
YKS ÖNCESİ SON HAZIRLIKLAR VE  SINAV KURALLARI     

Üniversite sınavı hazırlık sürecine evde ve online dersler ile devam eden öğrenciler, sınav tarihinin 
öne çekilip çekilmeyeceğini merak ediyordu. Koronavirüs önlemleri kademeli olarak kaldırılmaya baş-
landı. Olağanüstü şartlar göz önünde bulundurularak sadece bu yıl sınava girecek öğrencilere yönelik
yeni kararlar alındı. Bu kararlardan ilki; sınav tarihi ile ilgiliydi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı 27-28 
Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. YÖK, Temel Yeterlilik Testinde (TYT) öğrencilere verilen 
sınav süresinin 135 dakikadan 165 dakikaya çıkarıldığını açıkladı. Yapılan diğer bir değişiklik ise; merke-
zi yerleştirme ile yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için, ilgili puan türünde uygulanan baraj 
puanın 180’den 170’e düşürülmesidir. Üniversite sınavı konularında da değişikliğe gidildi. YKS’ ye gire-
cek adaylar 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu olmayacak. Sınavda öğrencilere 9., 10., 11. ve 12. 
sınıfın 1.döneminde gördükleri konulardan sorular sorulacak.

Güncel sınav tarihleri, saatleri ve süreleri şu şekildedir:

Temel Yeterlilik Testi (TYT): 27 Haziran 2020 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika.

Alan Yeterlilik Testi (AYT): 28 Haziran 2020 (Cumartesi), 10.15, 180 dakika.

Yabancı Dil Testi (YDT): 28 Haziran 2020 (Cumartesi), 15.45, 120 dakika.

www.fenbilimleri.com

ÜNİVERSİTE HAZIRLIK / REHBERLİK BİRİMİ ÖĞRENCİ BÜLTENİ



2020 YKS’YE 1 HAFTA KALA NE YAPALIM?

  Son 1 hafta uyku düzeninizi sınava gireceğiniz saate göre ayarlamanız yararınıza olacaktır.

  Her gün mutlaka 1 TYT ve 1 AYT deneme çözebilirsiniz.

  Denemelerde ÖSYM kurallarını uygulamaya özen gösterin.

  İsteyen öğrencilerimiz, bireysel olarak yaptıkları TYT denemelerini bazen, eski süreye göre (135 dk.) 
çözebilirler.

  Denemelerde hangi konulardan fazla yanlışınız çıkıyorsa, o konularla ilgili hızlı bir konu tekrarı yap-
manız yararınıza olacaktır.

  2018, 2019 YKS ve son 10 yılın çıkmış soruları çözülmemişse, en azından bir kısmı çözülebilir.

  Sınavın son haftasında şimdiye kadar yemediğiniz bir besini ilk defa tüketmeyin. Olabildiğince dışa-
rıda yemek yememeye çalışın.

  Sınava gireceğiniz yeri birkaç gün önceden gidip görün.

  Bu süre içinde kaygınızı dengelemekte güçlük çekiyorsanız, rehber öğretmeninizden destek alabi-
lirsiniz.

SINAVDAN KAÇ GÜN ÖNCE DERS ÇALIŞMAYI BIRAKMALIYIM?

25 Haziran 2020 günü tekrar yapılabilir ya da deneme çözebilirsiniz.

26 Haziran 2020 günü dinlenmenizi öneririz ama, karar sizin. 

ADAYLAR SINAVA GİRERKEN NELERİ YANINDA BULUNDURMAK ZORUNDADIR?

  SINAVA GİRİŞ BELGESİ: Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adre-
sinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Adaylar, sına-
vın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanların-
da bulundurmak zorundadır.

  NÜFUS CÜZDANI VEYA TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI VEYA GEÇERLİLİK SÜRESİ DOL-
MAMIŞ PASAPORTUN ASLI 

  Adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş), şeker ve peçete ÖSYM tarafın-
dan sağlanacaktır. Adaylar sınava ambalajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.
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SINAVA GİDERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN 
ARAÇ-GEREÇ VE EŞYALAR NELERDİR?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;  

Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth 
vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtar-
lık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (BAŞÖRTÜ İÇİN KULLANILAN BONCUKLU/
BONCUKSUZ TOPLU İĞNE, PARA, ANAHTARLIKSIZ BASİT ANAHTAR, ULAŞIM KARTI, BASİT TOKA-
LI KEMER, BASİT TEL TOKA VE BASİT PİERCİNG (TAŞSIZ, METAL TOP VEYA SİVRİ UÇLU) HARİÇ), her 
türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik 
ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,  Cep 
bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulu-
nan cihazlarla, Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,  Kalem, silgi, kalemtıraş, 
her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, 
cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,  Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek 
vb. gıda/tüketim maddeleriyle,  İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla 
GELMELERİ KESİNLİKLE YASAKTIR!

Sınava Ait Hatırlatmalar 

Salonda sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların;

  TYT’ de sınav süresinin ilk 120 dakikası, 

  AYT’ de sınav süresinin ilk 135 dakikası, 

  YDT’de sınav süresinin ilk 90 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav 
salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav 
salonundan çıkmaları yasaktır.

DİKKAT

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 
15.30’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınma-
yacaklardır.

SINAVDAN EN AZ 1 SAAT ÖNCE SINAVA GİRİŞ YERİNDE OLALIM.
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Sınava Başlamadan Önce…

Size verilecek cevap kağıdıyla ilgili kodlamaları dikkatli ve eksiksiz olarak doldurun. Verilen cevap 
kağıdının adınıza düzenlenip düzenlenmediğini kontrol edin. Soru kitapçığı üzerine adınızı-soyadınızı, 
T.C. Kimlik numaranızı ve sınav salon numaranızı yazın. Kitapçık üzerine imzanızı atmayı unutmayın.

Sınava Nereden Başlamalıyım?

Deneme sınavlarında uyguladığınız test çözme sıranızı mümkün olduğunca değiştirmeyin. Ancak 
o an daha doğru olacağını düşünüyorsanız farklı bir sıra izleyebilirsiniz.

Sınav Anı

  Turlama tekniğini kullanabilirsiniz. İlk turda kolaylıkla yapabileceğiniz soruları çözün. Çözeme-
diğiniz veya gözünüze zor gelen sorulara işaret koyup atlayın. Tüm soruları gördükten sonra 
işaretlediğiniz sorulara geri dönün. Bu yöntem testteki her soruyu incelemenize ve zamanınızı 
doğru kullanmanıza yardımcı olur.

  Uzun soru zor soru demek değildir. Aynı zamanda içinde çok bilginin olduğu sorulardır. 

  TYT oturumuna 30 dakika süre eklendiğini de düşünüp, okumadığınız hiçbir sorunun kalma-
masına özen gösterin.

  Sorularda sadece sizden isteneni, kişisel yorumunuzu eklemeden cevaplayın.

  Soruların zorluk dereceleri birbirinden farklıdır ama, tüm soruların puan değerlerinin aynı oldu-
ğunu unutmayın.

  Sınav süresince konsantrasyonunuz dağıldığında 20-25 saniyelik mola verip nefes egzersizleri 
yapabilirsiniz.

  Sınavda kullanacağınız kodlama yönteminin, o güne kadar olan deneyimlerinize dayanarak, si-
zin için en rahat kodlama yöntemi olmasına özen gösterin. Kodlamaların tümünü sınavın son 
anına kesinlikle bırakmayın. Cevaplarınızı kontrol ederken, çok güçlü bir nedeniniz yoksa cevap 
şıkkınızı değiştirmeyin.

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları
                                                                                                                 Rehberlik Birimi


