
YKS

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, öğrencilerin 
seçimi ve tercihlerine göre üniversitelerin program-
larına yerleştirilebilmeleri amacıyla ÖSYM (Ölçme, 
Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzen-
lenmekte olan 3 oturumlu bir sınavdır.

TYT (Temel Yeterlilik Testi): YKS’ye başvuran tüm adayların Temel Yeterlilik Testi’ne 
katılmaları zorunludur. Diğer iki oturum ise isteğe bağlıdır. Alınabilecek en fazla ham puan 
500, en fazla yerleştirme puanı ise 560 puandır.
TYT Puanı:  Türkçe %33 + Matematik %33 + Sosyal Bilimler %17 + Fen Bilimleri 
%17’dir.

AYT (Alan Yeterlilik Testi) 2. Oturum sınavıdır. Türk Dili Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1 ve Sosyal 
Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testleri yer almaktadır. Adaylar tercih yapacakları puan türüne 
göre gereken testleri cevaplayacaklardır. Bu sınav için SAY, SÖZ ve EA olmak üzere üç farklı puan türü 
bulunmaktadır. Alınabilecek maksimum puan 500 ve maksimum yerleştirme puanı 560 puandır.

SAY Puanı: %30 Fen Bilimleri + %30 Matematik + %40 TYT Puanı 
EA Puanı: %30 Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler + %30 Matematik + %40 TYT Puanı
SÖZ Puanı: %30 Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler + %30 Sosyal Bilimler-2 + %40 TYT Puanı 

YDT (Yabancı Dil Testi) 3. Oturum sınavıdır. Yabancı Dil Testi Almanca, Arapça, 
Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılmakta ve her dil için ayrı soru kitapçığı 
bulunmaktadır. Sınavda adaya, başvuru sırasında bildirmiş olduğu yabancı dile ait soru 
kitapçığı verilmektedir. 
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YKS; öğrencilerin bilgi derecesini ölçmek için yapılan bir sıralama sınavıdır. Hedeflenen bölüm, üniversite ve 
sonrasında icra edilecek olan mesleğe ulaşmada bir basamaktır. Fakat geniş bir çerçeveden bakıldığında bütünün 
tamamı değil, yalnızca bir parçasıdır. Öğrencilerin bilgi birikimleri, başarı/başarısızlık durumları tek bir sınav ile 
belirlenebilecek bir ölçüt değildir. Sınav esnasında öğrenciyi etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Bunların 
en başında “kaygı” ve “çevre baskısı” yer almaktadır. YKS ve YKS’de elde edilen başarı/başarısızlık durumu 

öğrencilerin gelecekleri için bir “gerçek”tir fakat “son şans” olarak görülmemelidir. YKS bir süreçtir. Bu süreçte 
hedef belirlemeli, belirlenen hedeflere yönelik planlamalar yapılmalı ve adım adım uygulanmalıdır.


