseköğretim programına 

yerleşmiştir. Puanı hesaplanan yaklaşık 2 milyon aday herhangi bir yükseköğretim programına 

yerleşmemiştir. 

• Puanı hesaplanan adayların %29,22’si örgün, %5,32’si ise açık öğretim programlarına yerleşmiştir. 

• Puanı hesaplanan adayların yaklaşık %17’si lisans, yaklaşık %18’i ise ön lisans programlarına 

yerleşmiştir. 

• Puanı hesaplanan adaylar arasında öğrenim durumuna göre en yüksek yerleşme oranı %39,41 ile bir 

yükseköğretim programını bitirmiş adayların olmuştur. Onu, önceki yıllarda yerleşmemiş olanlar ve son 

sınıf düzeyinde olanlar takip etmiştir. 

• Bir yükseköğretim programını bitirmiş olup puanı hesaplanan adaylar en çok örgün ön lisans 

programlarına yerleşmiştir. 

• Puanı hesaplanan adaylar arasında önceki yıllarda yerleşmemiş olanlar ile son sınıf düzeyinde olanlar en 

çok örgün lisans programlarına yerleşmiştir. 

• Puanı hesaplanan adaylar arasında en düşük yerleşme oranı %29,81 ile daha önce yerleşmiş adayların 

olmuştur. Daha önce yerleşmiş olanlar bu sene en çok örgün ön lisans programlarına yerleşmiştir. 
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Tablo 5. Öğrenim Durumuna Göre Puanı Hesaplanan Adayların Tercih Yapma ve Yerleşme Bilgileri 

 

 
Yerleştirme 

Puanı 
Hesaplanan 
Aday Sayısı 

 
Tercih 

Yapan Aday 
Sayısı 

Tercih 
Yapma 
Oranı 

Yerleşen Sayıları Puanı Hesaplanan Adayların Yerleşme Oranları 

Örgün Açık öğretim 
Toplam 

Yerleşen 
Sayısı 

Örgün Açık Öğretim 
Toplam 

Yerleşme 
Oranı 

Öğrenim Durumu Lisans 
Ön 

Lisans 
Lisans 

Ön 
Lisans 

Lisans 
Ön 

Lisans 
Lisans 

Ön 
Lisans 

Son sınıf düzeyinde 874.304 519.123 %59,38 161.662 116.014 2.841 11.982 292.499 %18,49 %13,27 %0,32 %1,37 %33,46 

Önceki Yıllarda Yerleşmemiş 1.377.733 1.168.181 %84,79 229.186 195.410 13.222 53.163 490.981 %16,64 %14,18 %0,96 %3,86 %35,64 

Daha önce yerleşmiş 343.798 217.137 %63,16 27.838 44.701 8.306 21.636 102.481 %8,10 %13,63 %2,42 %6,29 %29,81 

Bir yükseköğretim 
programını bitirmiş 

248.356 175.325 %70,59 31.728 33.851 13.144 19.146 97.869 %12,78 %13,63 %5,29 %7,71 %39,41 

Yükseköğretimden kaydı 
silinmiş 

67.320 58.284 %86,58 3.513 6.728 2.780 8.639 21.660 %5,22 %9,99 %4,13 %12,83 %32,17 

Toplam 2.911.511 2.138.050 %73,43 
453.927 396.704 40.293 114.566 

1.005.490 
%15,59 %13,63 %1,38 %3,93 

%34,53 

850.631 154.859 %29,22 %5,32 
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Puanı Hesaplanan Adayların Okul Türleri, Tercih Yapma ve Yerleşme Oranları 

• Yerleştirme puanı hesaplanan adayların okul türlerine göre tercih yapma oranlarına bakıldığında, en 

yüksek tercih yapma oranı %79,55 ile okul türü Lise olanlarda olmuştur. Onu, Meslek Liseleri ile İmam 

Hatip Liseleri takip etmiştir (Tablo 6). 

• Okul türlerine göre, puanı hesaplanan adaylarda en düşük tercih yapma oranı %63,54 ile Fen Lisesinde 

olmuştur. Onu, Anadolu Liseleri ile Özel Fen Liseleri takip etmiştir. 

• Okul türü Fen Lisesi, Anadolu Lisesi ve Özel Fen Lisesi olan neredeyse her 3 adaydan 1’i puanı 

hesaplanmasına rağmen tercih yapmamıştır. 

• Yerleştirme puanı hesaplanan adayların okul türüne göre en yüksek yerleşme oranı %58,92 ile Sosyal 

Bilimler Lisesi türünde olmuştur. Onu, Özel Fen Lisesi (%57,78) ve Fen Lisesi (%54,89) takip etmiştir.  

• Yerleştirme puanı hesaplanan adayların okul türüne göre en düşük yerleşme oranı ise %21,54 ile Lise 

türünde olmuştur. Onu Meslek Liseleri (%29,76) ve Özel Lise (%36,73) takip etmiştir. 

• Okul türü Sosyal Bilimler Lisesi, Özel Fen Lisesi ve Fen Lisesi olan adaylar en çok örgün lisans 

programlarına yerleşmiştir. 

• Okul türü Lise, Meslek Lisesi ve Özel Lise olanlar ise en çok örgün ön lisans programlarına yerleşmiştir.  
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Tablo 6. Okul Türüne Göre Puanı Hesaplanan Adayların Tercih Yapma ve Yerleşme Bilgileri 

**Ticaret Meslek, Teknik, Endüstri Meslek, Kız Meslek, Sağlık Meslek, Otelcilik ve Turizm ve Diğer Meslek liselerine ait verilerin toplamıdır.  

 

Okul Türü 

 

Yerleştirme 

Puanı 

Hesaplanan 

Aday Sayısı 

 

Tercih 

yapan 

Aday 

Sayısı 

Tercih 

Yapma 

Oranı 

Yerleşen Sayıları Puanı Hesaplanan Adayların Yerleşme Oranları 

Örgün Açık öğretim Toplam 

Yerleşen 

Sayısı 

Örgün Açık öğretim Toplam 

Yerleşme 

Oranı Lisans 
Ön 

lisans 
Lisans 

Ön 

lisans 
Lisans 

Ön 

lisans 
Lisans 

Ön 

lisans 

Lise 689.206 548.240 %79,55 50.076 52.470 14.867 31.054 148.467 %7,27 %7,61 %2,16 %4,51 %21,54 

Yabancı Dil Ağırlıklı Lise 6.740 4.717 %69,99 1.061 887 322 747 3.017 %15,74 %13,16 %4,78 %11,08 %44,76 

Özel Lise 36.479 25.354 %69,50 4.435 5.782 1.141 2.042 13.400 %12,16 %15,85 %3,13 %5,60 %36,73 

Anadolu Lisesi 763.457 487.468 %63,85 187.818 121.325 6.279 15.163 330.585 %24,60 %15,89 %0,82 %1,99 %43,30 

Fen Lisesi 55.476 35.249 %63,54 28.467 1.601 157 224 30.449 %51,31 %2,89 %0,28 %0,40 %54,89 

Özel Fen Lisesi 26.752 18.304 %68,42 14.513 795 66 82 15.456 %54,25 %2,97 %0,25 %0,31 %57,78 

Sosyal Bilimler Lisesi 11.767 8.305 %70,58 5.646 1.108 70 109 6.933 %47,98 %9,42 %0,59 %0,93 %58,92 

İmam Hatip Liseleri 271.703 206.729 %76,09 49.232  33.746 3.228 19.229 105.435 %18,12 %12,42 %1,19 %7,08 %38,81 

Meslek Liseleri 

(Toplam)** 
805.552 635.367 %78,87 36.358 148.159 12.339 42.852 239.708 %4,51 %18,39 %1,53 %5,32 %29,76 
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Tercih Yapan Adayların Yükseköğretim Programlarına Yerleşme Durumu 

• 2022 yılında sınava giren 3.008.287 adaydan 2.138.050’si tercih yaparken 870.237 aday tercih 

yapmamıştır (Tablo 7). 

• Tercih yapanların bir yükseköğretim programına yerleşme oranı %47,03 olmuştur. Tercih yapanların 

yarısından fazlası herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmemiştir. 

• Tercih yapanların yaklaşık %40’ı örgün, yaklaşık %7’si ise açık öğretim programlarına yerleşmiştir. 

• Tercih yapanların yaklaşık %23’ü lisans, yaklaşık %24’ü ön lisans programlarına yerleşmiştir. 

• Tercih yapanlar arasında öğrenim durumuna göre en yüksek yerleşme oranı %56,34 ile son sınıf 

düzeyinde olanlardadır. Onu %55,82 ile bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlar takip etmiştir. 

• Son sınıf düzeyinde olup tercih yapan adaylar en çok örgün lisans programlarına yerleşmiştir. 

• Daha önce bir yükseköğretim programını bitirmiş olup tercih yapanlar ise en çok örgün ön lisans 

programlarına yerleşmiştir. 

• Daha önce yerleşmiş olup tercih yapanlar da daha çok ön lisans programlarına yerleşmiştir. 

Tablo 7. Öğrenim Durumuna Göre Tercih Yapan Adayların Yerleşme Oranları 

Öğrenim Durumu 

 
 

Tercih 
Yapan 

Aday Sayısı 

Yerleşen sayıları Tercih Yapanların Yerleşme oranları 

Örgün Açık öğretim 

Toplam 

Örgün Açık Öğretim 

Toplam 

Lisans 
Ön 

Lisans 
Lisans 

Ön 
Lisans 

Lisans 
Ön 

Lisans 
Lisans 

Ön 
Lisans 

Son sınıf düzeyinde 519.123 161.662 116.014 2.841 11.982 292.499 %31,14 %22,35 %0,55 %2,31 %56,34 

Önceki Yıllarda 
Yerleşmemiş 

1.168.181 229.186 195.410 13.222 53.163 490.981 %19,62 %16,73 %1,13 %4,55 %42,03 

Daha önce yerleşmiş 217.137 27.838 44.701 8.306 21.636 102.481 %12,82 %20,59 %3,83 %9,96 %47,20 

Bir yükseköğretim 
programını bitirmiş 

175.325 31.728 33.851 13.144 19.146 97.869 %18,10 %19,31 %7,50 %10,92 %55,82 

Yükseköğretimden 
kaydı silinmiş 

58.284 3.513 6.728 2.780 8.639 21.660 %6,03 %11,54 %4,77 %14,82 %37,16 

Toplam 

2.138.050 

453.927 396.704 40.293 114.566 

1.005.490 

%21,23 %18,55 %1,88 %5,36 

%47,03 850.631 154.859 %39,79 %7,24 
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Tercih Yapan Adayların Okul Türleri ve Yerleşme Oranları 

• Tercih yapanlar arasında okul türüne göre en yüksek yerleşme oranı Fen Lisesi’nin (%86,38) olmuştur. 

Onu Özel Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi takip etmiştir (Tablo 8). 

• Tercih yapanlar arasında okul türüne göre en düşük yerleşme oranı Lise (%27,08) okul türünün 

olmuştur. Onu Meslek Liseleri ve İmam Hatip Liseleri takip etmiştir. 

• Okul türü Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi olan adaylar en çok örgün lisans 

programlarına yerleşmiştir. 

• Okul türü Lise ve Meslek Lisesi olanlar en çok örgün ön lisans programlarına yerleşmiştir. Okul türü İmam 

Hatip Lisesi olanlar en çok örgün lisans programlarına yerleşmiştir. 

Tablo 8. Okul Türüne Göre Tercih Yapan Adayların Yerleşme Oranları 

Okul Türü 

Tercih 

yapan 

Aday 

Sayısı 

Yerleşen Sayıları Tercih Yapanların Yerleşme Oranları 

Örgün Açık öğretim 

Toplam 

Örgün Açık öğretim 

Toplam 

Lisans 
Ön 

lisans 
Lisans 

Ön 

lisans 
Lisans 

Ön 

lisans 
Lisans 

Ön 

lisans 

Lise 548.240 50.076 52.470 14.867 31.054 148.467 %9,13 %9,57 %2,71 %5,66 %27,08 

Yabancı Dil 

Ağırlıklı Lise 
4.717 1.061 887 322 747 3.017 %22,49 %18,80 %6,83 %15,84 %63,96 

Özel Lise 25.354 4.435 5.782 1.141 2.042 13.400 %17,49 %22,81 %4,50 %8,05 %52,85 

Anadolu 

Lisesi 
487.468 187.818 121.325 6.279 15.163 330.585 %38,53 %24,89 %1,29 %3,11 %67,82 

Fen Lisesi 35.249 28.467 1.601 157 224 30.449 %80,76 %4,54 %0,45 %0,64 %86,38 

Özel Fen 

Lisesi 
18.304 14.513 795 66 82 15.456 %79,29 %4,34 %0,36 %0,45 %84,44 

Sosyal 

Bilimler 

Lisesi 

8.305 5.646 1.108 70 109 6.933 %67,98 %13,34 %0,84 %1,31 %83,48 

İmam Hatip 

Liseleri 
206.729 49.232 33.746 3.228 19.229 105.435 %23,81 %16,32 %1,56 %9,30 %51,00 

Meslek 

Liseleri 

(Toplam)* 

635.367 36.358 148.159 12.339 42.852 239.708 %5,72 %23,32 %1,94 %6,74 %37,73 
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Toplam Kontenjanlar ve Doluluk Oranları  

• Baraj uygulamasının kaldırıldığı 2022 yılında, örgün yükseköğretim programlarına yerleşen adayların 

sayısı geçtiğimiz 5 yıla kıyasla en yüksek değerine ulaşarak 850.631 olmuştur (Tablo 9). 

• Örgün yükseköğretim programlarının doluluk oranları 2021 yılı haricinde geçtiğimiz 5 yıl boyunca artış 

göstermiş ve 2022 yılında yaklaşık %98 ile en yüksek değerine ulaşmıştır. 

Tablo 9. Örgün Yükseköğretim Programlarının Doluluk Oranı (2017-2022) 

 Toplam Kontenjan Toplam Yerleşen Doluluk Oranı 

2017 (YGS-LYS Eski sistem) 910.671 696.288 %76,46 

2018 (YKS) 839.490 710.982 %84,69 

2019 (YKS) 824.694 753.461 %91,36 

2020 (YKS) 838.221 781.165 %93,19 

2021 (YKS) 858.116 688.727 %80,26 

2022 (YKS-Barajsız) 867.224 850.631 %98,09 
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Üniversite Türüne Göre Kontenjanlar ve Doluluk Oranları 

• YKS’de baraj uygulamasının kaldırıldığı 2022 yılında Türkiye’deki devlet üniversitelerinin doluluk oranı 

yaklaşık %99, vakıf üniversitelerinin doluluk oranı yaklaşık %98 olmuştur (Tablo 10). 

• Türkiye’deki, KKTC’deki ve diğer ülkelerdeki devlet ve vakıf üniversitelerinin 2022 yılındaki doluluk 

oranları geçen seneye göre belirgin bir şekilde artmıştır. 

• Türkiye’de geçen seneye kıyasla doluluğunu en fazla artıran üniversite türü vakıf üniversiteleri 

olmuştur. 

• Türkiye’deki devlet üniversitelerinin doluluk oranı geçen seneye göre %20 artarken vakıf 

üniversitelerinin doluluk oranı %30 artmıştır.   

• KKTC’deki ve diğer ülkelerdeki üniversitelerin doluluk oranları da geçen seneye kıyasla sırasıyla %32 ve 

%50 olmak üzere önemli ölçüde artmıştır. 

Tablo 10. Üniversite Türüne Göre Örgün Yükseköğretim Programlarının Toplam Doluluk Oranları (2021-2022) 

 
2022 2021 

Kontenjan Yerleşen Doluluk Kontenjan Yerleşen Doluluk 

Devlet 

Üniversiteleri 681.785 673.304 %98,76 676.411 555.299 %82,09 

Vakıf 

Üniversiteleri 169.694 165.588 %97,58 167.440 125.448 %74,92 

KKTC 

Üniversiteleri 14.895 11.141 %74,80 13.369 7.560 %56,55 

Diğer 

Ülkelerdeki 

Üniversiteler 

850 598 %70,35 896 420 %46,88 

Toplam 867.224 850.631 %98,09 858.116 688.727 %80,26 
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Üniversite ve Program Türüne Göre Doluluk Oranları 

• 2022 yılında KKTC üniversiteleri hariç diğer üniversitelerin ön lisans programlarının neredeyse tamamı 

dolmuştur (Tablo 11). 

• Ön lisans programlarının doluluk oranları tüm üniversite türlerinde lisans programlarından daha yüksek 

olmuştur. 

• Geçen seneye kıyasla lisans ve ön lisans yükseköğretim programlarının doluluk oranları tüm 

üniversitelerde artmıştır. Özellikle diğer ülkelerdeki üniversitelerin ön lisans programlarının doluluk 

oranı geçen seneye göre iki katına çıkmıştır. 

Tablo 11. Üniversite Türüne Göre Örgün Lisans ve Ön Lisans Programlarının Doluluk Oranları (2021-2022) 

 

Doluluk Oranları  

2022 2021 

Lisans Ön Lisans Lisans Ön Lisans 

Devlet Üniversiteleri %97,71 %99,98 %80,99 %83,40 

Vakıf Üniversiteleri %96,13 %99,20 %74,18 %75,83 

KKTC Üniversiteleri %72,06 %81,69 %54,88 %61,51 

Diğer Ülkelerdeki 
Üniversiteler 

%67,27 %100,00 %46,57 %50,00 

 

  

Kaynaklar 

https://www.osym.gov.tr/yks_yerlestirme_sayisal_bilgiler_2022.pdf 

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/sayisalbilgiler18072022.pdf 

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/YKS/YERLESTIRME/sayisal_bilgiler_17092021.pdf 

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/YKS/sayisal_veriler_28072021.pdf 

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/YKS/sayisalbilgiler26082020.pdf 
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