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HAZİRAN'dan yeni
sistem tepkisi: Yoksul

çocukların imam
hatiplerden başka

Erdoğan dört
üniversiteye rektör

atadı

MEB liseye girişte yeni
sistemi bugün açıklıyor

Eğitim Bir Sen'den
ilginç rapor: Yandaş
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Henüz okumadığınız ancak diğer okurların şu anda en

çok tıkladıkları haberler. Daha fazlası�
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Kocaeli'de depolama
sahasında tankerde
patlama

Milyon dolarları nasıl
gizliyorlar?... İşte tarifi

Karabükspor Başkanı
Ferudun Tankut istifa etti

TEOG gitti, kaos devam... İkametgâh!
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Ana Sayfa Eğitim Yeni değişen üniversite sınavı yeniden değişti... Üç yenilik

Bunlarla da ilgilenebilirsiniz

Üniversiteye giriş sistemi sil baştan...
Sınavın adı dahil her şey değişti

YÖK Başkanı üniversiteye girişte yeni
sistemi açıkladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sürecinde
adayları neler bekliyor?
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Yeni değişen üniversite sınavı yeniden
değişti... Üç yenilik
YÖK, YKS’yi açıkladıktan sadece 1 hafta sonra 3 kritik değişikliğe gitti.

YKS’de ilk oturumun ardından “barajı geçtiğine kanaat getiren” meslek yüksekokulu tercih

edecek adayların ikinci sınava girmesinin zorunlu olmaması, eşit ağırlık ve sayısal tercih

yapacak adaylara, yapacakları tarih, coğrafya ve felsefe sorularından puan gelmeyecek

olması ve sınav sürelerinin henüz belirlenmemesi ile yaşanan tartışmaların ardından, YÖK

yeni düzenlemelere gitti. Yeni sistemin ilk sınavının 23-24 Haziran 2018’de yapılması kesinleşti

ve YÖK’ün son düzenlemeleri şöyle:

Eşit ağırlıkçılara tarih!

Cumartesi sabahı bütün adayların gireceği TYT (Temel Yeterlilik) sınavında adaylara 40

Türkçe, 40 temel matematik sorusu sorulacak. Öğleden sonraki ikinci oturumun 40 soruluk ilk

testinde artık Türk dili ve edebiyatı ve coğrafya-1 sorularının yanı sıra tarih 1 soruları da

adaylara yöneltilecek. Yeni düzenleme ile eşit ağırlıkçıların da artık tarih sorusu yapması

zorunlu olacak. Sayısal adaylarının ise ikinci oturumda Türk dili ve edebiyatı ile sosyal bilimler

sorularını yanıtlamasına gerek olmayacak. İkinci oturumda adayların karşısına ayrıca 40

matematik, 40 sosyal bilimler-2 ve 40 fen bilimleri sorusu da çıkacak. Pazar günü yapılacak

yabancı dil oturumunda da adaylara 80 soru sorulacak.
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Beğen 171

Kaydet Kaydettiklerim

Off-shore kardeşler... Kayıtlardan damat
bakan Albayrak ile kardeşi de çıktı

93 Türk listede AKP kavga yorgunu
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tyt, yüksekokulu, matematik, sözel, yks, fen

「いいね！」した友達はまだいません

UYGULAMALAR GALERİLER

Coşkun Göğen: Aldığım
para yediğim küfre
yetmedi
Yeşilçam'ın en çok sevilen kötü
karakteri 'Tecavüzcü Coşkun...

Vikings: War of Clans
Bu basit strateji oyunu, neden bu
kadar çok oyunucu çekiyor?

Değişen üniversite sınavı
yeniden değişti
YÖK, YKS’yi açıkladıktan sadece 1
hafta sonra 3 kritik değişikliğe gitti.

Yapımı Çok Basit
Bu karışım göbek yağlarına birebir

Bu adaları satın
alabilirsiniz
Huzurlu ve sessiz bir yerde
yaşamak isteyenler parası da
olanlar dünyanın farkl...

ABD, 6 Türk bankası kara
listeye aldı
ABD’nin, 6 Türk bankasına yüksek
tutarda ceza kesme hazırlığında
olduğu öne sürüldü.

Baraj için ikinci oturum

TYT’de, Türkçenin yüzde 50; temel matematiğin yüzde 50 ağırlığı olmak üzere her adayın

sadece bir puanı hesaplanacak. TYT puanı 150’nin üzerinde olan adaylar, herhangi bir meslek

yüksekokulu programını tercih edebilecek. Sözel, sayısal, eşit ağırlık ve dil puanlarının

hesaplanmasında TYT testinin ağırlığı yüzde 40 olacak. Bir adayın sözel puanı hesaplanırken,

önce adayın Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinden aldığı puanın yüzde 50’si ile

Sosyal Bilimler-2 testinden aldığı puanın yüzde 50’si kullanılarak 2. oturum puanı

hesaplanacak. Ardından da bu puanın yüzde 60’ı alınarak, TYT puanının yüzde 40’ı ile

toplanacak. Sayısal puanın hesaplanmasında ise matematik testinin yüzde 50’si ile fen

bilimleri testinin yüzde 50’sinden oluşan 2. oturum puanının yüzde 60’ı alınarak kullanılacak.

Sayısal puanı, bu puan ile TYT puanının yüzde 40’ının toplanmasıyla elde edilecek. Eşit

ağırlık puanı oluşturulurken de, önce Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 testinin yüzde

50’si ile matematik testinin yüzde 50’si hesaplanacak. Ardından bu puanın yüzde 60’ı ile TYT

puanının yüzde 40’ı toplanarak puan elde edilecek.

10 tarih, 6 din sorusu

İkinci oturumun ilk sınavı olacak “Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1” testinde adaylara 24

edebiyat, 10 tarih-1 ve 6 coğrafya 1 sorusu sorulacak. Kitapçıktaki ikinci sınav olan

“matematik” testinde ise adaylara 40 matematik sorusu yöneltilecek. 3. sınav Sosyal Bilimler-2

testinde de adaylara 11 tarih-2, 11 coğrafya-2, 12 felsefe ve 6 din kültürü ve ahlak bilgisi

sorusu sorulacak. 4. ve cumartesi günkü son sınav olan fen bilimleri testinde ise 14 fizik, 13

kimya, 13 de biyoloji sorusu çıkacak. Din sorusu sayısı 8’den 6’ya inmiş oldu. İsteyen aday

istediği puan türü için gereken sınavlara girebilecek. TYT’de bulunan 80 soruya karşılık

adaylara 90 dakika süre verilecek.

Bu basit strateji oyunu, neden
bu kadar çok oyunucu
çekiyor?

Vikings: War of Clans

Zayıflatan Korse Zararlı Mı?

Fazla kilonuz mu var?

Finans Merkezi'ne komşu
proje, lansmana özel
fırsatlarıyla ön plana çıkıyor.

Ataşehir'de Yatırım Yapın
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