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EGE ÜNİVERSİTESİ 

YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ 

SEÇME VE YERLEŞTİRME KILAVUZU 

2017 

(ÖN LİSANS ve LİSANS ÖĞRENİMİ) 

 

Bu kılavuz, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 21.01.2010, 17.03.2010 tarihli Genel 

Kurul ve 13.02.2013, 21.07.2014 tarihli Yürütme Kurulu kararlarına istinaden Ege 

Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, Ege Üniversitesi Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci 

Seçme ve Yerleştirme işlemlerine ilişkin ilke ve kuralları belirlemek üzere hazırlanmıştır. 

Başvuru Adresi : http://oidb.ege.edu.tr    

Başvuru Süresi : 03-14 Nisan 2017 

Sınav Tarihi  : 14 Mayıs 2017, Saat : 10:00 

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı Tarihi, Yeri*    

İngilizce Yeterlilik Sınavı  : 15.05.2017 12:30 (Yazılı), 16.05.2017 13:30 (Sözlü) 

Almanca Yeterlilik Sınavı : 16.05.2017 09:30 (Yazılı), 16.05.2017 13:30 (Sözlü) 

Yabancı dil sınav yerleri Yabancı Diller Yüksekokulumuzca duyurulacaktır. 

*     İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Alman Dili ve 

Edebiyatı, Almanca Mütercim Tercümanlık, İngilizce Mütercim Tercümanlık 

Bölümlerini tercih eden öğrenciler için.  

Sınav Sonuçlarının İlanı                        : 05 Haziran 2017   http://oidb.ege.edu.tr 

Asil Yerleştirme Sonuçlarının İlanı      : 31 Temmuz 2017 

Kayıt Tarihi (Asil Yerleştirme)            : 05-08 Eylül 2017  

Yedek Yerleştirme Sonuçlarının İlanı : 12 Eylül 2017 

Kayıt Tarihi (Yedek Yerleştirme)         : 13-15 Eylül 2017 

Sınav Ücreti            : Yurt içinden yatıracaklar için 300 TL, 

        Yurtdışından yatıracaklar için 150 Dolar 

Sınav Ücretinin Yatırılacağı Banka Adı : Halk Bankası Bornova/İzmir Şb.  

Hesap No. (T.L.)    : 0714-06000073 

IBAN No. (T.L.)    : TR64 0001 2009 7140 0006 0000 73 

Hesap No. (U.S.D.)   : 0714-58000130 

IBAN No (U.S.D.)    : TR96 0001 2009 7140 0058 0001 30 
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1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 

  

1.1. EGEYÖS, Ege Üniversitesinde yükseköğrenim görmek isteyen yurt dışından 

kabul edilecek öğrencilerin girecekleri seçme ve yerleştirme sınavıdır. Bu sınav Ege 

Üniversitesi Rektörlüğünce yapılmaktadır.   

1.2. Bu kılavuz, 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı için Ege Üniversitesinde ön lisans 

ve lisans düzeyinde öğrenim görmek üzere EGEYÖS’e başvurmak isteyenlerin uymak 

zorunda oldukları kuralları kapsamaktadır. 

1.3. EGEYÖS sonuçları, bir akademik yıl geçerlidir. 

1.4. Ege Üniversitesi ile adaylar arasındaki haberleşmede, Türkçe dili kullanılır.  

1.5. Sınava başvurular, 03-14 Nisan 2017 tarihleri arasında (en son 14 Nisan 2017 

mesai saati bitimine kadar) internet üzerinden yapılacaktır. Sınav Başvuru Formunu 

eksiksiz dolduran adaylar, form doldurma işleminin tamamlanmasının ardından sistem 

üzerinden alınacak Sınava Giriş Belgesi çıktısını almak ve sınava gelirken Sınava Giriş 

Belgelerini, Sınav ücretini yatırdıklarına dair banka dekontunu, pasaportları veya ikamet 

tezkerelerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. 

1.6. Sınava Giriş Belgesi’ni kaybedenler, Tekrar Döküm Alma ekranında ad, soyad, 

doğum tarihi ve pasaport numarasıyla sisteme tekrar giriş yaparak bu belgeyi yeniden 

çıkarabileceklerdir. 

1.7. EGEYÖS Sonuçları yalnız ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim görmek 

isteyen öğrenciler içindir. Bir yükseköğretim kurumunda okumakta olanların transfer 

işlemleri (yatay geçiş) ile lisansüstü öğrenim görmek isteyenlerin seçme ve yerleştirme 

işlemleri için ilgili yükseköğretim kurumlarına doğrudan başvurmaları gerekmektedir. 

1.8. Öğrenci adaylarının barınma, burs, geçim ve Türkiye'de oturma izni gibi 

işlemleri kendileri tarafından sağlanacaktır. 

1.9. Adayların EGEYÖS için yatırmış oldukları sınav başvuru ücretleri daha sonraki 

yıllara devredilmez. Ücretini yatırdığı halde sınav başvurusu yapmayan veya yapamayan 

adayların ücretleri talepleri halinde iade edilir. Ancak sınav başvurusu geçersiz sayılan, 

sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı 

sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan ve ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret 

yatıran, herhangi bir programa yerleştirilemeyen adayların ücretleri geri ödenmez.  

          1.10. 14 Mayıs 2017 tarihinde yapılacak olan EGEYÖS sınavına başvurularda 

adayların sınava başvuru koşullarını sağlayıp sağlayamadıklarına ilişkin kendi beyanları 

dikkate alınacaktır. Yanlış beyan vererek sınava girenlerin aldıkları puanlar kendilerine bir 

hak sağlamayacaktır. 

 

 

2. SINAVA BAŞVURU İŞLEMLERİ 

  

Adaylardan ; 

     Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla; 

     a) Yabancı uyruklu olanların,  

     b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk 

vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde 

kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan 

Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, 

    c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına 

geçenlerin/bu durumdaki çift uyrukluların, 

    d) - 01/02/2013 tarihinden önce; yurt dışında ortaöğretime devam eden T.C. 

uyruklu öğrencilerden, orta öğreniminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede 
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tamamlayanların (ortaöğrenimlerinin (lise) tamamını KKTC dışındaki yabancı bir ülkedeki 

MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil), 

- 01/02/2013 tarihinden sonra; yurtdışında öğrenime başlayan adayların 

ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların 

(ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde 

açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil), 

e) KKTC uyruklu olup, KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) 

tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer 

ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip 

olan ya da sahip olacakların (EGEYÖS Sınavına girmek koşuluyla),  

başvuruları kabul edilir. 

  

Adaylardan; 

(a) T.C. uyruklu olup, orta öğretiminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de 

tamamlayanların, 

(b) KKTC uyruklu olanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC liselerinde 

bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki 

kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınava sonuçlarına sahip olan ya da 

olacaklar hariç), 

(c) 9. maddenin (b) bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift 

uyrukluların (9. Maddenin “d” bendindeki şartları sağlayanlar hariç), 

(d) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların, (ortaöğretiminin (lise) 

tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri 

arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınava 

sonuçlarına sahip olan ya da olacaklar hariç), 

(e) Türkiye’deki Büyük Elçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de 

bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya 9. maddenin 2-(b) 

bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların başvuruları kabul 

edilmez. 

  
 

- Sınav Başvuru Formunun Doldurulması : 

 

Sınava başvurmak isteyen adayların, http://oidb.ege.edu.tr web adresinden 

ulaşabilecekleri sınav başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. 

Sınav Başvuru Formundaki bilgi alanlarının doldurulmasına ilişkin açıklamalar 

aşağıda sırasıyla verilmiştir. Yapılacak yanlışlıklardan doğacak sonuçların bütün sorumluluğu 

adaylara aittir. Formun kimlik ile ilgili bilgi alanlarına, adayın pasaportundaki (sadece T.C. 

uyruğuna sahip olanlar için nüfus cüzdanlarındaki) kimlik bilgileri değiştirilmeden büyük 

harflerle, kısaltma yapılmadan yazılmalıdır.   

EGEYÖS’ün Türkçe Sınavına katılmak isteyen adayların müracaat formundaki 

“TÜRKÇE SINAVINA KATILACAĞIM”, katılmak istemeyen adayların ise “TÜRKÇE 

SINAVINA KATILMAYACAĞIM” şıkkını muhakkak işaretlemeleri gerekmektedir. 

Aksi takdirde bir sonraki aşamaya geçemeyeceklerdir.  

 

Başvuru formu bilgileri aşağıda verilmiştir;  

 
            KİŞİSEL BİLGİLER 

1. Adı ( İki ya da daha fazla olan isimler de yazılacak.) 

2. Soyadı 
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3. Baba Adı 

4. Anne Adı 

5. Uyruğu 

6. Pasaport Numarası veya ikamet tezkeresi numarası (sadece TC uyruğu 

olanlar için T.C. No.su) 

7. Doğum Tarihi  

8. Cinsiyeti 

9. Banka Dekont Tarihi 

10. Banka Dekont No. 

11. Telefon 

12. E-Mail 

   13. Yazışma Adresi 

 

           LİSE   

 12. Mezun Olduğunuz veya okumakta olduğunuz  Lisenin Adı 

 13. Mezun Olduğunuz veya okumakta olduğunuz Lisenin Bulunduğu Ülke ve Şehir 

 14. Lise Not Ortalamanız (Mezun Olmayanlar “0” Girecektir) * (Lise diploma notu 

belli olduğunda en geç 14 Temmuz 2017 tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına e-

posta ile ozge.isik@ege.edu.tr veya canberk.sayan@mail.ege.edu.tr mail adreslerine 

bildirilmelidir). 

           15. Not Sistemi (5’lik, 10’luk, 100’lük,…v.b. belirtilecektir). 

           16. Türkçe Sınavı Tercihi belirtilmelidir. 

 

 TERCİHLER 

   Adaylar başvurularında, özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlar hariç, 

en fazla beş (5) ayrı program için tercih yapabilirler. Adaylar, tercih değişikliklerini en geç, 

başvuruların bitiminden itibaren 15 gün içerisinde yapabileceklerdir.  Kontenjanlar 

dolmadığı ya da başvuru yapılmadığı takdirde boş kalan kontenjanlara mevcut başvuran 

adaylardan yalnızca bir kez ek yerleştirme yapılır.  

Adayların, dijital ortamda bulunan fotoğraflarını Başvuru Formundaki   ‘Fotoğraf  

Bölümü’ne   yüklemeleri  gerekmektedir. Bu fotoğrafın adayın kolaylıkla tanınmasını 

sağlayacak   şekilde   yüzü açık,  cepheden  ve    son   üç  ay   içerisinde  çekilmiş  olması 

gerekmektedir. 

 Sınav günü bu fotoğraftaki tanınmada önemli rol oynayacak görünüm özelliklerinde 

bir değişiklik  bulunmamalıdır.  Salon  Başkanı,  fotoğraftan  adayın  kimliğini   belirlemede 

güçlük   çektiği takdirde, aday sınava alınmayacaktır. 

   

 

- Sınav Başvurusunun Tamamlanması 

 

 Adaylar, formu doldurup kaydet tuşuna bastıktan ve “başvurunuz kabul edilmiştir” 

ibaresini gördükten sonra başvuru formunun çıktısını alacaklar ve bu çıktıyı “Sınava Giriş 

Belgesi” olarak sınav günü kullanacaklardır.  

Aday, Sınav Başvuru Formunu dikkatle incelemelidir. Aday, bilgilerinin 

doğruluğundan emin olmalıdır. Bilgilerinde eksiklik veya yanlışlık olan aday sınava 

alınmayacaktır.  

Yanlış beyanda bulunan, yerine başkasını sınava sokan, sınav kurallarına aykırı 

hareket eden ve benzeri eylemlerde bulunan adayların sınava girmiş olsalar bile kayıt 

işlemleri yapılmayacaktır. 
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2.1. Sınav Ücretinin Yatırılması 

 

EGEYÖS Sınavına girecek adaylar, sınav ücretini (300 TL veya 150 USD) Halk 

Bankası Bornova/İzmir Şubesi’nin yukarıda belirtilen hesap numaralarına sınava başvuru 

süresi içerisinde yatıracaklardır. 

       Yurt içinden başvuracak adayların; sınav ücretini yatırmaları için ilgili banka şubesine 

gidip, (başvuruda kullandığı) adı, soyadı, bu sınavın adını (EGEYÖS-2017) ile sınav ücretini 
(300 TL) yatıracaklarını söylemeleri gereklidir.  

Yurt dışından başvuracak adaylar; Türkiye dışındaki muhabir bir banka ve uluslararası 

işlem yapan bankalar aracılığı ile 150 Doları Ege Üniversitesi Halk Bankası Bornova/İzmir 

Şubesi’nin yukarıda belirtilen hesap numaralarına yatıracaklardır.  Adayların havale 

edecekleri tutar transfer edildikten ve hesaba aktarıldıktan sonra yatırılmış sayılır. Sınav ücreti 
için özel çek, zarf içinde para, posta çeki ve benzeri kesinlikle gönderilmemelidir. 

Sınav ücreti yatırılmadan sınava girilemez. Sınav ücreti yatırılmadan girilen 

sınavlar değerlendirilmeye alınmaz.  

 

 

3. SINAVA ÇAĞRI 

 

Adayların sınava gireceği bina/salon ve sınava giriş için gerekli belgeler  

http://oidb.ege.edu.tr adresinde, sınava başvuruların sona ermesinden sonra ilan edilecektir. 

Bu bakımdan adayların sınava girmeden önce mutlaka sınava girecekleri bina, salon 

bilgilerini ve sınava giriş için istenen belgeleri yukarıdaki web sitesinden veya başvuru 

sırasında belirttikleri e-posta adresinden kontrol etmesi gerekmektedir. 

Sınava giriş için gereken belgelerden birinin  (fotoğraflı sınava giriş belgesi, pasaport 

vs.) eksik olması durumunda adaylar kesinlikle sınava alınmayacaklardır.  

 

 

 4. SINAV 

 

 EGEYÖS sınavı 14 Mayıs 2017 Pazar günü ve Türkiye saatine göre saat 10:00’da 

yapılacaktır. Sınava girerken adayların, 2017 EGEYÖS Sınav Giriş Belgesi ile Sınav 

ücretini yatırdıklarına dair banka dekontunu, Pasaportlarını, ikamet tezkerelerini, T.C. 

uyruklu olanların nüfus cüzdanlarını, bunlardan hiçbiri yok ise (çift uyruklu ise) Nüfus 

müdürlüklerinden alacakları (adayın hem T.C. hem de orijinal uyruğundaki her iki 

ismini de gösteren) vukuatlı nüfus kayıt örneğini yanlarında bulundurmaları zorunludur. 

 Adayların, sınava gelirken yanlarında, yumuşak uçlu kurşun kalem(ler), silgi, kalem 

açacağı ve kol saati dışında cihaz, araç veya gereç bulundurmamaları gerekir. 

Adaylar, cep telefonu ile sınav binasına alınmayacaklarından sınava cep telefonu ile 

gelmemeleri gerekir. 

Adaylar, sınav günü, saat 09:30’da kimlik kontrolleri yapılarak sınav salonuna 

alınacaklardır. Sınav 10:00’da başlayacaktır. Adayların en az bir saat önce sınav yapılacak 

bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece 

önemlidir. 

EGEYÖS’te iki ayrı test uygulanacaktır. Bu testlerden biri Temel Öğrenme 

Becerileri Testi, diğeri Türkçe Testidir. Temel Öğrenme Becerileri Testi, adayların soyut 

düşünme güçlerini ölçmeyi amaçlayan sorular ile matematik ve geometri sorularından 

oluşmaktadır, bu testte Fizik, Kimya, Biyoloji ve Coğrafya alanlarıyla ilgili soru 
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bulunmayacaktır. Bu test, dile çok az dayanmaktadır, sorular Türkçe ve İngilizce olarak 

hazırlanmıştır.  

Türkçe Testi ise adayların, Türkçe yazılmış ifadeleri anlama güçlerini ölçme amacını 

gütmektedir.  Sınavın Türkçe testi bölümünden alınacak puanlar, adayın yerleştirme 

puanlarına etki etmeyecektir. Türkçe Sınavına sadece, EGEYÖS Sınavına başvuru 

sırasında “TÜRKÇE SINAVINA KATILACAĞIM” tercihini yapan adaylar 

katılabilecektir. 

EGEYÖS’te uygulanacak iki teste ait sorular, sınav sırasında bir kitapçık halinde 

adaylara verilecektir. Soru Kitapçığındaki bütün sorular “çoktan seçmeli” tipte sorulardır. Her 

soru için beş farklı seçenek verilmiş olup bunlardan yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. 

Adayın yapacağı iş, her sorunun doğru cevabını bularak Optik Okuyucu Formuna 

işaretlemektir. Optik Okuyucu Formunda, bir soru için birden fazla seçenek işaretlenmişse 

veya bir seçenek için ayrılan yer gelişi güzel işaretlenmişse o soru için verilen cevap 

değerlendirmeye alınmaz ve aday o soruyu yanıtlamamış sayılır. Cevapların Optik Okuyucu 

Formuna kurşun kalemle işaretlenmiş olması gerekir. Soru Kitapçığına işaretlenen cevaplar 

dikkate alınmayacaktır. 

Sınav süresince adayların, konuşmaları, kopya alma ve vermeye teşebbüs etmeleri ya 

da kopya alma ve vermeleri sınav kurallarına aykırıdır. Böyle davrandığı herhangi bir yolla 

saptanan adayların durumu tutanakla kayıt altına alınır ve sınavları geçersiz sayılır. Sınav 

sonunda her aday, kullandığı Soru Kitapçığı, Optik Okuyucu Formu ve Sınava Giriş Belgesini 

salon görevlilerine kurallara uygun olarak teslim edecektir.  

Kitapçık ve optik formu eksiksiz teslim etmeyen veya optik formda kimlik bilgilerini 

eksiksiz ve doğru olarak kodlamayan adayların sınavları geçersiz sayılır. Bu adaylar için 

sonuç açıklanmaz. 

 

  

5. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

  
Adayların, EGEYÖS Sınavında  uygulanacak iki testin her birindeki sorulara 

verdikleri doğru ve yanlış cevapları ayrı ayrı sayılacaktır. Her test için ayrı ayrı olmak üzere, 

doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak 

ve sınav sonuçları bu puan hesabına göre yapılacaktır.  

  

 

6. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI 

  
Sınav  ve  yerleştirme Sonuçları, Öğrenci  İşleri   Daire  Başkanlığının  web  

adresindeki (http://oidb.ege.edu.tr )  Duyurular  bölümünde Sınav ve Yerleştirme Takviminde  

belirtilen tarihlerde ilan edilecektir. 

   

 

 7. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 

Sınav sonuçlarına itiraz, ilan tarihinden itibaren 5 iş günü içinde yazılı olarak 

Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na yapılacaktır. İtirazlar, sınav komisyonu 

tarafından karara bağlanacaktır.  
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8. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ 

 

EGEYÖS Sınavı’nın Temel Öğrenme Becerileri Testi bölümünden 40 ve üzerinde not 

alan öğrenciler, ilgili programın kontenjanı çerçevesinde, puanların yukarıdan aşağıya 

sıralanması sonucuna göre yerleştirilirler. 

Yerleştirmeler, program bazında %20’lik ülke barajı esas alınarak önceden ilan edilen 

kontenjanlar çerçevesinde yapılır. 

Tercihleri arasında ÖSYM tarafından belirlenen özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul 

eden programlara (Spor Bilimleri Fakültesi ya da Devlet Türk Musikisi Konservatuarı’nın 

programlarına) yer veren adayların, özel yetenek sınavına katılabilmesi için EGEYÖS 

sınavından 40 ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.  

Söz konusu adaylar, özel yetenek sınavı için ayrıca ilgili Fakülte/Yüksekokul özel 

yetenek sınavı takvimini takip ederek, söz konusu okula şahsen başvurmalıdırlar.  

Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlar dışındaki programlara ise 

EGEYÖS puanı dikkate alınarak yerleştirme yapılır. Yerleştirme puanlarında eşitlik olması 

durumunda öncelikle orta öğretim başarı puanına, ikinci olarak tercih sırasına göre 

yerleştirme işlemi yapılır. Bunların sonunda da eşitlik olması durumunda yaşı küçük olan 

aday tercih edilir. Adaylar yalnızca bir programa yerleştirilir. Adayın yetenek sınavına girip 

girmediğine bakılmaksızın yerleştirmeye ilk tercihinden başlanır. 

 Kontenjanlar dolmadığı ya da başvuru yapılmadığı takdirde boş kalan kontenjanlara 

mevcut başvuran adaylardan yalnızca bir kez (asil yerleştirme esaslarına göre) ek yerleştirme 

yapılır. 

 Herhangi bir programdaki kontenjanlara başvuru olmaması veya kontenjanların 

dolmaması halinde, dolmayan ve başvuru olmayan kontenjanlar diğer program 

kontenjanlarına aktarılmaz. 

 

 


