
Taban Sıralama Tahminleri 1     EE, 13.7.15 

Tanıtımın başından beri aday öğrenciler bu yıl taban sıralamaların nasıl değişeceğini soruyorlar.  Bir 

akademisyen olarak bir öğrenme penceresinin açılmış olduğunu hissediyorum, ve bu fırsatı 

kaçırmayacağım.  :-)  Ama hemen baştan uyarayım, zor bir soruya basit bir cevap bekleyen varsa hemen 

burada okumayı bıraksın, çünkü bu yazıda taban puan tahminlerinin nasıl yapılabileceğini anlatacağım ve 

bazı tahminlerde bulunacağım, fakat tek nokta atışı (örneğin “taban sıra 26,500 olur” şeklinde) 

yapmayacağım.   

Adayların ve ailelerinin unutmaması gereken çok önemli bir nokta: taban sıralamaları üniversiteler veya 

YÖK değil adayların tercihleri belirliyor.  Şu anda tek yapabildiğimiz tahmin ve tahminlerin ortak özelliği 

de birçoğunun yanlış çıkması.  Dolayısıyla, bizim tahminlerimize göre değil de öğrencinin ne istediğine 

göre tercih yapmanızı öneriyorum.  Bu girişten sonra, gelelim tahmin işine. 

A üniversitesindeki B programının taban puanını etkileyen birçok faktör var.  Aklıma gelenleri 

sıralayayım: 

1) A üniversitesinin algısındaki değişiklikler 

2) B programının algısındaki değişiklikler 

3) Yeni açılan üniversiteler ve programlar 

4) Diğer üniversitelerin programlarındaki kontenjan değişiklikleri 

5) YÖK’ün getirdiği sınırlamalar 

Dolayısıyla, bir üniversite sadece kendi verilerine bakarak taban puanı tahmini yaparsa iyi bir tahminde 

bulunma olasılığı düşük olur.  Kendi deneyimlerimden iki örnek vereyim: 

- Yeni açılan iyi üniversitelerde taban puanları yükselir. Geçen yılki taban puanı çok da anlamlı 

olmayabilir. 

- Üniversiteye yerleşen öğrencilerin önemli bir kısmı üniversiteyi ziyaret etmeden tercih 

yaptıklarından, gelen aday öğrencilerin ilgi alanlarına göre taban puan tahmini yapmak da 

sağlık değildir.  

Bütün bunları söyledikten sonra, kendi fakültemden başlayarak her program için elimden gelen en iyi 

tahminleri (mantığını da açıklayarak ve biraz da öğretmenlik yaparak) yapmaya çalışacağım. 

 

İşletme: 

1) MEF 2014 verileri 

 

Isletme 100% 75% 50% Toplam

2014 Kontenjan 6 18 6 30 

Taban Sıralama 33,808 119,740 232,289

Sıralama Artış Eğimi 2,271 4,127 14,974

2015 Kontenjanı 4 17 14 35 

2014’e göre tahmin 1 32,533 114,694

2014’e göre tahmin 2 31,295 116,980 344,681



Bu tabloyu biraz açıklamam gerektiğini düşünüyorum (eğitimci şapkasını takalım :-).   

- “Sıralama artış eğimi” dediğim şey, kontenjanın bir artması durumunda sıralamanın ne kadar 

artacağını gösterir.  Her burs kategorisi için farklı bir doğrusal regresyon ile hesaplanmıştır.  

Örneğin tam burslu kontenjanını bir artırırsak, taban sıra 2,271 artacak (yani kötüleşecek), bir 

azaltırsak ise taban sıra 2,271 azalacaktır.   

- “2014’e göre tahmin 1” satırında, 2014 girişli öğrencilerin 2015 kontenjanına göre oluşan 

(gerçek) sıralaması verilmiştir.  2015’de tam burslu kontenjanı 6’dan 4’e düşürüldüğüne göre, 

2014’de 6. öğrencinin sıralaması ile belirlenmiş olan taban sıralamasından daha önemli olan 

sıralama 2014’de 4. öğrencinin sıralamasıdır.  2014 verilerine göre bu sıra 32,533 olmuştur.   

- “2014’e göre tahmin 2” satırında ise, her burs kategorisi için oluşturulan doğrusal regresyon 

kullanılarak bir sıralama tahmini yapılmıştır.  Örneğin tam burs için sıra doğrusunun denklemi 

22,209.5 + 2,271.5(X) olduğuna göre, kontenjan 4 olduğunda sıra 31,295 olacaktır. 

 

2) Doğru Tercih: “Kontenjan azaltılması nedeniyle başarı sıraları bir miktar yükselecektir. İlk 200.000’de 

5.000 – 10.000 daha yüksek sıralama ile, 200.000 – 400.000 arası 15.000 – 20.000 daha yüksek 

sıralama ile dolacaktır.” 

 

3) EE Tahmin: Yeni kurulan ve iyi olarak algılanan üniversitelerde puanlar ilk yıllarda yükselme eğilimi 

gösterirler.  Dolayısıyla yukarıda sözünü ettiğim regresyon doğrusunun iki parametresinin de 

azalmasını beklerim.  Sonuç olarak, işletme tam burslu kategorisinin taban sıralamasının 25,000 –

30,000 arasında, %75 sıralamasının 100,000 – 115,000 arasında, %50 sıralamasının ise 200,000 – 

250,000 arasında olacağını tahmin ediyorum.  Benim iyimser olduğumu bilenler gönlümden geçen 

sıralamaların bu aralıkların alt uçlarına daha yakın (hatta altında) olduğunu tahmin edebilirler. :-)   

 

Son söz:  Sıralaması sözünü ettiğim aralıkların dışında olan adayların gönüllerinden geçen tercihleri 

yapmalarını diliyorum.  “Puanım boşa gitmesin,” veya “tutturamam galiba” gibi kaygılar çok yersiz çünkü 

taban puanların ne olacağını (hele birçok değişikliğin olduğu bu yıl) tahmin etmek çok zor.  Özellikle 

başka bölümlere (örneğin hukuk veya endüstri mühendisliği) yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler 

işletmeye yerleşirlerse taban sıralamalar yukarıda öngörülenlerin epey daha üstüne çıkabilir. 

 

Iktisat 

Yukarıdaki mantığı şimdi diğer bölümlere uygulayalım. 

1) MEF verileri 

 

Iktisat 100% 75% 50% Toplam

2014 Kontenjan 6 18 6 30 

Taban Sıralama 34,260 146,685 255,255

Sıralama Artış Eğimi 2,863 4,310 15,362

2015 Kontenjanı 4 17 14 35 

2014’e göre tahmin 1 32,676 140,695

2014’e göre tahmin 2 31,420 145,533 376,204



2) Doğru Tercih: “İktisat – Ekonomi – Finans vb. bölümlerde geçen yıl 150.000 – 260.000 arasında 

girenlerin girdiği bölümlerde başarı sıraları düşecek, bu yıl daha düşük sıralılar girecek, ancak 

150.000 öncesi ve 260.000 sonrası geçen yıla göre daha az kontenjan var ve başarı sıraları 

yükselebilir; bir ihtimal buradakiler 2 yıllık sağlıklara kayarsa değişim olmayabilir.” 

 

3) EE Tahmin: Kanımca MEF için iktisat işletmeye benzer bir performans gösterecektir, fakat alt burs 

kategorilerinde biraz daha aşağıda kalabilir.  Doğru Tercih’in başarı sırası düşme uyarısını da göz 

önünde bulundurarak, iktisat için biraz daha düşük sıralamalar tahmin ediyorum.  İktisat tam burslu 

kategorisinin taban sıralamasının (yine) 25,000 – 30,000 arasında, %75 sıralamasının 130,000 – 

145,000 arasında, %50 sıralamasının ise 220,000 – 280,000 arasında olacağını tahmin ediyorum.  

Benim iyimser olduğumu bilenler gönlümden geçen sıralamaların bu aralıkların alt uçlarına daha 

yakın (hatta altında) olduğunu tahmin edebilirler. :-)  Yine, başka bölümlere (örneğin hukuk veya 

endüstri mühendisliği) yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler iktisata yerleşirlerse taban sıralamalar 

öngörülenlerin üstüne çıkabilir. 

 

Uluslararası İlişkiler 

1) MEF verileri 

 
 

2) Doğru Tercih: “Uluslararası İlişkiler vb programlarda ilk 100.000’de kontenjan azaldı, başarı sıraları 

yükselebilir. Ancak bu azalmayı Hukuk talebi dengelerse başarı sıraları düşmez, daha az öğrenci 

tercihi ile sabit kalır. Ancak 100.000 – 450.000 arası artan kontenjanlar nedeniyle bu arada bulunan 

bölümlerin başarı sıraları kesinlikle düşecek.” 

 

3) EE Tahmin: Bu programda tam burslu kontenjanımızın (ve diğer kontenjanların) düşmesi nedeniyle 

taban sıralamanın yükselmesini bekliyorum.  Fakat programlar arası yatay geçişlerin kolaylığı 

nedeniyle, tam burs için işletme ve iktisat ile aynı tahmini yapacağım: 25,000 – 30,000.  %75 burs 

kategorisinde ise hem Doğru Tercih’in uyarısı hem de bölüm başkanımızın tahminini gözönüne alarak 

yükselme bekliyorum: 80,000 – 100,000.  %50 kategorisinde ise bölüm başkanımızın iyimser tahmini 

ile Doğru Tercih’in toplam kontenjan artışı uyarısını harmanlayarak orta yol bir tahminde 

bulunacağım: 190,000 – 240,000.  Geçen sene çok sayıda öğrenci bu programı hukuğa yatay geçiş 

için tercih etmişti ve bu eğilim sürerse özellikle tam ve %75 burslu taban sıralamarı yukarıya çıkabilir. 

 

POLS/IR 100% 75% 50% Toplam

2014 Kontenjan 8 15 7 30 

Taban Sıralama 31,633 91,305 214,254

Sıralama Artış Eğimi 1,232 3,333 13,416

2015 Kontenjanı 4 17 14 35 

2014’e göre tahmin 1 28,347

2014’e göre tahmin 2 28,143 97,949 316,459



Psikoloji 

Yeni açılan bir bölümün taban sıralamalrini tahmin etmek takdir edileceği üzere çok daha güç. 

Doğru Tercih “Psikoloji – PDR’de artan kontenjanlar nedeniyle ve Hukuk’a kaymalar nedeniyle her 

dilimde farklı oranlarda olsa da kesinlikle başarı sıraları düşecek.” diyor. 

Biraz karanlıkta tahmin yapmak durumundayım, ama psikolojide tam burslunun 12,000 – 17,000 

aralığında, %75 burslunun 30,000 – 50,000 aralığında, %50 burslunun ise 70,000 – 110,000 aralığında 

kapatacağını düşünüyorum.  Fakat en az güvenilir tahminlerin de psikoloji tahmini olduğunu 

vurgulamalıyım. 


