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2022 YKS'den itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulaması kaldırıldı. TYT'nin sınav süresi 30

dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversiteye girişte yeni uygulamanın bu sene hayata geçirileceğini duyurdu.

 

	SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme

puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı.

 

	Ortaöğretim başarı puanı eklenecek

 

	Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak.

 

	Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme

imkanı elde edecek.

 

	Hangi adayların TYT ve AYT sınav puanı hesaplanacak?

 

	TYT sınav puanının hesaplanması için Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam

edecek. TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları

hesaplanmayacak.
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	SAY, SÖZ ve EA puan türündeki sınav puanlarının hesaplanması için gerekli olan ilgili puan türüne ilişkin AYT’deki iki testin en az birinden 0,5 veya daha

fazla ham puan almış olma şartı ile DİL puan türündeki sınav puanının hesaplanması için gerekli olan Yabancı Dil Testinden 0,5 veya daha fazla ham puan

almış olma şartı uygulanmaya devam edecek.

 

	Özel yetenek programlarına başvuruda düzenleme

 

	Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için adayın TYT puanının hesaplanmış olması gerekecek. Taban puan şartı

aranıp aranmamasına, aranacak ise en az kaç puan almış adayların başvurabileceklerine ilgili yükseköğretim kurumu karar verecek.

 

	Bazı programlarda başarı sırası koşulu devam edecek

 

	Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulu

uygulanmaya devam edecek.
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	2021-TYT 200 ve üzeri puan uygulaması

 

	2021-TYT’de alınan 200 ve üzeri puanlar 2022-YKS’de dönüştürülerek kullanılabilecek. Diğer yandan 2022 YKS’den itibaren alınan TYT 200 ve üzeri

puanlar bir sonraki yıl kullanılamayacak.

 

	Sınav süresi uzatıldı

 

	Temel Yeterlilik Testi'nin 135 dakika olan sınav süresi, 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacak.

 

	

		Üniversite giriş sistemini iyileştirecek ve adayların üzerindeki baskıyı azaltacak önemli düzenlemeler yaptık. Adaylara hayırlı olmasını

diliyorum...https://t.co/OE8arLEXdq

	— Erol Özvar (@erolozvar) February 11, 2022

 

	YÖK Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

 

	Özvar paylaşımında, "Üniversite giriş sistemini iyileştirecek ve adayların üzerindeki baskıyı azaltacak önemli düzenlemeler yaptık. Adaylara hayırlı olmasını

diliyorum..." ifadelerine yer verdi.

 

TRTHABER.COM
Yayın Tarihi : 11.02.2022 11:40:00
Link : https://www.trthaber.com/haber/gundem/universiteye-giriste-baraj-puani-kaldirildi-

654147.html



	2022-YKS başvuru kılavuzu yayımlandı

 

	Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) başvuru kılavuzunun

yayımlandığını bildirdi.

 

	Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde düzenlenecek 2022-YKS'nin başvuru kılavuzunun

"https://osym.gov.tr" adresinde yayımlandığını belirtti.

 

	Halis Aygün, "Başvurularınızı 11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasında yapabilirsiniz" dedi.

 

	

		Değerli adaylarımız,

		18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) başvuru kılavuzu https://t.co/j0pzG5fXEW sitemizde

yayımlanmıştır.

		Başvurularınızı 11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasında yapabilirsiniz. pic.twitter.com/iNgcqLZupP

	— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) February 11, 2022

 

	Sınav tarihlerini ve sürelerini açıkladı

 

	ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, sınav tarihlerini ve sürelerini de açıkladı.

 

	Temel Yeterlilik Testinin (TYT) 18 Haziran'da yapılacağını ve 165 dakika olacağını bildiren Aygün, Alan Yeterlilik Testlerinin (AYT) ise 19 Haziran'da

yapılacağını ve 180 dakika süreceğini belirtti.

 

	Yabancı Dil Testinin de (YDT) 19 Haziran yapılacağını ve 120 dakika olacağını belirten Aygün, şimdiden tüm adaylara başarılar dilediğini ifade etti.

 

	Bu arada, kılavuzda adayların ödeyeceği sınav ücretlerine yer verildi. Buna göre, adaylar YKS sınav ücretleri (TYT/AYT/YDT her biri için) 115 TL'yi 8 Mart

2022'ye kadar ödeyebilecek.

 

	2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan ve bu puanını 2022-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden, 2022-YKS merkezi yerleştirmede veya özel yetenek sınavıyla

yerleştirmede kullanmak isteyen adaylar ise 30 TL başvuru ücreti ödeyecek.

 

	Adaylar, geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda yüzde 50 artırımlı olarak ödeme yapacak.
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