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GİRİŞ 

ÖSYM’nin 2013 yeni yıl hediyesi olan YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı), davetsiz bir 
misafir gibi, bir anda bütün ÜDS/KPDS adaylarının gündemine oturuverdi. 3 Mart ve 26 
Mayıs’ta yapılacak ÜDS ve KPDS’ye hazırlanan bütün adaylar; toplandı, çıkartıldı, çarpıldı ve 
bölündü. Çıkan sonuca göre 7 Nisan’da buluşup kaynaşmalarına ve bir arada sınanmalarına 
karar verildi. Haksızlığa uğramışlık duygusu ve cevabı bulunamayan sorularla geçen sancılı bir 
süreçten sonra, 7 Nisan 2013’te 300.000 aday ilk zorlu YDS sınavına girdi. Ancak adayların 
zihninde hâlâ bazı soru işaretleri var: 

 ÜDS/KPDS niçin kaldırıldı? Böyle bir ani değişikliğe neden gerek duyuldu?
 300.000 kişinin katıldığı YDS nasıl bir sınav oldu ve kaç soru içerdi?
 YDS’nin ağırlığı (düzeyi) ÜDS/KPDS’ye benzer miydi ve ÜDS/KPDS’den farklı yeni bir

soru türü içerdi mi?
 Sınavın zor olduğu ve sürenin yeterli gelmediği konusunda yaygın bir görüş var. Bu

görüş ne derece doğru?
 Bundan sonra ne yapmalı, YDS’ye nasıl hazırlanmalı?
 Önceki yıllarda alınmış ÜDS/KPDS puanları kaç yıl geçerli olacak?

Aşağıdaki soru-cevap listesini, bu ve benzeri merak edilen konulara açıklık getirebilmek için 
hazırladık ve 1 Eylül 2013 YDS’ye ilk ya da ikinci kez girecek olan adaylara rehberlik etmeye 
çalıştık. Her zaman olduğu gibi, sitemizin sanal kapısı, dosyanın zenginleştirilmesine katkıda 
bulunacak görüş ve önerileriniz için ardına kadar açıktır.  
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SORULAR VE CEVAPLAR 

Soru 1. YDS nedir? YDS’ye kimler girebilir?  

Cevap 1. YDS, ÖSYM tarafından yılda iki kez uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit 
Sınavı’nın kısaltmasıdır. YDS’ye aşağıdaki özellikleri taşıyan adaylar girebilir: 

a) Doçentlik adayları.
b) Yüksek lisans ve doktora adayları ya da öğrencileri.
c) Halen bir üniversitenin ya da yüksek okulun son sınıfında ya da sondan bir önceki

sınıfında eğitimlerine devam eden lisans öğrencileri.
d) Tazminat hakkı kazanmak isteyen kamu personeli.
e) Yabancı dil bilgisi şartı aranan kamu kurumlarında görev almak isteyen kamu

personeli adayları.

Soru 2. 1 Eylül YDS başvuruları hangi tarihler arasında yapılacak ve hangi adaylardan kaç 
puan istenecek? 

Cevap 2. Bu yılın ikinci YDS sınavı 1 Eylül 2013 Pazar günü yapılacaktır. Sınava girmek 
isteyen adayların, 15-24 Temmuz 2013 tarihleri arasında başvuru işlemlerini 
gerçekleştirmeleri gerekmektedir.   

YDS’de, eski puan barajları korunmuş ve herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. Buna göre, 
ÜDS ve KPDS’de olduğu gibi, bir doçent adayının YDS’de barajı aşabilmesi için 65 ve üstü bir 
puan alması gerekmektedir. Eğitim aldığı enstitüye göre değişmek üzere, bir doktora 
adayının da YDS’de 50-65 arası bir puan alması gerekmektedir.   

Soru 3. ÜDS ve KPDS neden kaldırıldı? 

Cevap 3. ÜDS (2000-2012) ve KPDS (1990-2012) birbirine çok benzer iki sınav olarak yıllarca 
uygulandı. Özellikle son iki yıldır sınavların benzerliği daha da arttı ve 80 soruluk ÜDS’nin ilk 
41 sorusunda fen, sağlık ve sosyal bilimler ayrımı kalktı. Yani ilk 41 soru bütün adaylara ortak 
olarak soruldu. Sosyal ağırlıklı bir sınav olduğu bilinen KPDS ise, önce 100 sorudan 80 soruya 
düşürüldü, dahası içerdiği fen ve sağlık bilimleriyle ilgili soruların oranı arttı. Yapılan bu 
değişiklikler iki sınavın birleşeceğine dair çok önemli işaretlerdi.  

Benzer bilgi alanlarını sınayan ve geçerliliği benzer kurumlar tarafından kabul edilen bu iki 
sınav, akılların karışmasına yol açıyordu. Örneğin, ÜDS’nin geçerlilik süresi ve kabul edildiği 
kurumlar ile KPDS’nin geçerlilik süresi ve kabul edildiği kurumlar arasında –açıklanması, 
anlaşılması zor- bazı farklı uygulamalara tanık olunuyordu. Ayrıca ÜDS; fen, sağlık ya da 
sosyal bilimlerde İngilizce bilenler şeklinde adayları ayırıyordu. Uluslararası standartlara sahip 
hiçbir genel İngilizce sınavı (TOEFL, Cambridge Examinations, IELTS vs.), adayları fen, sağlık ya 
da sosyal bilimlerde İngilizce bilenler şeklinde ayırmaz. ÜDS’nin kaldırılmasıyla, sitemizde 
yıllardır inatla savunduğumuz bu görüşümüzün haklı çıktığını görmekten ötürü buruk bir 
sevinç yaşıyoruz. Sevincimizin buruk olmasının iki nedeni var:  
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1) ÜDS’nin genel bir İngilizce sınavına dönüştürülmesi konusunda geç kalındı. 
2) Bunun tam aksine ÜDS ve KPDS’nin YDS’ye dönüşümü de çok ani ve habersiz oldu. 

 
Soru 4. YDS kaç soru içeriyor? Yanlışlar doğruları götürüyor mu?  

Cevap 4. Son iki yıldır KPDS ve ÜDS’nin soru sayılarının eşitlenmesi (80 soru), YDS’nin de aynı 
soru sayısına sahip olacağını gösteriyordu. Gerçekten de böyle oldu ve 7 Nisan YDS’de 80 
soru soruldu. Yine ÜDS/KPDS’ye benzer şekilde YDS’de işaretlenen yanlış soruların, doğru 
sayısı üzerine olumsuz bir etkisi olmadı. Yani yanlışlar doğruları götürmedi. Ancak bu durumu 
bir avantaj olarak gören adaylar her zamanki gibi yanılgıya düştüler. Şimdi dilerseniz 
yanılgının nereden kaynaklandığını biraz açıklamaya çalışalım. Doğru cevapların yanlışlardan 
etkilenmeyeceğini bilen bir aday, hiçbir soruyu boş (cevapsız) bırakmak istemez. Fakat 
kapasitesinin üzerindeki bir soruyu çözmeye (yani o soruda kendisine göre en doğru cevabı 
bulmaya) çalışırken, gereksiz yere zaman kaybeder. Düzeyini aşan bir soruyla uğraşmak, 
adayın gelgitler yaşamasına neden olur ve onu yorar. Bu türden 10-15 kadar soru ile boğuşan 
bir aday, sınavın kalan bölümleri için “koklayarak” harcaması gereken yakıtını hızla ve 
müsrifçe tüketir. Sonuçta bu türden sorular adaya fayda yerine zarar getirir.  

Bu can yakan, ciddi problemin çözümü için sitemizin Sınav Stratejisi ve YDS’de Süre Yönetimi 
adlı dosyalarını incelemenizi öneririz. (Sınav Stratejisi dosyası ÜDS esas alınarak hazırlanmış 
olmasına rağmen YDS için de aynen geçerlidir.)  
 
Soru 5. YDS’nin düzeyi ÜDS/KPDS’ye göre daha yüksek değil mi?  

Cevap 5. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen İngilizce sınavlarının düzeyi zaman zaman farklılık 
göstermektedir. Ancak yapılan değişiklikler çoğunlukla normal sınırlar içinde kalmakta ve 
belli bir çıtayı aşmamaktadır. Gerçekten de 30* yıllık geçmişinde ÖSYM tarafından 
gerçekleştirilen ÜDS/KPDS ve benzeri sınavlar, belli bir düzeyi hep koruyagelmiştir. Bazı soru 
türlerinde yapılan değişiklikler genellikle minimal düzeyde kalmış, minimal düzeyde olmayan 
değişiklikler ise zamana yayılmıştır. Örneğin, 1980’lerin ikinci yarısında sayıları 100 soruda 24 
olan çeviri soruları (İngilizce-Türkçe / Türkçe-İngilizce), yaklaşık 25 yıllık bir süreçten sonra 80 
soruda 6’ya düşürülmüştür.  

7 Nisan’da ilk kez uygulanan YDS’nin düzeyi ile ilgili görüşlerimizi, 7 Nisan YDS Hakkında 
Görüş, Düşünce ve Öneriler adlı dosyamızda ayrıntılı olarak açıkladık. Burada kısaca iki 
önemli noktayı sizlerle paylaşmak isteriz: 

 Sınavda zorlanan birçok adayın aksine, bizler 7 Nisan YDS’nin düzey açısından 
ÜDS/KPDS’ye hayli benzer olduğu kanısındayız. Sınavda belli bir miktarda çıtayı aşan 
soru sorulmuştur. Ancak bunlar her çoktan seçmeli sınavın içinde yer alabilecek 
türden sıralama sorularıdır (bkz. 7 Nisan YDS Hakkında Görüş, Düşünce ve Öneriler) 
ve adayları belli düzeylere göre gruplandırmayı amaçlar.  
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 Adayların esas zorlandıkları konu süre yönetimi olmuş ve çoğu aday 80 soruyu 2.30
saat içinde cevaplayamamıştır. (Bu sorunun çözümü için YDS’de Süre Yönetimi
dosyasını incelemenizi öneririz.)

* İlk kez 2000 yılı Aralık ayında gerçekleştirilen ÜDS’nin, görece yeni bir sınav olduğu düşünülebilir. Ancak bu
sınav 80 ve 90’lı yıllarda ÖSYM tarafından yapılmakta olan Doçentlik Merkezi Yabancı Dil Baraj Sınavının devamı 
niteliğindedir. 1990 doğumlu KPDS ise, önceleri sadece dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı 
dil bilgisini ölçmek için uygulanmıştır. Ancak 1996 yılından itibaren Doçentlik Merkezi Yabancı Dil Baraj Sınavı 
kaldırılmış ve KPDS akademik kadrolar için zorunlu bir sınav haline gelmiştir. KPDS 2000 yılında tahtını ÜDS ile 
paylaşmak zorunda kalmış ve her iki sınav da akademisyenlerin kaderini tayin etme görevini birlikte 
sürdürmüşlerdir.  

Soru 6. Daha önce 3 saat olan süre niçin azaltıldı? YDS’de verilen 2.30 saatlik sürede 80 
soruyu nasıl yetiştireceğiz? Bu karardan geri adım atılıp süre tekrar 3 saate çıkartılır mı? 

Cevap 6. YDS’de sürenin neden 2.30 saate düşürüldüğü konusunda rivayet muhtelif olup 
gerçek bilinmemektedir. Ancak 2013 yılının başından beri yaşanan bütün ani gelişmeler, 
ÖSYM’nin bir hazırlık içinde olduğuna işaret etmektedir. Bu, daha kapsamlı (konuşma ve 
yazma gibi diğer dil becerilerini de sınayacak) yeni bir sınavın hazırlığı olabilir. (Konuyla ilgili 
görüş ve düşüncelerimizi sizlerle daha sonra paylaşacağız.)  

Süre konusuna gelince; öncelikle ve açık yüreklilikle belirtmek isteriz ki, yıllardır 180 dakika 
olarak uygulanmakta olan sınav süresinin, bir anda 150 dakikaya indirilmesi haksızlıktır. 
Ancak 150 dakikalık süre normal şartlarda 80 sorunun cevaplanması için yeterlidir. Çünkü 
ortalama bir aday 80 soruda 80 doğru cevap bulmak zorunda değildir. Örneğin, bir doçent 
adayı için baraj 80 soruda 52 doğru cevaptır. Eğer kendisine tanınan 28 yanlış cevap verme 
hakkını doğru bir şekilde kullanırsa (yani yapamayacağı soruları bir kenara bırakıp enerjisini 
cevabını bulabileceği sorular üzerinde yoğunlaştırırsa), bir doçent adayı için 150 dakikalık 
süre yeterli olacaktır. Ancak yanlışlar doğruları götürmediği için, aday her sorudan doğru 
cevap çıkarmaya ve 52 hedefine bir an önce ulaşmaya çalışır. Ve yukarıda 4. sorunun cevabını 
verirken açıkladığımız duruma düşer.  

22 yıldır ÖSYM’nin uyguladığı İngilizce sınavlar üzerine çalışmalar yürüten bir ekip olarak, 
1 Eylül 2013 tarihinde geri adım atılacağını ve sürenin tekrar 3 saate çıkartılacağını 
zannetmiyoruz. Bu nedenle, YDS’de Süre Yönetimi ve Sınav Stratejisi dosyalarını dikkatle 
incelemenizi ve bundan böyle bütün hesaplarınızı 2.30 saate göre yapmanızı öneririz. 

Soru 7. YDS, ÜDS/KPDS’den farklı yeni soru türleri içeriyor mu? Çalışma sistemimizi 
değiştirmeli miyiz? 

Cevap 7. 7 Nisan YDS, ÜDS/KPDS’nin bileşkesi olmuş ve yeni herhangi bir soru türü 
içermemiştir. Örneğin, paragraf soruları (metin inceleme) bu sınavın da demirbaşı olmuş ve 
ağırlığını korumuştur. Aynı durum kelime ve gramer bilgisini sınayan sorular için de geçerlidir. 
Bu beklenen bir durumdur, çünkü geçmişten bugüne ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 
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İngilizce sınavlarında, sistem büyük ölçüde aynı kalmış, soru türleri pek az değişiklik 
göstermiştir.   

Sonuç olarak, bireysel gayretleriyle ya da bir kursun çatısı altında YDS’ye hazırlanmayı 
planlayan adaylar, ÜDS/KPDS için geçerli olan çalışma sistemini aynen sürdürebilirler. Fakat 
bütün YDS adaylarının bir yandan da gelişmeleri (osym.gov.tr ve bademci.com’dan) takip 
etmelerini ve sınavın soru türleri, ağırlıkları vs. ile ilgili yeni bir bilgi ortaya çıkarsa, çalışma 
planlarını buna göre revize etmelerini öneririz.  
 
Soru 8. YDS hangi sınavın formatına daha çok benziyor? ÜDS mi KPDS mi? 

Cevap 8. Cevap 3’te aşağıdaki bilgileri verdiğimizi hatırlayınız:  

Son iki yıldır 80 soruluk ÜDS’nin ilk 41 sorusunda fen, sağlık, sosyal bilimler ayrımı kalkmıştır. 
Bu esnada KPDS’nin soru sayısı 100’den 80’e düşürülmüş, içerdiği fen ve sağlık bilimleriyle 
ilgili soruların oranı ise artmıştır. İki sınavın da eşitlenmeye çalışıldığı bu kadar açıkken, YDS 
için yapılan “Acaba annesi ÜDS’ye mi daha çok benziyor yoksa babası KPDS’ye mi?” türünden 
soruların artık anlamını yitirdiğini düşünüyoruz. Bizce, 7 Nisan YDS hem annesi ÜDS’ye hem 
de babası KPDS’ye benzemiş, her ikisinin de kötü huylarından biraz almıştır.  
 
Soru 9. Eski YDS sınavları ile yeni YDS sınavının bir ilgisi var mı? 

Cevap 9. Yakın zamanlara kadar üniversitelerin dil eğitimi ile ilgili bölümlerine (İngiliz Dili ve 
Edebiyatı, Almanca Öğretmenliği vb.) girmek isteyen adaylara, ÖSYM tarafından ayrı bir sınav 
uygulanırdı. YDS (Yabancı Dil Sınavı) adı verilen bu sınav, birkaç yıl önce yerini LYS-5’e (Lisans 
Yerleştirme Sınavı-5*) bıraktı. Aralarında isim benzerliği olmakla birlikte, Öğrenci Yerleştirme 
Sınavının (ÖYS) bir parçası olarak uygulanan eski YDS’nin, ilk kez 7 Nisan 2013 tarihinde 
akademisyenler ve halen görevde olan ya da göreve başlamak isteyen kamu personeline 
uygulanacak yeni YDS ile bir ilgisi yoktur.  

* 5 rakamı, LYS-5 sınavının sayısal ve sözel alanlardan sonra 5. sırada uygulanıyor olması 
nedeniyle verilmiştir. 
 
Soru 10. ÜDS/KPDS’deki formatın LYS-5 ve eski YDS ile benzerlik gösterdiği söyleniyor. Yeni 
YDS sınavının da aynı kurum ve ekip tarafından hazırlanmakta olduğunu düşünürsek, acaba 
çalışmalarımızda LYS-5 ve eski YDS sınavlarından yararlanabilir miyiz? 

Cevap 10. Bazı soru türleri vs. benzer olsa da, LYS-5 ve eski YDS’nin düzeyi, 7 Nisan’da yapılan 
yeni YDS’ye göre en az iki-üç gömlek aşağıdadır. Yine de, arzu ederseniz LYS-5 ve eski YDS 
sınavlarından çalışma materyali olarak yararlanabilirsiniz. Ancak bir şartla: Düzeyi düşük 
olduğu için, bu sınavlarda elde edeceğiniz (yüksek) sonuçları tek başına bir başarı ölçütü 
olarak görmemelisiniz. 
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Soru 11. 7 Nisan’da yapılan ilk YDS’de noktalama işaretlerinin dikkate alınmadığı, bu 
işaretlere göre cevap bulmaya çalışan adayların engellenmek istendiği ve bazı soruların 
tartışmalı olduğu söyleniyor. Bu iddiaların doğruluk payı nedir?    

Cevap 11. İmlâ (noktalama) işaretleri sadece gramer sorularının çözümünde önem taşır. 7 
Nisan YDS’nin gramer soruları incelendiğinde, imlâ işaretlerinin hatalı olmadığı ve genel 
kabul görmüş esaslara göre belirlendiği anlaşılmaktadır. Evet, paragraf vb. bazı sorularda 
imlâ işaretlerinin dikkate alınmadığı cümle yapıları da vardır. Ancak bunlar geçmişte de 
olmuştur ve sorunun cevaplanması imlâ işaretlerin doğru (ya da yanlış) bir şekilde 
kullanılmasına bağlı kalmamıştır. Özetle, bir paragraf ya da karşılıklı konuşma sorusu adayın 
okuma-anlama becerisini sınar; noktalama işaretleri ile uğraşmaz. Ayrıca yeni adıyla YDS, eski 
adıyla ÜDS/KPDS çeşitli bilim dallarından çok sayıda makaleden alıntı yapar. Bu tür bilimsel 
metinlerde ise noktalama işaretleri fazlaca önemsenmez. Gerçekten de akademisyen 
arkadaşlarımız, bilimsel çalışmalar yaparken okudukları makalelerde, örneğin therefore ya da 
however bağlacından önce virgül kullanılmayan birçok cümle yapısıyla karşılaştıklarını 
hatırlayacaklardır.  

Bu bölüme ait açıklamayı bitirmeden önce, YDS sorularından bazılarının (örneğin 15, 47) 
tartışmalı olduğu konusuna da değinmek isteriz. Sınav bir bütün olarak tarafımızca 
incelenmiş, ancak 15 ve 47 dahil, tartışma yaratacak herhangi bir soruyla karşılaşılmamıştır.   
 
Soru 12. Eskiden yılda 4 sınav hakkımız vardı (2 ÜDS + 2 KPDS) ve başarılı olma şansımız daha 
yüksekti. YDS yılda 2 kez yapılacağına göre hak kaybına uğramış olmayacak mıyız?  

Cevap 12. Önceki yıllarda ÜDS ve KPDS sınavları arasında 1.5-2 ay kadar bir süre olur, ancak 
ÜDS’ye giren çoğu aday, sorular birkaç gün içinde açıklanmasına, hatta sınavı 
başaramayacakları da kesin olmasına rağmen, KPDS hazırlığına hemen başlamaz; “bir ümit” 
ÜDS sonuçlarının açıklanmasını beklerdi. Sonuçlar yaklaşık 3 hafta sonra açıklandığında ise, 
KPDS hazırlığı yapmak için genellikle yeterli zamanları kalmamış olurdu.  

Eğri oturalım, doğru konuşalım; ortalama bir adayın ÜDS’den sonraki görece kısa sürede 
KPDS gibi zorlu bir mücadeleye hazırlanabilmesi mantıken mümkün değildi. Bu nedenle 
teoride 4 sınav hakkı olmasına rağmen, bir aday pratikte bunlardan sadece 2’sini 
kullanabiliyordu.  

Eğer YDS adaylarına -Türkiye’nin iklim koşulları dikkate alınarak- yılda 3 sınav hakkı verilirse, 
bunun faydalı olacağını düşünüyoruz. Çünkü YDS ve benzeri sınavlarda başarı, uzun aralar 
vermeden ve düzeni bozmadan, belli bir istikrarla çalışarak elde edilebilir.  
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Soru 13. YDS’nin ileriki dönemlerde konuşma, dinleme gibi dil becerilerini de sınayacağı ve 
TOEFL benzeri bir sınava dönüştürüleceği söyleniyor. Bunun gerçekleşme ihtimali nedir?  

Cevap 13. 1980’li yıllarda uygulanan ve bütün hafta sonunu kapsayan Doçentlik Merkezi 
Yabancı Dil Baraj Sınavı 3 aşamadan oluşmaktaydı:  

1) Cumartesi sabahı yapılan çoktan seçmeli test.
2) Cumartesi öğleden sonra yapılan kompozisyon sınavı (Sadece 1. aşamayı geçmiş olan

adaylara açık).
3) Pazar günü sözlü sınav (Sadece 1. ve 2. aşamaları geçmiş olan adaylara açık).

O yıllarda aday sayısı çok az olduğu için uygulanabilen bu sistemden, ortalama başarının 
düşük olması nedeniyle vazgeçilmiş ve izleyen yıllara sadece çoktan seçmeli test kalmıştır. Bu 
nedenle, yaklaşık 27 yıl önce rafa kaldırılmış olan bu sisteme geri dönülmesinin kolay 
olmayacağını düşünüyoruz. Dahası 1 Eylül 2013 Pazar günü yapılacak olan ikinci YDS sınavına 
300.000-350.000 adayın katılacağını varsayarsak, bu kadar yüksek sayıda adayın konuşma, 
dinleme ve/veya yazma becerilerini aynı anda sınamak çok zor olacak ve çok uzun zaman 
alacaktır. Ancak diğer taraftan da ÖSYM’nin bir hazırlık içinde olduğuna dair bazı işaretler 
vardır (örneğin ÜDS ve KPDS sınavlarının YDS’nin şemsiyesi altında bir araya getirilmesi, 
ÖSYM Başkanı tarafından sınav sisteminin değişebileceğine dair yapılan bazı açıklamalar). Bu 
nedenle YDS adaylarının, 1 Eylül 2013 fırsatını iyi değerlendirmelerini öneririz. Zira hem 
dinleme, hem konuşma ve hem de yazma becerilerini sınayacak bir sınava hazırlanmak, hiç 
şüphe yok ki mevcut YDS’ye göre daha zahmetli olacak ve daha uzun bir süre alacaktır.  

1 Eylül 2013 YDS sınavına girecek olan bütün adaylara, çalışmalarında kolaylıklar dileriz. 

Saygılarımızla. 
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