Üniversiteye Giriş Sistemi
1.

ÜNİVERSİTE GİRİŞ SİSTEMİ
Üniversiteye Kaç Türlü Şekilde Kazanılır?

Üç şekilde;
a)

Özel Yetenek Sınavı ile (Örneğin, Beden Eğitim M.Y.O.)

b)
Sınavsız Geçiş (Meslek Yüksek Okullarına ve Açık öğretim Önlisans bazı Programlarına o
bölümün mezunları sınava girmeden diploma ile girer.)
c)

Sınavla Giriş (Bilinen adıyla ÖSS-)

2.

ÖSYS Nedir?

Öğrenci seçme yerleştirme sınavıdır. Her yıl ölçme seçme yerleştirme merkezi tarafından yapılır.
Liseden mezun olan veya olacak olan son sınıf öğrencileri girebilir.
3.

ÖSYS Kaç Aşamadan Oluşur?

Bu sistem YGS ve LYS´dir.
Öğrenci seçme sistemi iki aşamalı sınav ve bu sınavlar neticesinde alınan puanlarla yapılan tercihi
kapsamaktadır.
YÜKSEK ÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS)
1.

YGS’ye Girmek Zorunlu Mudur?

Sınavsız geçiş hariç herhangi bir üniversitede okumak isteyen kişiler bu sınava girmek zorundadır.
2.

YGS Ne Zaman Yapılır?

YGS mart ayı sonunda yapılır.
3.

YGS’ye Ne Zaman Başvurulur? Başvuru Ücreti Ne Kadardır?

YGS’ ye başvurular ocak ayı içerisinde yapılacak olup başvuru ücreti olarak geçen yıl 35TL alınmıştır.

Sınav Tarihi
Mart
4.

Başvuru Tarihi
Ocak

Başvuru Yeri
Okulumuz

YGS’de Kaç Soru Vardır Ve Ne Kadar Süre Verilir?

Test Adı
Türkçe Testi

Soru Sayısı
40

Süre
40 dakika

40

40 dakika

Matematik Testi

40
Sosyal Bilgiler Testi

Tarih

:15

Coğrafya :12

40 dakika

Sınav Ücreti

Felsefe

:8

Din Kültürü: 5
40
Fen Bilgisi Testi

TOPLAM

5.

Fizik

: 14

Kimya

:13

Biyoloji

:13

40 dakika

160 DAKİKA

160 SORU

YGS Nasıl Değerlendirilir?

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı saptanacaktır. Doğru cevap sayısından
yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan
bulunacaktır. Bu ham puanlarla Türkiye genelinde hesaplamalar yapılacak ve her öğrencinin Türkiye
genelindeki başarı puanı ve sırası hesaplanacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken Türkiye
genelinde başarı düşük sizin başarınız ise Türkiye genelinin üstünde ise puanınız ona göre
artacaktır.
6.

YGS Sonuçlarında Hangi Puan Türleri Hesaplanır?

Sınav sonrasında altı tane puan hesaplanacaktır. Altı farklı puan hesaplanmasının nedeni her
bölümün kendine uygun olan puan türüne göre öğrenci almasıdır. Örneğin, Din Kültürü
Öğretmenliğine girmek için YGS-4, Okul Öncesi Öğretmenliğine girmek için YGS-5 puanı
kullanılmaktadır. Her puan türündeki puanlar, en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlar olarak
hesaplanacaktır.

YGS-1
7.

YGS-2

Puan Türleri
YGS-3
YGS-4

YGS-5

YGS-6

Bu Puanların Hesaplanışı Nasıldır?

Farklı farklı puanlar nasıl hesaplanmaktadır? Öğrenci bir sınava girmekte ama 6 tane farklı puan
hesaplanmakta. Bu şu şekilde olmaktadır. Her teste farklı ağırlıklar verilmektedir. Bunu anlamanız
için şöyle örnek verelim. Tarihten yazılı oluyorsunuz hocanız 1. ve 2. soruların 10 puan olduğunu, 3.
ve 4. soruların 40 puan olduğunu söylüyor. Yani her soruyu ayrı ayrı ağırlıklar vererek puanlıyor.
Üniversite sınavında da benzer şekilde her testin ayrı ayrı ağırlıkları vardır ve bu ağırlıklandırmalar her
puan türü için farklıdır.

Puan türü

8.

Testlerin Ağırlıkları
Sosyal
Matematik
10
40

YGS-1

Türkçe
20

YGS-2

20

10

30

40

YGS-3

40

30

20

10

YGS-4

30

40

20

10

YGS-5

37

20

33

10

YGS-6

33

10

37

20

Bu Puan Türleri Ne Anlama Gelmektedir?

Fen
30

Bu puan türleri daha önce bahsedildiği gibi her bölümün farklı puan türleri ile öğrenci almasından
kaynaklanmaktadır. Bu yüzden öğrenci üniversitede hangi bölümü okumak istiyorsa o bölümün hangi
puan türünden öğrenci aldığı bulmalı ve ona göre sınavda soru çözmelidir.
9.




YGS Sonuçları Nasıl Kullanılacaktır?

140.000’tan aşağı alanların puanı hesaplanmaz. İkinci sınav olan LYS’ ye giremezler.
140.000-179.999 alanlar, Ön lisans ve Açık öğretim Programlarına girebilirler. LYS’ ye giremezler.
180.000 ve üstü alanlar, Ön lisans ve Açık öğretim Programlarına girebilirler. YGS puanı ile öğrenci
alan programları tercih edebilirler. LYS’ ye girebilirler.
AÇIKLAMA-1 : 140 puanın aşağısını alan öğrenci sadece sınavsız geçişe başvurabilir.
AÇIKLAMA-2 : 140.000-179.999 arası alanlar herhangi bir iki yıllık programı tercih edebilir.
(Örneğin; 2 Yıllık bilgisayar programcılığı gibi.) Tabi burada şunu unutmamak lazım buradaki alan dışı
tercihtir. Yani puan kırılacak demektir. Ayrıca böyle bir tercih durumunda sizler ikinci öncelikli
oluyorsunuz. Bir örnekle açıklarsak : Siz ilahiyat iki yıllığa alanınız olarak sınavsız geçiş ile gidersiniz.
İmam hatip mezunu olmayan başka liseliler ise sizin bölümünüzü seçebilmesi ilgili puanı almalıdır.
Ama alsa bile o sizden sonra kayıt yaptırır. Çünkü öncelik size aittir. Aynı durum sizin ilahiyat 2 yıllık
dışındaki bir ön lisansı tercih etmenizde sizin için geçerlidir.
AÇIKLAMA-3 : 180.000 Puan üstü alanlar 2 yıllık ve YGS ile öğrenci alan bölümleri tercih edebilir.
180 ve üzeri alırsanız İlahiyat ve din kültürünü yazabilirsiniz. Ayrıca ikinci sınav olan LYS’ ye
girebilirsiniz.

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI
Başka bir alan düşünüyorsanız aşağıdaki bilgileri dikkatlice gözden geçiriniz.
1.
LYS’ye Girmek Zorunlu Mudur?
4yıllık bir fakültede okumak için zorunludur.
2.
LYS’ye Kimler Girebilir?
LYS’ye YGS’den 180 puan üzeri alanlar girebilir.
3.

LYS’ye Ne Zaman Başvurulur? Başvuru Ücreti Ne Kadardır?

LYS’ye başvurular nisan ayı içersindedir. (YGS sonuçları açıklandıktan sonra.)
4.

LYS Kaç Oturumda Yapılır Ve Bu Oturumlar Ne Zamandır?

LYS diğer sınavlara göre biraz farklıdır. Farklılık LYS’nin oturumlar şeklinde yapılmasıdır. Oturumdan
kasıt testlerin farklı gün ve saatlerde çözülmesidir. Örneğin YGS’de 4 tane test vardır(Türkçematematik-fen-sosyal) bu dört testi bir tek oturumda yani aynı gün ve saatte çözersiniz. Ama LYS’de
farklı gün ve saat uygulaması olduğu için her testi farklı gün ve saatlerde çözersiniz. LYS’de toplam
beş oturum vardır.
5.

LYS’de Kaç Soru Vardır Ve Ne Kadar Süre Verilir?

Oturum Adı
Matematik (LYS-1)

Testler
Matematik Testi
Geometri-Analitik

Fen Bilimleri (LYS-2)

Fizik Testi

Soru Sayıları
50 Soru
80 soru
22+8=30 soru
30 soru

Süre
75 dakika 120 dakika
45 dakika

90 soru

45 Dakika

135 dakika

Edebiyat-Coğrafya (LYS-3)
Sosyal Bilimler (LYS-4)

Yabancı Dil Sınavı (LYS-5)

6.

Kimya Testi

30 soru

45 dakika

Biyoloji Testi

30 soru

45 dakika

Türk Dili ve Edb. Testi

56 soru

Coğrafya-1 Testi

24 soru

Tarih Testi

44 soru

Coğrafya-2 Testi

16 soru

25 dakika

Felsefe-Psikoloji-Mantık

30 soru

45 dakika

İngilizce-Almanca-Frsz.

80 soru

80 soru 120 dakika

80 soru

85 dakika

120 dakika

35 dakika
90 soru

65 dakika

135 dakika

120 dakika

LYS Nasıl Değerlendirilir?

LYS’nin değerlendirmesi YGS’deki gibidir.
7.

LYS Sonuçlarında Hangi Puan Türleri Hesaplanır?

LYS’ de de farklı puanlar hesaplanır. Farklı puanların hesaplanmasının nedeni yine YGS’de olduğu
gibi üniversitedeki bölümlerin farklı puan türleri ile öğrenci almasıdır. LYS sonucunda her
öğrenci için 9 farklı puan türü hesaplanır. Puan hesaplamada YGS’deki gibi farklı ağırlandırmalar
vardır. (Ağırlık puanları burada yazılmadı isteyen rehber öğretmenden alabilir)
8.

Bu Puanlar Nerelerde Kullanılır?

Bu puan türleri 4yıllık üniversite programlarının tercih edilmesinde kullanılır.
9.

Bu Puan Türleri Ne Anlama Gelmektedir?

Bu puan türleri daha önce bahsedildiği gibi her bölümün farklı puan türleri ile öğrenci almasından
kaynaklanmaktadır. Bu yüzden öğrenci üniversitede hangi bölümü okumak istiyorsa o bölümün
hangi puan türünden öğrenci aldığı bulmalı ve ona göre sınavda soru çözmelidir.
10. YGS İle LYS Arasında Ne Fark Vardır?
LYS 4yıllık üniversiteler için yapılan bir sınavdır. YGS ise daha çok 2yıllık üniversite programlarıyla
öğrenci alan bölümler için kullanılır. Yalnız YGS puanı ile öğrenci alan birkaç bölümde vardır. İlahiyat
gibi
11. Ortaöğretim Başarı Puanı Nedir?
Ortaöğretim başarı puanı üniversite yerleştirmelerinde öğrencinin sınav puanına eklenen bir puandır.
Bu puanın alınması için herhangi bir sınava girilmez.
12. Ortaöğretim Başarı Puanı Nasıl Hesaplanır?
Geçen yıllarda ortaöğretim başarı puanı, ağırlıklı ortaöğretim başarı puanına dönüştürülerek
yerleştirme (Y-YGS, Y-LYS) puanlarına ekleniyordu. Bu sistemde öğrencinin okul içindeki başarısı ve
okulun üniversite sınavında gösterdiği başarı öğrencinin okuldan alacağı puanı etkilemekteydi. Bu
dönem yapılacak olan değişiklikle okuldan gelen puanda, okulun üniversite sınavında gösterdiği başarı
ve öğrencinin okul içindeki sıralamasının etkisi kaldırılarak, her öğrencinin bireysel bazda gösterdiği
başarıya göre puan alması sağlanacaktır.

Uygulanması düşünülen sistem şu şekildedir:
1. Öğrencinin diploma puanı belirlenecek.
2. Öğrencinin diploma puanı 5 ile çarpılacak.
3. Bulunan sonucun 0,12’si alınacak. (Ek puan hesaplanmasında 0,12+0,06=0,18)
Bir örnek verirsek;
Öğrencinin diploma puanı 50 olsun.
1) 50*5=250
2) 250*12/100=12,5 yani öğrenci 12,5 puan alacaktır.
Diğer bir örnek; diploma puanı 100 olsun.
1) 100*5=500
2) 500*12/100=60 yani öğrenci 60 puan alacaktır.
13. Ek Puan Nedir Ve Kimlere Verilir?
Ek puan meslek liseleri mezunlarına kendi alanlarındaki bir üniversite bölümü yazdıklarında verilen
puandır. Kendi alanı dışında herhangi bir bölümü yazarsa ek puan alamaz. Ek puan hesaplanmasında
ortaöğretim başarı puanının 0,06 sı alınır.
14. Okuldan Gelen Puanlar En Çok Kaç Olabilir?
Şu an ki uygulanan sistemde diploma puanı 100 olan bir öğrenciye 60 puan gelir. Bunun yanında bu
öğrenci meslek lisesi mezunu olarak kendi alanında bir bölüm yazdığında 30 ek puan alır.
60+30=90 Bu diploma puanı 100 olan bir meslek lisesi mezunun alacağı puandır. Burada önemli
bir husus geçen yıllarda okul birincileri diploma puanı 100 olmasa bile 90 tam puan almaları idi. Ama
bu yeni sistemde öğrencinin bireysel başarı dikkate alınarak hesaplamalar yapılacağı için diploma
yüksek olup (100 tam olmayanlar) geçen yıllara göre birkaç puan kaybı olacaktır.
15. Okul Birinciliği Nedir?
Okul birinciliği o yıl mezun olan öğrenicilerden en yüksek diploma puanına sahip olan kişidir. Bu
öğrencinin avantajı üniversite tercihlerinde bölümlerin kontenjanlarında belirli sayıda okul birinciliği
bulundurmasıdır. Bu şu demektir okul birincisinin YGS puanı düşük olsa bile okul birinciliği
kontenjanından üniversite kazanabilir.
16. Tercih Nedir Ve Ne Zaman Yapılır?
Tercih üniversite sınavlarından sonra adayların üniversiteleri kazanmak için yaptığı
sıralamadır. Adaylar Temmuz ayında ÖSS’de aldıkları puanlara göre 30 tane üniversite belirlerler.
ÖSYM adayların bu tercihlerini değerlendirerek puan ve diğer şartlara göre adayları bu 30 tercihten
birine yerleştirirler. Tercihler çok önemlidir. Çünkü öğrenci puanı yetmesine rağmen bir bölümü
yanlış tercihten dolayı kazanamayabilir. Ya da öğrenci hiç istemediği bir yeri kazanabilir. Tercihler
mutlaka uzman birinin yardımı ile yapılmalıdır.
17. Tercihler Sonucunda Bir Üniversite Kazanılırsa Kayıtlar Ne Zaman Ve Nasıldır?
Eğer öğrenci tercihler sonucunda bir üniversite kazanırsa eylül ayı içerisinde üniversitenin bulunduğu
şehirde kaydını bireysel başvuru ile yapar.

