
SORULARLA YGS 
 

DİKKAT!  
Bu kılavuzda yer alan bilgiler yasama, yürütme ve yargı organlarınca alınması 

muhtemel kararlar doğrultusunda değişebileceğinden ve bu değişikliklerin ÖSYM 

tarafından nasıl uygulanacağının görülebilmesi açısından ÖSYM’ nin internet sitesinin 

sınav süreci boyunca takip edilmesi yararınıza olacaktır. 

1.SORU: YGS ne demektir?  

YGS: Yükseköğretime Geçiş Sınavı demektir. 

 

2.SORU: YGS 6 sınavdan mı oluşmaktadır?  

Hayır. YGS tek oturumda yapılan bir sınavdır ancak sınav sonucunda adayların 6 farklı 

puan türü hesaplanır: YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6.  

 

3.SORU: Peki neden tek bir sınav için 6 farklı puan türü belirlenmiş?  

YGS puanı ile tercih yapmak isteyen öğrencilerin ÖSYM kılavuzundan hangi bölümün 

hangi puan türü ile aldığına bakıp, testlerin ağırlıklarını bilmesi ve ona göre sınavlara 

hazırlanması gerekir. Aşağıda testlerin yüzdelik olarak ağırlıkları verilmiştir. 

 

TESTLERĠN AĞIRLIKLARI (%) 

 

Puan Türü Türkçe 
Sosyal 

Bilimler 

Temel 

Matematik 

Fen 

Bilimleri 

YGS-1 20 10 40 30 

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 

 

 

4.SORU: YGS’ye en fazla kaç kez girebilirim?  

YGS’ye girme sınırı yoktur. İsteyen aday istediği kadar girebilir. Mezuniyet yılı fark 

etmemektedir. Tüm ortaöğretim mezunu adayların YGS’ye girme hakkı her zaman vardır. 

 

5.SORU: YGS’ye kimler başvurabilir? 

 Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son 

sınıfında okumakta olan öğrenciler, 

 Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar, 

 Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar, 

 Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine 

uyanlar başvurabilirler.  

 Yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan adayların durumu için 

2016 ÖSYS Kılavuzuna bakınız. 

  



6.SORU: YGS’de kaç soru vardır? Sınavın süresi ne kadar? 

YGS 160 sorudan oluşmaktadır. Sınavın süresi 160 dakikadır.  

 

YGS'de ortak müfredata dayalı Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik 

Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır. Adaylar, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretim 

programlarından (müfredat) sorumludur. 

 

YGS’deki Testler ve Soruların dağılımı 

 

Türkçe Testi 40 Soru 

Matematik Testi 40 Soru 

Sosyal Bilimler Testi 40 Soru 

Fen Bilimleri Testi 40 Soru 

 

7.SORU: YGS’de baraj puanlarından bahsediliyor. Bu baraj puanları kaçtır, ne 

işe yarar?  

YGS’de iki tür baraj vardır? 150 barajı, 180 barajı.  

 

Ġlgili YGS puan türünde en az 150 puan alan adaylar şu haklara sahiptirler: 

a) Meslek yüksekokulu ön lisans programlarını tercih edebilirler,  

b) Açık öğretim ön lisans ve lisans programlarını tercih edebilirler 

c) Özel yetenek gerektiren lisans programlarına ön kayıt yaptırabilirler. 

d) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda engelli öğrenciler için 

engelli olduklarını belgelemeleri kaydıyla, YGS puanlarından en az birinin 100 ve üzerinde 

olması gerekmektedir. 

180 ve üzeri puan alan adaylar şu haklara sahiptirler: 

a) LYS’ye girebilirler. 

b) Meslek yüksekokulu ön lisans programlarını, açık öğretim programlarını ve 

YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilirler. Örneğin; 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği  YGS-1 bölümünden öğrenci alır. 

 

8.SORU: YGS’nin LYS sonucunda oluşan puan türlerine etkisi ne demektir? 

YGS’de ders ayrımı olmaksızın çözülen her sorunun ÖSYM kılavuzunda belirtilen 

ağırlıkta LYS puanlarına etkisi vardır. MF, TM, TS, DİL puan türü fark etmeksizin YGS’de 

Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen bilimleri testlerinden çözülen her sorunun 

puanlara belirlenen oranlarda katkısı vardır. 

 

9.SORU: Adayların YGS puan türlerinden hangisi 180 ve üzeri olursa LYS’ye 

girme hakkına sahip olurlar? 

Adaylar, YGS’deki 6 farklı puan türünden herhangi birinden 180 ve üzeri puan 

aldığında LYS’ye girme hakkını elde ederler. 

 

10.SORU: YGS puanları kaç yıl geçerlidir? 

YGS puanları sadece girildiği yıl için geçerlidir. Örneğin 2016 YGS puanları 

hesaplanan bir aday, bu puanları sadece 2016 tercih döneminde kullanabilir.  

 

11.SORU: YGS sınav giriş belgem ne zaman gelecek? YGS sonucumu nasıl 

öğreneceğim?  

ÖSYM adaylara sınav giriş belgesi, sınav sonucu, yerleştirme sonucu gibi herhangi bir 

belgeyi posta ile göndermemektedir. Başvuru esnasında size verilen şifrenizle 



https://ais.osym.gov.tr adresinden sınav giriş belgenizi çıkarabilir, sonuçlarınızı öğrenebilir, 

yerleştirme tercihlerinizi yapabilir ve yerleştirme sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz Sadece YGS-

LYS değil, ÖSYM’ce yapılan tüm sınavlar için verilen bu şifre kullanılmaktadır. Şifreyi 

unutmanız durumunda herhangi bir ÖSYM Sınav Koordinatörlüğü’ne giderek şifrenizi 

yeniden alabilirsiniz. 

 

12.SORU: Sınavsız geçiş hakkını kullanmak isteyen adaylar, YGS’ye girmesi 

mecburi midir? 

YGS’ye girmeden sadece sınavsız geçiş hakkından yararlanmak isteyen adaylar da 

başvuru süresi içinde ÖSYS başvurularını yapmak ve sınavsız geçiş başvuru ücretini yatırmak 

zorundadırlar. YGS’ye girmek zorunda değillerdir. 

 

13.SORU: Sınavsız geçişle üniversiteye yerleştim. Bir sonraki sene ÖSYS’de 

puanım düşer mi? 

Sınavsız geçişle yerleşen bir adayın puanında düşme olmaz.  

 

14.SORU: 2015 yılında sınava girdim. Bir bölüme yerleştim, bu yıl (2016) puanım 

düşer mi? 

Kontenjanlı bir bölüme yerleştirilen aday, kesin kayıt yaptırsa da yaptırmasa da 

Ortaöğretim Başarı Puanının (okuldan gelen puan) yarısı düşer. İki yıl sonra girerse düşmez.  

 

15.SORU: LYS’ye girersem sınavsız geçiş hakkımı kullanamaz mıyım? 

Kullanabilirsiniz.  

 

 

16.SORU: ÖSYM tarafından istediğim bölüme yerleştirildim, lisede tek dersten 

sorumluluğa kaldım, ne yapmalıyım? 

Tek dersiniz kalmış bile olsa lise diploması olmadan üniversiteye kayıt yaptırılmaz. 

 

17.SORU: YGS’ye başvuruyu kaçırdım,  LYS’ye başvurabilir miyim? 

LYS’ye başvurabilmek için YGS’ye girerek 180 puan almanız gerekmektedir. 

 

 

 

 

https://ais.osym.gov.tr/

