
YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAM ATLASI 

yokatlas.yok.gov.tr 
“19.990 lisans/önlisans programı incelendi, 2.269 Fakülte / Yüksekokul / MYO 

analiz edildi, 971.211 yerleşen aday verisi işlendi…” 

 

- Her sene 2 milyonu aşkın aday üniversite sınavlarına giriyor ve bunların 1.2 milyonu tercih 
yaparak üniversiteli olmaya çalışıyor. Geçmişe dönük veriler üzerinde yapılan  
değerlendirmeler bu adayların azımsanmayacak bir bölümünün isabetli tercihler 
yapamadığına işaret ediyor. 

- Yükseköğretim Program Atlası, YGS / LYS’ye hazırlık aşamasından başlayarak adayların 
üniversite ve meslek tercihlerini yaparken daha “bilinçli kararlar verebilmesini desteklemek 
amacıyla” geliştirilmiş bir sistem. 

- Özellikle dershanelerin olmadığı ve nitelikli rehberlik gereksiniminin arttığı bu dönemde 
YÖK Program Atlası üniversite adaylarının başka hiçbir kaynak arayışına ihtiyaç duymadan en 
doğru ve güvenilir bilgilere erişebilecekleri referans kaynak olma özelliği taşıyor.  

- Bu uygulama YÖK’ün Yükseköğretim gören öğrenciler dışında  liseden yükseköğretime 
geçiş aşamasında olan öğrencilere yönelik “ilk” uygulamasıdır. 

- Sistem yokatlas.yok.gov.tr internet adresinde hizmet vermektedir. 

- %100 Mobil uyumlu bir şekilde geliştirilen YÖK Program Atlasına kullanıcılar internete bağlı 
bilgisayarlarından, tablet ya da cep telefonlarından ücretsiz şekilde bağlanabiliyorlar. 

- Sistemde YÖK Bilgi Sistemi YÖKSİS verileri ile ÖSYM’nin ÖSYS verileri kolay erişilebilir ve 
anlaşılır bir formatta kullanıcıların önüne sunuluyor. 

- YÖK Program Atlası 3 modülden oluşuyor:  

• YÖK Lisans Atlası 
 

• YÖK Önlisans Atlası 
 

• YGS-LYS Net Sihirbazı 
 

 YÖK Lisans Atlası : 

Bu modül, 2015 ÖSYS’de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci almış olan devlet ve vakıf 
üniversitelerindeki 9.556 lisans programını (fakülte/yüksekokul) kapsıyor. 

Kapsadığı Üniversite sayısı :  176 (107 devlet, 69 vakıf) 

Kapsadığı Fakülte/Yüksekokul sayısı : 1.441 (1.043 devlet, 398 vakıf) 



Kapsadığı lisans programı sayısı :  9.556 (5.215 devlet, 4341 vakıf) 

Bu programlara yerleşen öğrenci sayısı  : 471.771 (63.176 açık öğretim, 407.191 
örgün, 1.404 uzaktan öğretim) 

- Söz konusu 9.556 lisans programın her biri için toplamda 471.771 yerleşen verisi derlendi, 
işlendi ve aşağıdaki bilgiler kullanıcıların erişimine açıldı: 

Yükseköğretim Girdi Göstergeleri: 

• Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, sayıları 
• Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı 
• Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler 
• Yerleşenlerin geldikleri iller 
• Yerleşenlerin öğrenim durumu 
• Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları 
• Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları 
• Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri 
• Yerleşenlerin mezun oldukları liseler 
• Yerleşen okul birincileri 
• Taban puan ve başarı sırası istatistikleri 
• Yerleşen son kişinin profili 
• Yerleşenlerin YGS/LYS netleri 
• Yerleşenlerin YGS puanları 
• Yerleşenlerin YGS başarı sıraları 
• Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri 
• Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri 
• Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri 
• Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler 
• Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller 
• Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar 
• Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler) 
• Yerleşme koşulları 

Yükseköğretim Süreç ve Çıktı Göstergeleri: 

• Öğretim üyesi sayısı ve unvan/uyruk dağılımı 
• Kayıtlı öğrenci sayısı 
• Kayıtlı yabancı öğrenci sayısı 
• Programdan mezun olan öğrenci sayısı 
• Değişim Programları ile giden/gelen öğrenci sayısı 
• Yatay geçiş ile gelen öğrenci sayısı 

 yokatlas.yok.gov.tr adresine giren kullanıcılar, üniversite ve program seçtikten sonra o 
programla ilgili yukarıdaki bilgilere kolaylıkla ulaşabiliyorlar. 

 



 YÖK Önlisans Atlası : 

Bu modül, 2015 ÖSYS’de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci almış olan devlet ve vakıf 
üniversitelerindeki 10.434 önlisans programını (fakülte/yüksekokul) kapsıyor. 

Kapsadığı Üniversite sayısı 152 (96 devlet, 56 vakıf) 

Kapsadığı MYO sayısı: 828 (734 devlet, 94 vakıf) 

Kapsadığı önlisans programı sayısı:  10.434 (6.462 devlet, 3.972 vakıf) 

Bu programlara yerleşen öğrenci sayısı : 499.440 (134.964 açık öğretim, 354.591 
örgün, 9.885 uzaktan öğretim) 

Söz konusu 10.434 lisans programın her biri için toplamda 499.440 yerleşen verisi derlendi, 
işlendi ve aşağıdaki bilgiler kullanıcıların erişimine açıldı: 

 

Yükseköğretim Girdi Göstergeleri: 

• Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları 
• Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı 
• Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler 
• Yerleşenlerin geldikleri iller 
• Yerleşenlerin öğrenim durumu 
• Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları 
• Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları 
• Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri 
• Yerleşenlerin mezun oldukları liseler 
• Yerleşen okul birincileri 
• Yerleşen son kişinin profili 
• Yerleşenlerin YGS netleri 
• Sınavsız yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri 
• Sınavsız yerleşenlerin tercih eğilimleri - Genel 
• Sınavsız yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri 
• Sınavsız yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler 
• Sınavsız yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller 
• Sınavsız yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar 
• Sınavsız yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler) 
• YGS ile yerleşenlerin tercih eğilimleri - Genel 
• YGS ile yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler 
• YGS ile yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler 
• YGS ile yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller 
• YGS ile yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar 
• YGS ile yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler) 
• Yerleşme koşulları 



Yükseköğretim Süreç ve Çıktı Göstergeleri: 

• Öğretim üyesi sayısı ve unvan/uyruk dağılımı 
• Kayıtlı öğrenci sayısı 
• Kayıtlı yabancı öğrenci sayısı 
• Programdan mezun olan öğrenci sayısı 
• Değişim Programları ile giden/gelen öğrenci sayısı 
• Yatay geçiş ile gelen öğrenci sayısı 

 

yokatlas.yok.gov.tr adresine giren kullanıcılar, üniversite ve program seçtikten sonra o 
programla ilgili yukarıdaki bilgilere kolaylıkla ulaşabiliyorlar. 

 

 YGS-LYS Net Sihirbazı : 
Üniversite adaylarının en çok merak ettikleri konulardan biri, hedefledikleri bölüme 
girebilmek için hangi testte kaç net yapmaları gerektiğidir. 

YGS-LYS Net Sihirbazı ile bu sorular en güvenilir şekilde yanıt buluyor. 

2015 ÖSYS'de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan lisans - önlisans programlarına 
yerleşenlerin YGS/LYS testlerinde yaptıkları net ortalamaları bu modülde yer alıyor. Bilgiler, 
ÖSYM verilerinin derlenerek işlenmesi sonucu oluşturuldu. Her program için, o programa 
yerleşenlerin tek tek testlerdeki netleri hesaplandı ve sonra bunların ortalaması alındı.  

Net Sihirbazı'nın en önemli özelliği gerçek verilere dayanması. Ortalama net değerleri 
doğrudan 2015'te lisans / önlisans programlarına yerleşenlerin YGS / LYS'deki net sayıları 
kullanılarak belirlenmiştir. Bu çerçevede tahmini değil, gerçek değerlerdir. 

Ortalama değerlerin kullanılmasındaki amaç, üniversite adaylarına hedef koyarken emniyet 
payı kalacak şekilde yol göstermektir (programa yerleşen son kişiyi hedeflemek yerine).   

 

YÖK Program Atlası Kimlere Fayda Sağlayacak? 

• Yükseköğretime geçiş aşamasındaki öğrenciler aileleri 

• Ortaöğretim seviyesindeki eğitimciler, eğitim yöneticileri 

• Yükseköğretim seviyesinde  akademisyen, araştırmacı ve yöneticiler 

• Başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere tüm Bakanlıklar, politika ve strateji geliştiren 
devlet kurumları, STK’lar vb..  



Lütfen Gözden Kaçmasın… 

• YÖK Program Atlası bir “tercih robotu” değildir… YÖK tarafından 
derlenebilecek/paylaşılabilecek işlenmiş verilerin yer aldığı seçkin ve güvenilir 
referans kaynaktır.  

• Gençlerin teknolojik tercih alışkanlıklarına göre geliştirilmiştir. Kullanıcılar, sistemdeki 
bilgileri tek bir tık ile arkadaşlarına e-posta ile gönderebilir, sosyal medya 
hesaplarında paylaşabilir… 

• YÖK Program Atlası ve özellikle Net Sihirbazı tahmini verilere değil, gerçek verilere 
dayanmaktadır. Tahmini puan hesapları yerine gerçek veriler ile gençlerin hedef 
koyması daha doğru bir yöntemdir. 

• YÖK Program Atlası, gelişmeye ve güncellenmeye açık modüler bir yapıdadır. Gerek 
2016 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nun yayınlanmasının 
ardından gerekse YÖK tarafından yeni veri analiz çalışmaları yürütüldüğünde sistemde 
güncelleme ve eklemeler yapılacaktır. 

• Bu uygulama YÖK’ün Yükseköğretim gören öğrenciler dışında  liseden 
yükseköğretime geçiş aşamasında olan öğrencilere yönelik “ilk” uygulamasıdır. 

 

Adaylar Ne Yapmalı ? 

 

13 Mart YGS Öncesi  

• Hedeflerindeki lisans / önlisans programlarının detaylarını inceleyebilirler. 
 

• Net sihirbazında hedefledikleri programlara ortalamada kaç net ile girileceğini 
görerek YGS için taktik belirleyebilirler. 
 

YGS Sonrası – YGS Sonuçları açıklanıncaya kadar  

• ÖSYM bu sene sınav sorularını tamamını kamuoyu ile paylaşacağı için adaylar 
YGS’den hemen sonra kaç net yaptıklarını az bir yanılma payı ile belirleyebilecekler. 
 

• Net sihirbazında hedefledikleri programlara ortalamada kaç net ile girileceğini 
görerek, hedeflerini gözden geçirebilirler, LYS’ye kadar ders programlarını 
belirleyebilirler. 

 

 

 



YGS Sonuçlarını açıklanmasının ardından 

• YGS puanları ile tercih yapacaklar (MYO ve Yüksekokul hedefleyenler) hedefledikleri 
programların detaylarını inceleyebilirler. 
 

• LYS’ye girecek olanlar, müsabakanın ilk devresinin ardından gidişatın iyi olup 
olmadığını yorumlayabilmek için, Lisans Atlasında geçen sene o bölüme yerleşenlerin 
YGS’nin ardından ortalama kaç puanda ve başarı sırasında olduklarını inceleyebilirler.  
 

• Net sihirbazında hedefledikleri programlara ortalamada kaç net ile girileceğini 
görerek, hedeflerini gözden geçirebilirler, LYS’ye kadar ders programlarını 
belirleyebilirler. 

 

İlginize Teşekkür Ederiz… 


