
YTÜYÖS–2017 SINAVINDA UYULACAK KURALLAR 

 

 Güvenlik görevlilerinin kontrolleriyle sınav binasına öğrenci girişleri, saat: 9.00’da 

başlayacaktır. 
 

 CEP TELEFONU, çağrı cihazı, telsiz, vb. haberleşme araçları ile; ÇANTA ile; saat 

fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. ile; gözlük fonksiyonu dışında 

fonksiyonu bulunan gözlük vb ile; normal cüzdan fonksiyonu dışında fonksiyonu 

bulunan cüzdan vb. ile; her türlü bilgisayar özelliği bulunan cep bilgisayarı, laptop, 

notebook vb ile; tablet vb cihazlar ile; kesici ve batırıcı özelliği olan aletler, 

çakmak, sigara, silah vb. teçhizatla, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük 

işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, hesap cetveli, pergel, açıölçer, cetvel 

vb. araçlarla sınava girmek yasaktır. Yasak olarak belirtilen bu araçlarla sınava 

girdiği tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.  

 

 Adayların, sınava gelirken yanlarında, siyah renkli kurşun kalem/kalemler, üzeri 

etiketsiz silgi, kalemtraş (kalem açacağı) bulundurmaları gereklidir. Tükenmez, 

dolma kalem veya normal kurşun kalem fonksiyonu dışında başka fonksiyonu 

bulunan kalemlerle sınava girmek yasaktır. Yasak olarak belirtilen bu araçlarla 

sınava girdiği tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 
 

 Adaylar, “YTÜYÖS-2017 SINAVI GİRİŞ KİMLİK BELGESİ’nde yazılı salonda 

ve sıra no’da oturmalıdır. 

 

 Adaylar, sınava “YTÜYÖS-2017 SINAVI GİRİŞ KİMLİK 

BELGESİ’ ve “Pasaport / TC Nüfus Cüzdanı / Mavi Kart / Geçici Koruma 

Kimlik Belgesi” ile girebilirler. Bu iki belgeden biri eksik olan adaylar sınava 

giremez. Sınav başladıktan sonra görevliler tarafından yapılacak kimlik 

kontrolünde bu iki belge veya birisi olmayan, sınav günü pasaport geçerlilik tarihi 

geçmiş pasaportu bulunan, bu iki belge ile başvuru belgeleri arasında aykırılığı 

tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 

 

 Hepsi çoktan seçmeli 80 soruluk "Matematik ve Genel Yetenek" testinden oluşan 

YTÜYÖS–2017 sınavı, tek oturum halinde düzenlenecektir. Sınav için verilen 

toplam cevaplama süresi 130 dakikadır (2 saat 10 dakika).   

 

 Sınavın ilk 60 ve son 15 dakikası içinde hiçbir adayın sınav salonundan dışarı 

çıkmasına izin verilmeyecektir. Aksi takdirde sınavları geçersiz sayılacaktır. 
 

 Sınav başladıktan 60 dakika sonrası ve son 15 dakika öncesi hiçbir aday, nedeni 

ne olursa olsun (tuvalet ihtiyacı da dahil) sınav salonundan dışarı çıkamaz aksi 

takdirde sınavı geçersiz sayılır. Adaylar, bu süreler içerisinde ancak tüm sınav 

evrakını teslim ederek sınav salonundan çıkabilir ve tekrar sınav salonuna 

giremez.  

 

 Sınavın ilk 15 dakikası içerisinde geç kalan adaylar, Bina Sınav Sorumlusunun 

onayı ile sınava alınabilir; ancak geç kalan adaylara ek süre verilmez. 

 

 Sınav süresince adayların birbiri ile kalem, kalemtıraş, silgi vb her türlü alışveriş 

yapmaları yasaktır. 
 

 Sınav süresince, sınav salonlarında görevliler dahil hiç kimse hiçbir şey 

içmeyecek ve hiçbir şey yemeyecektir. Sadece şeffaf ambalajlı pet şişe ile su 

içmek ve şeffaf ambalajlı şeker yemek serbesttir. 


