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Değerli Velimiz, Sevgili Öğrencimiz, 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2022 Kılavuzu yayımlanmıştır.  ÖSYM yayımladığı kılavuzla 

birlikte YKS’de uygulanacak olan değişiklikleri duyurmuştur.  

✔ TYT Süresi Arttı: Temel Yeterlilik Testinin 135 dakika olan sınav süresi, 30 dakika artırılarak 165 
dakika olarak uygulanacaktır. AYT sürelerinde değişiklik olmamıştır. 
 

✔ Baraj Puanı Kaldırıldı: 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) itibaren ön lisans ve 
lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulaması 
kaldırılmıştır.  

 
✔ 2022 yerleştirme puanı hesaplarken, bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı 

hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı 
hesaplanacaktır. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı 
puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkânı 
elde edecektir. 

 
✔ TYT ve AYT sınav puanları hesaplanması; 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 veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmayacak. 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 Testi'nden 0,5 veya daha 
fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecektir. 

 
✔ Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını 

tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulu uygulanması sürecek. Buna 
göre, bu yılki hukuk programlarına yerleştirme işlemlerinde EA en düşük 100 bininci, 
mühendislik programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 300 bininci, mimarlık 
programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 250 bininci, tıp programlarına 
yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 50 bininci, öğretmenlik programlarına yerleştirme 
işlemlerinde ilgili puan türünde en düşük 300 bininci, eczacılık programlarına yerleştirme 
işlemlerinde SAY en düşük 100 bininci, diş hekimliği programlarına yerleştirme işlemlerinde 
SAY en düşük 80 bininci olmak gerekecektir. 
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SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: 

1. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Başvuru Tarihleri: 

11 Şubat-7 Mart 2022 (Ücret ödeme için son gün, 8 Mart 2022) 

2. YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi: 

 18 Haziran 2022 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika 

3. YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi: 

19 Haziran 2022 (Pazar), 10.15, 180 dakika 

4. YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi: 

19 Haziran 2022 (Pazar), 15.45, 120 dakika 

5. YKS Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin):  

115,00 TL (Ücret ödeme için son gün, 8 Mart 2022) 

6. Geç Başvuru Günü: 16-17 Mart 2022 (Sınav ücreti, 16-17 Mart 2022 tarihlerinde ödenmelidir.) 

7. Aday İşlemleri Sistemi (Bilgi kontrol, değişiklik, düzeltme vb.): https://ais.osym.gov.tr 

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ:  

 

● Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel 
olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) veya ÖSYM 
mobil uygulamaları aracılığıyla yapacaklardır.  

● Tüm adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları 
gerekmektedir. Adaylar, sahip olduğu HES kodunun ÖSYM sistemine kaydını ÖSYM Aday 
İşlemleri Sisteminde (https://ais.osym.gov.tr) “PROFİLİM” alanında bulunan “HES KODU 
BİLGİLERİM” sayfasından yapacaklardır. Bu sınav için kullanılacak olan HES kodunun geçerlilik 
bitiş tarihinin, bu sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir. 

● ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde hiçbir kaydı olmayan adaylardan İçişleri Bakanlığı Nüfus ve 
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti 
Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin e-Devlet şifreleriyle “e-
Devlet Kapısı” uygulaması üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir. Bu 
durumdaki adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olduktan sonra MEB e-okul 
sisteminde de ortaöğretim bilgileri bulunuyor ise bir başvuru merkezine gitmeksizin 2022-YKS 
başvurularını, başvuru süresi içinde (11 Şubat-7 Mart 2022) bireysel olarak internet 
aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla 
yapabilecekler ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir. 

 

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

2022-YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son 
sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de 
yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. (Banka ATM’leri 
ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 8 Mart 2022 tarihinde saat 23.59’da sona 
erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde 
bulundurmaları gerekmektedir.) 

Adaylar sınav ücreti olarak: 

 Sadece TYT’ye girecek adaylar 115,00 TL, 

TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 230,00 TL, 

TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345,00 TL yatıracaklardır. 

 

Detaylı Kılavuza, 

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/kilavuz-11022022.pdf 

adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

 

                                                                                                                   GEN KOLEJİ  

                                                                      PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ 

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/kilavuz-11022022.pdf

