
TYT 2021 UYGULAMASI 
DEĞERLENDİRME RAPORU

 

https://sakaryaodm.meb.gov.tr/
@sakaryaodm

 

SAKARYA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ







B�l�nç dışı düşünceler
bazen gerçek dışı

göründüğünden kolayca
terk ed�leb�lecek f�k�rler�

öne çıkarab�l�r.

G İ R İ Ş

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, yükseköğretim programına alınacak öğrencilerin seçimi ve
yerleştirilebilmeleri amacıyla Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan bir
uygulamadır.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve
Yabacı Dil Testi (YDT) oturumlarından oluşan bir uygulamadır. YKS'ye başvuran tüm adayların
TYT uygulamasına katılımı zorunlu olduğu için bu çalışmada yalnızca TYT uygulaması
değerlendirilecektir.

YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT); Türkçe (40 soru), sosyal bilimler
(20 soru), temel matematik (40 soru) ve fen bilimleri (20 soru) alt testleri uygulanmakta olup
toplam 120 soru kullanılmaktadır. Soruların cevaplanma süresi 165 dakikadır.

Ortaöğretim kurumlarında DKAB dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan
adaylar  (İmam hatip okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT sosyal bilimler alt testinde yer
alan DKAB dersi sorularından muaf tutulmaktadır. Bu adaylar, DKAB soruları yerine felsefe
alnındaki 5 soruyu cevaplamaktadır.

Sakarya Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanan bu raporla alt testlerde kullanılan
sorular ile ortaöğretim programlarında yer alan kazanımlar karşılaştırılarak değerlendirilmiştir.
Böylece 2022 TYT uygulaması için eğitim öğretim paydaşlarına bir ışık tutulabilmek amaçlan-
mıştır.
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TÜRKÇE:

Bu çalışma 2021 TYT Türkçe alt testindeki 40
sorunun değerlendirilmesini içermektedir. Or-
taöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersi (9, 10, 11
ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı’nda yer alan
kazanımlara uygun olarak sorularla metinde
geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını
tespit etmek, metnin ana düşüncesi ve
yardımcı düşüncelerini belirlemek, metindeki
anlatım biçimlerini ve düşünceyi geliştirme
yollarını belirlemek, metnin üslup özelliklerini
belirlemek (söz sanatları, akıcılık, nesnellik,
öznellik vb.), metinde ortaya konulan bilgi ve
yorumları ayırt etmek, metni yorumlamak,
metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları
yapmak amaçlanmıştır.

Salgın sürecinde geçen yıl da olduğu gibi 7 dil
bilgisi sorusu sorulmuştur. (Salgından önceki
2019 TYT uygulamasında 12 dil bilgisi sorusu
sorulmuştu.) Bu türdeki soruların 1'i ses olay-
ları, 1'i sözcük türleri, 1'i cümlenin ögeleri ile
isim ve sıfat tamlamaları, 2'si noktalama işaret-
leri, 2'si yazım kurallarındandır.

5 soruda metinde geçen kelime ve kelime grup-
larının anlamlarının tespit edilmesi istenmiştir.
Bu sorular öğrenciyi zorlamayacak netliktedir.
3 soruda cümlede anlam üzerinde durulmuştur.
1 soruda anlatım biçimleri, düşünceyi geliştirme
yolları ile ilgili bilgiler taranmaktadır.

  

24 soruda paragraf bilgisi (ana düşünce ve
yardımcı düşünceler, üslup özellikleri, bilgi ve
yorumları ayırt etme, metni yorumlama) üze-
rinde durulmuştur. Okuma, anlama, analiz et-
meye dayalı; metin üzerinden çözülen sorular
tercih edilmiştir. Bilimsel ve edebî makaleler-
den seçilen paragraflar soru öncüllerinde kulla-
nılmıştır. Birkaç soruda sanatsal metinlerden
alınan parçaların da soru öncülü olarak
kullanıldığı görülmektedir.

Soru içerikleri beklenen özelliktedir. Geçmişte
sorulan sorularla eş değerdedir. Öğrenciler için
sürpriz olacak soru tipi bulunmamaktadır. 6, 21,
28, 35 ve 40. soruların çeldirici seçenekleri
kuvvetlidir. Cevaplar genel anlamda çok net
bulunabilecek özelliktedir. Sorular, dikkatini
toplayabilen, kitap okuma alışkanlığı olan, kav-
rama ve analiz becerisine sahip öğrenciler için
hazırlanmış sorulardır.

Şükriye ŞEN
Sakarya Ölçme Değerlendirme Merkezi

Türk Dili ve Edebiyatı Koordinatörü
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SOSYAL BİLİMLER (TARİH):

Bu çalışmayla 2021 Yükseköğretim Kurumları
Sınavının birinci basamağı olan Temel Yeterlilik
Sınavının (TYT) Sosyal Bilimler Testi içerisinde
yer alan 5 Tarih sorusu ile 9. Sınıf Tarih Dersi
Öğretim Programında yer alan 2, 10. Sınıf Tarih
Dersi Öğretim Programı'nda yer alan 1, Türkiye
Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Dersi Öğretim Programı'nda yer alan 1 kaza-
nımın ölçülmesi amaçlanmıştır. 

Alt testte kullanılan sorular, daha önceki yıllar-
da olduğu gibi 5 tarih sorusundan oluşmak-
tadır. Alışık olduğumuz ve önceki yıllara benzer
tarzda sorular uygulanmıştır. Tarih terminolo-
jisini bilmek ve okuduğunu anlamak üzerine
kurgulanan sorularda; Haçlı Seferleri, aristok-
ratik yönetim, Kuvayımillîye, düzenli ordu, Teş-
kilat-ı Esasiye Kanunu’nun ne manaya geldiği
ve içeriklerinin ne olduğunun bilinmesi isten-
miştir. Alt testte uygulanan 2 soru 9. sınıf tarih
dersi; İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası ve
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ünitesi ve İlk Türk
İslam Devletleri ünitesinden , 1 soru 10. sınıf
tarih dersi Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
ünitesinden ve 2 soru Türkiye Cumhuriyeti
İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi Millî Mü-
cadele ünitesinden gelmiştir. Alt testte Türkiye
Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
dersi ile ilgili iki sorunun da “Düzenli ordunun
kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na
kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin
bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz
eder.” kazanımından gelmesi ve 11. sınıf kaza-
nımlarından hiç soru gelmemesi dikkat çek-
mektedir. 

  

Alt testte önceki yıllara benzer bir şekilde üç
olumsuz soru köküne karşın iki olumlu soru kö-
kü kullanılmıştır buna karşılık daha önceki yıl-
lardan farklı olarak I, II, III. gibi öncüller bulu-
nan soru uygulanmamıştır. Alt testte yer alan
soruların öğretim programına uygun olduğu,
öncül ve seçeneklerin özenle hazırlandığı ve
çeldiricilerinin kuvvetli olduğu tespit edilmiştir.
Bir konu hakkında verilen açık, anlaşılır ve net
birkaç cümlelik bilgiden hareketle yapılan yo-
rum sonrası bir sonuca varılması veya varıl-
amayacak sonuçların bulunması istenmiştir. 

Özellikle derslerde öneminden dolayı üzerinde
fazlaca durulan konular olan; Malazgirt Savaşı,
Kuvayımilliye, düzenli orduya geçiş, Teşkilat-ı
Esasiye ile ilgili sorular gelmesi ve bilgi içerme-
mesi soruların genelini kolay kılmıştır. Fakat 
 Osmanlı Merkez Teşkilatı ile ilgili soruda ce-
vapta bulunan aristokrasinin 9. sınıfın İlk Çağ’la
ilgili konularında açıklamasının yapılması bu
soruyu bir nebze olsun zorlaştırmış olabilir.
Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordine-
sinde yapılan Kazanım İzleme Sınavlarında TYT
sorularına benzer birçok soru bulunmaktadır.
Öğrencilerimizin il genelinde yapılan bu sınav-
lara katılmalarının ve sınav sonrasında yayınla-
nan soru çözüm videolarını takip etmelerinin
TYT başarılarına katkısı olacağı düşünülmek-
tedir. 

Mehmed Fatih ÇELİK
Sakarya Ölçme Değerlendirme Merkezi

Tarih Koordinatörü
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2021 TYT matematik alt testindeki soruların
20'si temel kavramlar, 10'u problemler, 10'u da
geometri öğrenme alanına aittir.

Matematik alt testindeki sorular, son üç yılda
olduğu gibi işlem becerisinin yanı sıra mate-
matik okuryazarlığını da ölçecek şekilde hazır-
lanmıştır. 

Sınırlı sayıda soru ile 67 adet kazanımı ölçmek
gerektiğinden soruların birden fazla kazanımı
ölçecek şekilde hazırlandığı söylenebilir. 

Salgın nedeniyle derslerin tamamının yüz yüze
yapılamamasının, Matematik Dersi Öğretim
Programı'nda amaçlanan davranışların öğren-
cilere istenilen düzeyde kazandırılmasını zor-
laştırdığı tahmin edilmektedir. Bu sebeple 2021
TYT uygulamasında matematik alt testine ait
soruların güçlük düzeylerinin önceki yıllara gö-
re yüksek çıkması beklenebilir. 

Bilal KIZMAZ
Sakarya Ölçme Değerlendirme Merkezi

Matematik Koordinatörü

TEMEL MATEMATİK:

TYT matematik alt testindeki 40 soru ile 9 ve
10. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Prog-
ramı'nda yer alan 68 kazanımın ölçülmesi a-
maçlanmıştır. 2018-2021 yılları arasında mate-
matik alt testinde yer alan soruların konu dağı-
lımı aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Tabloda da görüldüğü üzere 2021 yılı mate-
matik alt testi soru dağılımı son üç yıla ben-
zerlik göstermiştir. 
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Fen bilimleri alt testinde yer alan fizik soru-
larının biri dışında öğretim programına uygun
olarak hazırlandığı, öncül ve seçeneklerde ge-
çen ifadelerin açık ve anlaşılır olduğu görül-
müştür.

Soruların geneli üzerinden yapılan değerlen-
dirme ile fizik ders kitaplarındaki temel kavram
ve bilgileri öğrenmiş ve örnek soruları çözmüş
öğrencilerin, fizik testindeki soruların doğru
cevabını bulmakta zorlanacaklarını gerektire-
cek bir durumun bulunmadığı söylenebilir.

Kamil SOYARSLAN
Sakarya Ölçme Değerlendirme Merkezi

Fizik Koordinatörü

FİZİK:

Bu çalışmayla 2021 TYT fizik alt testindeki 7 so-
ru ile 9. Sınıf Fizik Dersi Öğretim Programı'nda
yer alan 44, 10. Sınıf Fizik Dersi Öğretim Prog-
ramı'nda yer alan 39 kazanımın ölçülmesi a-
maçlanmıştır.

Alt testteki sorular kapsam olarak incelendi-
ğinde 9. sınıf konularından 3, 10. sınıf konula-
rından 4 soru sorulmuştur. Soruların sınıf ve
konulara göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

Sorular yoruma kapalı, tamamen temel bil-
gileri sorgulayan ifadeler içermektedir. Be-
ceri temelli olarak ifade edilen soru türünün
testte yer almadığı görülmüştür.
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Fen bilimleri alt testinde yer alan biyoloji so-
rularının öncül ve seçeneklerinin özenle hazır-
landığı ve çeldiricilerinin kuvvetli olduğu tespit
edilmiştir.

Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesiyle
yapılan Kazanım İzleme Sınavlarındaki biyoloji
sorularına benzer birçok soru bulunmaktadır.
Öğrencilerimizin il genelinde yapılan bu sınav-
lara katılmalarının ve sınav sonrasında yayın-
lanan soru çözüm videolarını takip etmelerinin
TYT başarılarına katkısı olacağı düşünülmek-
tedir.

Firdes BOZBEY
Sakarya Ölçme Değerlendirme Merkezi

Biyoloji Koordinatörü

BİYOLOJİ:

2021 TYT fen bilimleri alt testi fizik, kimya,
biyoloji derslerine ait 20 sorudan oluşmaktadır.
Bu çalışmada 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. sorular ile 9
ve 10. Sınıf Biyoloji Dersi Öğretim Programı'nda
yer alan 6 üniteye ait 28 kazanımın ölçülmesi
amaçlanmıştır.

Alt testteki biyoloji soruları kapsam olarak in-
celendiğinde 3 tane 9. sınıf, 3 tane 10. sınıf
konularından soru bulunduğu görülmektedir.
Ünitelerin bölümlerine ait kazanımlar sorulara
homojen ve dengeli olarak dağıtılmıştır. 6
biyoloji sorusun-dan 3 tanesinin 9. sınıf Yaşam
Bilimi Biyoloji, Hücre, Canlılar Dünyası; diğer 3
tanesinin ise 10. sınıf Hücre Bölünmeleri, Kalı-
tımın Genel İlkeleri, Ekosistem Ekolojisi ve
Güncel Çevre Sorunları ünitelerinde bulunan
kazanımlara yönelik olduğu görülmüştür. 

2021 TYT'deki biyoloji sorularının Biyoloji Öğ-
retim Programı'ndaki kazanımlara uygun ol-
duğu; 15, 16 ve 18. soruların bilgi düzeyinde ve
zorluk düzeyinin orta düzeyde olduğu; 17, 19 ve
20. soruların ise bilgiyi kullanma, verileri karşı-
laştırma, okuduğunu anlayarak yorumlama gibi
üst düzey becerileri ölçtüğü tespit edilmiş ve
bu soruların belirleyici sorular olabileceği ön-
görülmüştür.

Sorular önceki yıllarda sorulan sorulara ben-
zerlik göstermektedir. 2020 TYT’de Kalıtımın
Genel İlkeleri ünitesinden iki soru sorulurken
2021 TYT’de bir soru sorulmasının öğrencilerin
yararına olacağı öngörülmektedir. Ayrıca 2020
TYT’de Hücre Bölünmeleri ünitesinden soru
sorulmazken 2021 TYT’de bu ünitede bulunan
Mayoz Bölünme konusu ile ilgili 1 soru sorul-
muştur.
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4 yıl önce 11. sınıftan 10. sınıfa kaydırılan ve bu
yıl sınava giren öğrencilerin 10. sınıfta oku-
dukları ‘‘Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal
Hesaplamalar’’ ünitesinden de 1 soru bulunduğu
tespit edilmiştir. Soruların temel bilgileri sor-
gulayabilme, okuduğunu anlayarak yorumla-
yabilme gibi günlük yaşam becerilerini ölçer ni-
telikte hazırlandığı görülmektedir.

Genel olarak 9. sınıf soruları temel yeterliliği
ölçerken 10. sınıf sorularının güçlük derece-
sinin bir üst seviyeden olduğu düşünülmek-
tedir. Geçen yıla göre soruların daha uzun, uy-
gulama ve deney sorularının daha çok tercih
edilmesinin kitap okumayı seven, düzenli ça-
lışan öğrencilerimize avantaj sağlayacağı düşü-
nülmektedir.

Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesiyle
yapılan Kazanım İzleme Sınavlarında TYT
sorularına benzer pek çok soru bulunmaktadır.
Öğrencilerimizin il genelinde yapılan bu sınav-
lara katılmalarının ve sınav sonrasında yayınla-
nan soru çözüm videolarını takip etmelerinin
TYT başarılarına katkı sağlayıcı düşünülmek-
tedir.

Dr. Aynur ÖZŞEKER
Sakarya Ölçme Değerlendirme Merkezi

Kimya Koordinatörü

KİMYA:

2021 TYT fen bilimleri alanı kimya testindeki 7
soru ile 9 ve 10. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Pro-
gramı'nda yer alan 9. sınıf 42 kazanım ve 10. sı-
nıf 24 kazanım ile toplam 66 kazanımın ölçül-
mesi amaçlanmıştır.

TYT sınavında kimya soruları kapsam olarak
incelendiğinde,

1. ÜNİTE: KİMYA BİLİMİ:  1 SORU
2.ÜNİTE: ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 SO-RU
3.ÜNİTE: KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLE-
ŞİMLER 1 SORU
4. ÜNİTE: MADDENİN HÂLLERİ 1 SORU
1. ÜNİTE: KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE
KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 SORU
2. ÜNİTE: KARIŞIMLAR 1 SORU
3. ÜNİTE: ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 SORU
4. ÜNİTE: KİMYA HER YERDE SORU YOK

durumu karşımıza çıkmaktadır. 9. sınıfın tüm
ünitelerinden birer soru, 10. sınıfın son ünitesi
Kimya Her Yerde ünitesinden ise soru sorul-
madığı görülmektedir. 10. sınıf ‘‘Karışımlar’’
ünitesi temel düzeyde verilen koligatif özellik
sorusunun biraz daha AYT kazanımlarını ölç-
meye yönelik olduğu düşünülmektedir.
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