
Bu kısımdaki bilgiler Hürriyet/Eğitim 
portalında Nuran ÇAKMAKCI’nın YÖK 
Başkanı Prof. Dr. Yekta SARAÇ ile yaptı‐
ğı röportajdan alınmıştır. 
 
1)  Birinci ve ikinci oturum arasında 

adaylara dinlenme, gevşeme ve 
temel ihtiyaçlarını karşılamaları için 
2 saatlik bir süre verilecek. 

2) İki oturumda aynı mekanda olacak. 
Birinci oturumdan çıkan aday ikinci 
oturum için yine aynı mekana dö‐
necek ve buradaki salonlarda ikinci 
oturuma gire‐
cek. 

3) İkinci oturum‐
da tüm testle‐
rin yer aldığı 
tek kitapçık 
verilecek ve 
adaylar kendi 
alanlarına ait 
testleri çözecek. İsterlerse diğer 
testleri de çözebilecekler. 

4) Süre bir aday için en az 2dk’yı bu‐
lurken, diğer testleri de çözmek 
isteyen adaylar için 1dk’ya düşebi‐
lecek. 
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5)  Temel Yeterlilik Testi soruları YGS tarzında 
olacak. Türkçe testinde gramerden çok, dil 
hakimiyeti önemli olacak. Kelime haznesi, dili 
kullanma, anlama, kavrama, yorumlama ve 
söz dağarcığının ölçüleceği  bir test olacak. 
Matematik testinde ise integral değil basit sa‐
yısal işlemler yer alacak.  

6)  Açık uçlu sorular sorulmaya devam edilecek. 
Geçen yılki uygulama ile aynı şekilde olacak. 
Geçen yıl Fizik, Kimya, Biyoloji testlerinde 1’er 
tane, Türk Dili ve Edebiyatı testinde 2 tane, 
Coğrafya‐1 testinde 1 tane, Tarih testi ve Coğ‐
rafya‐2 testlerinde 1’er tane, Felsefe Grubu ve 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde tüm aday‐
lara ortak 1 tane ve Yabancı Dil testinde 3 tane 
açık uçlu soru sorulmuştu. 

 
UNUTMAYIN GENÇLER; 
Sınavın şekli, soru sayısı yada süresi nasıl olursa 
olsun; 
Sınavda çıkacak konular ve sorular sadece sizin 
çalışmanızla yanıt bulacak. Sınavın şekline, soru 
sayısına yada süresine, gününe takılmadan verimli 
çalışan ve çalışmayı bırakmayan adaylar sınavdan 
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YKS 

YKS, Haziran ayında bir hafta sonu sabah 

TYT ve öğleden sonra ikinci oturum, ayrıca 

Pazar günü Dil sınavından oluşacaktır. 

Cumartesi günü birinci oturum (TYT)’da 

Türkçe ve Matematik testle-

rinden 40’ar soru çıkacak ve %

50 etkiye sahip olacaktır.  

YKS’ye giren tüm adayların 

birinci oturum (TYT)’a girme-

si zorunludur. 

İkinci oturumda ise,  Türk Dili 

ve Edebiyatı—Coğrafya-1, Sos-

yal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri 

testleri yer alacaktır. Bu testlerden 40’ar 

soru gelecek ve    %50 etkiye sahip olacaktır. 

Ayrıca Pazar günü yapılacak olan Dil sına-

vında ise 80 soru gelecektir. 

YERLEŞTİRME PUANI VE 

PUAN TÜRLERİ 

Yerleştirme puanı hesaplanırken birinci 

oturum (TYT)’un etkisi %40, ikinci oturu-

mun etkisi ise %60 olarak hesaplanacaktır.  

Birinci oturumda, Türkçe ve Matematik bu 

%40’a eşit şekilde etki edecekler ve %20lik 

dilimi oluşturacaklar.  

İkinci oturumda puan türlerine göre aday-

ların çözmesi ge-

reken testler ise 

şu şekildedir; 

Sayısal puan türü 

için; Matematik 

ve Fen Bilimleri 

testleri 

Sözel puan türü 

için; Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya-1 ve 

Sosyal Bilimler testleri 

Eşit Ağırlık puan türü için; Matematik ve 

Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya-1 testleri 

İkinci oturumda bu puan türlerinde yer 

alan testlerde eşit oranda puana etki ede-

ceklerdir. Yani %60 etkisi olan ikinci otu-

rum için puan türüne göre çözülecek 1.test 

%30 ikinci test %30 etki edecektir. Örneğin 

sayısal puanı hesaplanmasını isteyen bir 

öğrenci için ikinci oturumun %60lık etkisi-

ne Matematik testi %30, Fen Bilimleri testi 

%30 etki edecektir. 

OBP NASIL OLACAK? 

Okul başarı puanı (OBP)’nın etkisi ise ge-

çen yıl ile aynı olacak. Yani 0,12 katsayısı 

ile çarpılacaktır.  

 

Farklı alanlarda çö-

zülen testler, başka 

bir alanın puan türü-

ne etki etmeyecektir. 

Örneğin Sayısal puan 

için çözülen Sosyal 

Bilimler testinde ki sorular etki etmeyecek, 

puan getirmeyecektir.  

 


