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EĞİTİM-İŞ’İN YKS 2022 RAPORU 

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 18 Haziran Cumartesi Temel Yeterlilik Testi 

(TYT), 19 Haziran Pazar günü Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 19 Haziran Pazar günü 

Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç uygulamada gerçekleştirilmiştir. Sınava 2021 

yılında başvuran ve giren aday sayıları Tablo 1’de, 2022 yılı için Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 1. YKS’ye 2021 yılında başvuran ve giren öğrenci sayıları 

 

Tablo 2. YKS’ye 2022 yılında başvuran ve giren öğrenci sayıları 

 

Tablo 2’ye göre TYT oturumuna 3.234.318 başvuru olmuş ve 3.008.287 aday sınava 

girmiştir. AYT oturumuna ise 2.056.466 aday başvurmuş ve 1.852.678 aday sınava girmiştir. 

YDT oturumuna 168.418 aday başvururken 132.485’i sınava girmiştir.  
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YKS’ye 2021’de 2.416.974 aday katılmıştır. Bu yıl sınava 3 milyondan fazla adayın girdiği 

düşünüldüğünde yığılmanın her geçen gün arttığı görülmektedir. İki yıl arasında sınava giren 

aday sayısında 591.539 kişilik muazzam bir artış olmuştur. Bu durumun, sonuçları itibariyle 

gençlerimizde büyük bir umutsuzluğa ve hayal kırıklığına yol açması muhtemeldir. Bir 

taraftan maddi olanakları yetersiz olan ailelerin çocukları için öğrenim görmek zorlaşırken 

diğer taraftan olanakları daha iyi olan aileler için taban puan uygulaması kaldırılarak 

minimum yeterlikleri dahi olmayan adayların özellikle özel/vakıf üniversitelerinde öğrenim 

görmelerinin önü açılmıştır. 

YKS 2022’nin verileri, geçen seneki sınavın verileriyle kıyaslandığında daha da anlam 

kazanmaktadır. 

Testlerde elde edilen istatistikler 2021 yılı için Tablo 3’te, 2022 yılı için Tablo 4’te 

verilmiştir. 

Tablo 3. 2021 yılı YKS testleri betimsel istatistikler 
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Tablo 4. 2022 yılı YKS testleri betimsel istatistikler 

 

Tablo 3 ve 4 birlikte değerlendirildiğinde 2021 yılından 2022 yılına AYT’de ortalama Türkçe 

için 18.404’ten 17.778’e, Sosyal Bilimler için 8.340’tan 7.992’ye düşmüştür. Sendika olarak 

yıllardır netlerindeki vahametine dikkat çektiğimiz temel matematik ve fen bilimlerinde de 

yine artış bile denemeyen oran değişiklikleriyle netler yerlerde sürünmektedir. Temel 

matematikte 6.938, fen bilimlerinde 3.212 net ortalaması, bu eğitim sisteminin öğrencilere 

matematiksel düşünceyi vermekten ne kadar uzak olduğunu da bir kez daha göstermektedir. 
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Şekil 1. TYT Türkçe testinin yıllara göre doğru yanıt dağılımı 

Şekil incelendiğinde kırmızı renkle gösterilen 2022 yılındaki TYT Türkçe testinin öğrenciler 

için en zor test olduğu görülmektedir. Düşük sayıda doğru yapanlar en çok bu yıldadır. 

Yüksek net yapanlar ise daha az sayıdadır. Bu Türkçe’deki netler açısından  2018’den beri en 

başarısız yılın 2022 olduğunu göstermektedir. 

TYT sosyal bilgiler testi için yıllara göre net dağılımları Şekil 2’de verilmiştir. 

 

Şekil 2. TYT sosyal bilgiler testinin yıllara göre doğru yanıt dağılımı 

 



 

 Sayfa 5 
 

Şekle göre kırmızı ile gösterilen TYT 2022 sosyal bilgiler testinin dağılımı diğer yıllara göre 

öğrencilerin düşük doğru yanıt verdiklerini göstermektedir. 

TYT matematik testi için yıllara göre net dağılımları Şekil 2’de verilmiştir. 

 

 

Şekil 3. TYT matematik testinin yıllara göre doğru yanıt dağılımı 

 Şekle göre tüm yıllar için matematik başarısı TYT için oldukça düşüktür. Pandeminin etkisini 

gösterdiği 2021 yılından bile daha fazla öğrencinin düşük netler aldığı ifade edilebilir. 

TYT fen bilimleri testi için yıllara göre net dağılımları Şekil 2’de verilmiştir. 
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Şekil 4. TYT fen bilimleri testinin yıllara göre doğru yanıt dağılımı 

 

Yıllara göre AYT Türk Dili doğru yanıt dağılımları Şekil 5’te verilmiştir. 

 

Şekil 5. AYT Türk dili testinin yıllara göre doğru yanıt dağılımı 
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Şekil 6. AYT Türk dili testinin yıllara göre doğru yanıt dağılımı 

Şekil incelendiğinde pandeminin etkisini gösterdiği 2021 ve 2022 yıllarında yapılan doğru 

yanıtların diğer yıllara göre oldukça düşük olduğu görülmektedir. 

 

Şekil 7. AYT matematik testinin yıllara göre doğru yanıt dağılımı 
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Şekil 8. AYT fen bilimleri testinin yıllara göre doğru yanıt dağılımı 

 

Matematik ve fen bilimleri için tüm yıllarda başarı durumunun oldukça düşük olduğu ifade 

edilebilir. 

YKS puanlarının yığınsal dağılımı Tablo 5’te, yerleştirme puanlarının yığınsal dağılımı ise 

Tablo 6’da verilmiştir. 
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Tablo 5. YKS puanlarının yığınsal dağımı  

 

TYT puanlarına göre 100 puan ve üzerinde alan 2.911.511 aday bulunmaktadır. TYT’ye giren 

ve sınavı değerlendirmeye alınan 3.008.029 aday olduğu göz önüne alındığında 96.518 

adayın 100 puan altında kaldığı bir başka ifadeyle TYT’de sıfır çektiği görülmektedir. Bu 

ülkemiz açısından eğitimin çökme noktasına geldiğini ve belki de geçtiğini göstermektedir. 

Ayrıca tabloda 160 ve üstünde puan alan 2.669.686 aday olduğu görülmektedir. Bilindiği 

üzere; önceki yıllarda baraja takılan 338.343 kişi ön lisans ya da lisans programlarını tercih 

edebilecek minimum yeterliğe sahip olmadıkları şeklinde yorumlanmaktaydı. Ancak bu 

adaylar kontenjan olması durumunda birkaç bölüm hariç tüm bölümlere yerleşebileceklerdir. 

Yerleştikten sonra da bir şekilde mezun olacakları hepimiz tarafından malumdur. Dört ya da 

beş yıl sonra mezun olacak olan bu öğrencilerin çeşitli ve kritik meslekleri icra etmeye 

başlayacağı düşünülürse, bu sınav ülkemizin yakın geleceğinde liyakatsizlik açısından deprem 

niteliğinde bir kelebek etkisi yaratacaktır. Ancak piyasacı bir bakış açısına sahip iktidar 

sahipleri özel/vakıf üniversitelerinin kontenjanlarının boş kalmaması için kaliteden her zaman 

olduğu gibi taviz vermiştir. 
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Tablo 6. YKS yerleştirme puanlarının yığınsal dağılımı 

 

 

2021 YKS’de 100 puan ve üzerinde alan aday sayısı 2.393.283 idi. Sınava giren aday sayısı 

2.416.974 idi. Bu durumda 2021 yılında sıfır çeken aday sayısı 23.691 olmaktadır. Bu 

hesaplamayla sıfır çeken aday sayısının 4 kattan fazla arttığı görülmektedir. Bu durum, 

bilgiye hiçe yakın alan öğrenci sayısının çokluğunu göstermesi açısından sarsıcıdır.  


