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İlk defa bu yıl Harran Üniversitesi tarafından düzenlenen Harran YÖS Sınavı’nın 

negatif yönleri: 

 

 Harran YÖS Sınavına başvuru ilanı geç olması(Diğer Üniversiteler YÖS Sınavın 

Başvurularını bir yıl önce ilan etmektedirler). 

 Bu yıl Harran YÖS Sınavının başvurusu dâhil her şeyin geç olması; bu faktörler ise 

katılımın düşük olmasına sebep oldu. Çünkü edindiğim bilgilere göre Şanlıurfa’da 

Harran YÖS sınavına girecek aday potansiyeli 2 ile 3 bin arasındadır. Hâlbuki bu yıl 

Harran YÖS sınavına 500 aday katılmıştır. 

 Harran YÖS Sınavın baskısında ki hatalar; ters sayfa veya bazı sayfaların tam olarak 

net gözükmemesi, 

 Adaylar tarafından Harran YÖS Sınav Sorularında iddia sıkıntılar incelenmesi 

 

 

Harran Üniversitesi tarafından gelecek yıl düzenlenecek olan Harran YÖS Sınavı’nda 

yapılması gerekenler: 

 

 Başvuru tarihleri Ocak 2018’de açılması 

 Sınav tarihi öne çekilmesi; mesela Nisan 2018 ayın ortalarında yapılması. Çünkü YÖS 

Sınavını ilk yapan üniversiteye başvuru çok olmaktadır. 



 Harran YÖS Tanıtımın 2017 sonlarında yapılmasının başlanması, 

 Bu yılki gibi; Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü web sitesine, Harran 

Üniversitesinin web ana sayfasında, sosyal medyada, mülteci kamplarında, geçici 

eğitim merkezlerine ve ayrıca gelecek sene yurt dışında bulunan elçiliklerimize 

yazı yazılıp Harran YÖS’ü gereken her yerlerde tanıtılması için çalışmalar 

yapılması, 

 Bu yıl gibi; Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü 100’lerce adaylardan gelen e-

mail ve telefonlara (Harran YÖS Sınavı Başvuru süresi, sınavla ilgili konular, 

sınavın tanıtılması, sınav sonuçları v.s konularda) eksiksiz bir şekilde ve 

zamanında cevap verip gereken bilgilendirmeyi yapması, 

 Harran YÖS Sınavı Soru Hazırlama Komisyonu, Harran YÖS Tanıtım Komisyonu, 

Harran YÖS Gerçekleştirecek Komisyonu veya Koordinatörlük ve Online Başvuru 

Harran YÖS Komisyonun ayrı ayrı oluşturulması, 

 Harran YÖS’e ait yeni bir banka hesabın açılması için gereken çalışmaların yapılması 

ve adayların bu hesaba sınav ücretlerini yatırması, 

 Harran YÖS Sınavını Soru Hazırlayan Komisyonunda 10 hoca yer alırsa, her bir hoca 

10’e soru hazırlayıp, komisyonda yer alan diğer hocalara kendi sorularını çözdürüp 

soruların mantığı, seviyesi ve doğru olup olmadığı birbirlerini denetlemeleri, 

 Harran YÖS Soru kitapçılığın eksiksiz hazırlanması için her türlü altyapının 

oluşturulması, 

 Harran YÖS Cevap Kâğıdının eksiksiz ve profesyonelce hazırlanması, 

 Gelecek yıl Türkçe Muafiyet sınavın yapılmaması(Çünkü sınav saati çok uzamaktadır) 

v.s. 
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