
 
 

 

SINAV SİSTEMİ  

 Sınav sistemi öğrencilerin gözü önünde biraz karışık olabiliyor bundan dolayı da genellikle kafalarda 

soru   işareti bırakıyor.  YKS ‘inin içeriğine gelecek olursak içinde bir TYT bir AYT ve birde YDT var TYT ile 

başlayacak olursak TYT sınavı açılım olarak “Temel Yeterlilik Testi oluyor. TYT den hangi öğrenciler 

sorumlu diye bakarsak sınava giren tüm öğrenciler TYT ye girmek durumundalar soru içeriklerine biraz 

bakacak olursak içinde Türkçemiz var Matematiğimiz var Sosyal ve Fen Gurubumuz var sorularımız 

daha çok 9 ve 10 ağırlıklı olacağı için Tüm öğrencilerimiz ve 9, 10 da tüm branşlardan sorumlu olduğu 

için hepsinden çözmek durumundalar.  

Derslerin içeriğine gelecek olursak 40 tane Türkçe sorumuz var 40 tane Matematik/Geometri sorumuz 

var 20 tane Sosyal Bilimler 20 tane de fen bilimleri soruları var Sosyal Bilimlerin içeriğinde 5 tane Tarih 

5 tane Coğrafya 5 tane Felsefe sorusu 5 tanede din sorusu var. Fen Bilimlerinde ise 7 tane Fizik 7 tane 

Kimya 6 tane de Biyoloji sorusu var. TYT sınavı, sınavın genelini yani YKS’nin %40’ını etkileyebiliyor. AYT 

sınavın dan bahsedecek olursak AYT’de TYT gibi bir durum söz konusu değil neden dersek çünkü artık 

daha çok 11 ve 12’den ağırlıklı konular geleceği için herkes seçmiş olduğu alan ya da seçecek olduğu 

alana yönelik soruları çözecek. Alanlar konusundan bahsedecek olursak ve sözel grubumuza bakacak 

olursak; bir sözel öğrencisi Edebiyat testinden sorumlu ve Sosyal grubundan sorularını çözecek. Eşit 

ağırlık öğrencileri ise öncelikle matematik ve geometri soruları ve birde Edebiyat ve sosyal kısmından 

sorumlular. Sayısal grubumuza bakacak olursak öncelikle matematik var yine ve Fen grubumuzdan 

sorumluyuz. Bir öğrenci TYT ve AYT sınavına girdiğinde 3 tane puan türü hesaplanıyor bunlar; eşit ağırlık 

puan türü sözel puan türü sayısal puan türü öğrenci bunların hepsine girdiğinde öncelikli olarak AYT’ 

de kendi alanını çözdüğünde ve bu eşit ağırlık öğrencisiyse AYT’ de fen   bilimleri kısmını çözerse 

kendisine  katkısı olur mu dersek kendi alanı bakımından yani tercih edeceği alanı bakımından bir yararı 

olmayacaktır. Çünkü bambaşka bir alanda puanımız hesaplanacağı için eşit ağırlık öğrencisi, sayısaldan 

fende çözdüyse sayısal puan devreye girer. Sayısaldan da tercih yapılabilir. Ama Çözeceğimiz fen 

soruları eşit ağırlık puanını etkilemez. Çünkü ortaya ayrı bir puan türü çıkmış oluyor. Bu her iki sınavın 

yüzdelik etkisinden bahsedecek olursak TYT %40 AYT ise %60 etkili. Bir sayısal öğrenciyi varsayarsak 

TYT’ ye giriyor %40 etkisi var AYT’ ye girdiğinde %60 lık diyoruz AYT’ de fen ve matematik kısmını 

çözdüğünde ve ağırlık olarak hangisi daha çok etki sahibi dersek %30 Matematik kısmı %30 ise Fen 

kısmı oyüzden de bir eşitlik söz konusu oluyor. Bu öğrenciler için bir avantaj oluyor bunu olumlu 

anlamda düşünebiliriz. Bu her iki sınavdan ayrı olarak birde öğrencilerin isteğe bağlı olarak girdiği YTD 

sınavımız var bunun içeriğinden bahsedecek olursak İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça ve Rusca’dan 

oluşmaktadır. Öğrenciler başvuru sürecinde girmek istediği herhangi bir dili seçebiliyorlar örnek 

verecek olursak, İngilizce dersinden girmek istiyorsa 80 soruluk bir testimiz olucak. İngilizceyi seçersek 

bu 80 soruyu İngilizceden cevaplıyacağız. YKS’ ye genel olarak baktığımız zaman 5 puan türü oluşuyor. 

Bunlar TYT eşit ağırlık, sayısal, sözel, ve dil puan türü oluşuyor. Öğrenciler AYT’ye girdikten sonra TYT’yi 

baz almaşsak eğer, eşit ağırlık, sözel, sayısal ve dinden tercihlerini yapabiliyorlar. Bunlardan 4 yıllık 

tercih yani  lisans tercihleri yapabiliyorlar. TYT’den ise iki yıllık ön lisans tercihleri yapabiliyorlar  


