
2021 YKS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE 

TERCİHLERDE İZLENECEK STRATEJİLER 

 

 

2021’de bir önceki yıla göre TYT’ye başvuran aday sayısında 167.672 kişilik bir artış görülüyor.  Ancak 

aynı artış AYT ve YDT için geçerli değil.  Hatta AYT’ de bir miktar düşüş var.  

 

 



2021 TYT soru çözüm ortalamalarına baktığımızda çok çarpıcı bir sonuçla karşı karşıya kalıyoruz. 

Matematik sorularının zorluğu adaylar ve öğretmenler tarafından vurgulanırken  Matematik 

ortalamasının geçen yılla hemen hemen aynı kalması  (5,117)  çok ilginç bir durum.  Beklenti bu kadar 

zor sorular nedeniyle ortalamanın 4’ün altına inmesi yönündeydi.  

Aynı şekilde Türkçe testinin zorluğu herkes tarafından ifade edilirken 14,288 den 18,404’e yükselmesi 

ve tam 4 netlik bir artış olması  çok şaşırtıcı. Geçen yıl TYT’de 165 dakikaya çıkarılan sürenin bu yıl   

eskisi gibi  135 dakikaya  düşürülmesi Türkçe testinde de  çok fazla yükseliş olmayacağını bizlere 

düşündürüyordu.  Bu kadar artışın nedenini açıklamak ve yorumlamak gerçekten zor.  

 

 

2021 AYT soru çözüm ortalamalarına baktığımızda Matematik testinde çarpıcı bir düşüş var. 2020 

YKS’de 7,584 olan AYT Matematik ortalaması 5,297’ye gerilemiş.  Bu beklendik bir durumdu. Zira 

Matematik öğretmenleri AYT’de kolay soru olmadığını, her sorunun zorluk derecesinin bulunduğunu 

özellikle belirtiyorlardı. 

Ancak diğer Sayısal testlerde hep yükselme var. En fazla yükseliş Biyoloji testinde olmuş. 1,309 olan 

ortalama 2,411’e yükselmiş. 

Türk Dili ve Edebiyatı , Coğrafya-1, Tarih-1, Coğrafya-2 ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testlerinde 

yükseliş olurken, Tarih-2  ve  Felsefe Grubu testlerinde düşüş olmuş.  

 

 

 

 



 

 

PUAN TÜRÜ 2020 2021

SAYISAL
693.440 (170 puan) 390.132 (180 puan)

EŞİT AĞIRLIK 999.313 (170 puan) 587.678 (180 puan)

SÖZEL
823.330  (170 puan) 563.808 (180 puan)

DİL 78.966 (170 puan) 70.842 (180 puan)

 

 

 

Puan türlerine göre tercih yapabilecek aday sayıları dramatik bir biçimde düşmüş. Sayısal puan 

türünde 2020’de 685 bin olan aday sayısı 2021’de 390 bine gerilemiş durumda.  Yani tercih 

yapabilecek aday sayısında tam 295 bin kişilik azalış var. Eşit Ağırlık puan türündeki azalış tam 401 bin 

kişi. Sözel puan türünde de 254 bin kişilik azalış var. 

Bu sayılar şu şekilde yorumlanabilir; 4 yıl ve daha fazla süreli yükseköğretim programlarını tercih 

edebilmek için geçerli olan 180 puan barajı düşürülmezse vakıf ve devlet üniversitelerinin çok sayıda 

bölümünün boş kalacağını söylemek kehanet değil, bir gerçekliktir. 2020’de pandemiden dolayı baraj 

170’e indirildiyse 2021’de de aynı şey yapılmalı ve baraj 170’e düşürülmeli.  



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Puan türlerine göre başarı sıralarını karşılaştırdığımızda gerek TYT gerek diğer puan türlerinde olsun 

çok çarpıcı bir durumla karşılaşıyoruz. Örnek üzerinden gidecek olursak; SAYISAL puan türünde 

2020’de 347 puan alan bir aday 162.701. olurken 2021’de aynı puanı alan 94. 866. olmuş. Eşit Ağırlık 

puan türünde 2020’de 222, 924 puan alan bir aday 457.311. olurken, 2021’de 260.220. olmuş.  



Bu yıl 180 puan barajını geçen aday sayısı az olsa da barajı geçenlerin sıralamaları çok daha yüksek. 

 

 TERCİHLERDE İZLENECEK STRATEJİLER 

2021 YKS tercihlerinde biraz daha farklı bir strateji izlemek gerekecek. Bunun en büyük 

nedeni yukarıda da belirttiğimiz gibi 180 puan barajını geçen aday sayılarındaki dramatik 

düşüş ve bu yıl adaylara geçen yıla göre çok daha iyi başarı sıralamalarının gelmesi.  

Öğrenciler tercih yapacak aday sayısındaki azlığı lehlerine kullanabilirler. Geçmiş yıllarda 

genellikle başarı sırasının % 50 üstünden tercihleri oluşturmaya başlanmasını ve % 100’ün de 

altına kadar inilmesini öneriyorduk.   Bu yıl yapılması gereken ise her puan türünde çok 

üstten ve çok alttan tercih listesi oluşturmak. Örneğin 100 bininci bir adaya 20-30 binlerden 

listesini oluşturmaya başlamasını ve 200 binlerin de altına inmesini söylemeliyiz. Her puan 

türü için geçerli bir strateji bu şekilde olmalı.   

Özellikle bazı vakıf üniversitelerinin % 50 Burslu programlarının kontenjanlarında boşluklar  

kalabileceğini de düşündüğümüzde adaylar geniş ve alternatifli bir liste yaparak bu durumdan 

yararlanabilirler.   

 

Ayrıca şu konulara da mutlaka dikkat edilmeli; 

Adayların istemediği bir bölüm kesinlikle listeye eklenmemeli.  

Tercihler istek sırasına göre yapılmalı. Örneğin aday 18 binden alan bir bölümü daha çok 

istiyorsa 14 binden alan bir bölümün üzerine yazabilir.  

Programların son iki yılım kontenjanlarına da dikkat edilmeli. Örneğin 2020’de 100 

kontenjanı olan bir bölüm 2021’de 80 kontenjana düştüyse buranın başarı sırasının 

yükseleceği yorumu yapılabilir. 

Adaylara yükseköğretim programlarının özel koşullarını okumaları gerektiği mutlaka 

söylenmeli.  

Her yılın tercih dinamikleri farklı ve her yıl sürprizlerle karşılaşılabilinir. Tercih yapacak aday 

sayısının 2020’ye göre çok azalmasının tercihleri ne kadar etkileyeceğini yerleştirme 

sonuçları açıklanınca göreceğiz.  
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