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2017 YGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2017 YGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
Yayın Tarihi : 21 Mart 2017 Salı (oluşturma : 17.10.2019)

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yüz binlerce üniversite adayı YGS'de ter döktü. Bu yıl YGS'ye giren
öğrenci sayısı geçen yıla göre artarak 2 milyon 265 bin 902'ye yükseldi.
Soru ve cevaplarının geçtiğimiz pazar günü açıklandığı 2017 YGS'de; adaylara cevaplamaları için
toplam 160 soru verildi. İyi bir üniversiteye yerleşmek için yoğun çaba harcayan adaylar, özellikle
matematik ve sorularınının zorluğundan yakındı. Türkçe soruları ise geçtiğimiz yıllara oranla bu yıl
daha kolaydı.
Emeklerinin karşılığını almak isteyen adayların gözü ÖSYM'de. Sonuçların ne zaman açıklanacağını
merak eden adaylar, arama motoru Google'a "YGS sonuçları ne zaman açıklanacak" yazarak cevap
aramaya çalışıyor.
Peki 2017 YGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre, 2017 YGS sonuçları 28 Mart Salı günü
açıklanacak.
Sonuçlar Erken Açıklanır Mı?
Adaların bir diğer merak ettikleri soru ise 2017 YGS sonuçlarının belirtilen tarih yani 28 Mart
2017'den önce açıklanıp açıklanmayağı.
Geçtiğimiz yıllara baktığımızda ÖSYM YGS sonuçlarını belirttiği tarihten önce açıkladı. Bu demek
oluyor ki 2017 YGS'nin de 28 Mart'tan önce açıklanma ihtimali yüksek.
2017 YGS puanları nasıl hesaplanacak?
2017 yılında uygulanan YGS’de testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirilecek.
Adayların Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden her biri için birer
standart puanı hesaplanacak. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında ise şu yol izlenecek:
Sınavda tüm testlerde toplam 160 soru bulunuyor. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının
dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacak. (Yani her 4 yanlış 1
doğru sorunun da yanlış sayılmasına neden olacak. )Daha sonra ise Lise son sınıfta okuyan tüm
adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması
bulunacak.

Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10
olan standart puanlar hesaplanacak.Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri
tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan
değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.
YGS sonuçları nerede yayınlanacak
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar YGS
sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin"https://sonuc.osym.gov.tr" internet
adresinden mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

Bu dökümanı orjinal adreste göster

2017 YGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

