2020 EGEYÖS PUANI İLE ÜNİVERSİTEMİZ PROGRAMLARINI TERCİH EDECEK ADAYLAR İÇİN
TERCİH, YERLEŞTİRME VE KAYIT KILAVUZU
Asil Tercih Başvuruları

: 21 Ağustos 2020-4 Eylül 2020

Başvuru Adresi

: https://ais.ege.edu.tr/login.php

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı*
Yeri

: www.oidb.ege.edu.tr web sayfasında ilan edilecektir.

Sınav Tarihi ve Saati (Almanca) : 08.09.2020 saat 09:30-11:30 (I. Oturum)
Yazılı Sınav Sonrası (Sözlü Sınav)

Sınav Tarihi ve Saati (İngilizce) : 09.09.2020 saat 09:45-11:45 (I.Oturum)
12:30 13:45 (II.Oturum)
14:15

(Sözlü Sınav)

Asil Yerleştirme Sonuç İlanı : 14 Eylül 2020
Kayıt Tarihi (Asil)

: 15-18 Eylül 2020

2. Tercih Başvuruları

: 22-24 Eylül 2020

2. Yerleştirme Sonuç İlanı

: 25 Eylül 2020

2. Yerleştirme Kaydı

: 28-30 Eylül 2020

3. Tercih Başvuruları

: 2-4 Ekim 2020

3. Yerleştirme Sonuç İlanı

: 5 Ekim 2020

3. Yerleştirme Kaydı

: 6-8 Ekim 2020

*İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, Almanca
Mütercim Tercümanlık, İngilizce Mütercim Tercümanlık, Turizm Rehberliği programlarını
tercih eden öğrenciler bu sınava girmek zorundadır. Yabacı Dil Yeterlilik Sınavı bir kez
yapılacak olup, bu sınava girmeyen adaylar bu bölümlere tercih hakkını kaybedeceklerdir.
Bu bakımdan 2. Ya da 3. Yerleştirmelerde bu bölümleri tercih edecek adayların da bu
sınava girmeleri gerekmektedir.

1.Tercih ve Yerleştirme Formunun Doldurulması
Adaylar, başvuru yapılan yıla ait EGEYÖS puanı ile tercih yapabilirler. Adaylar, tercih
yapacakları programın puan türüne göre EGEYÖS’ün ilgili puan türünden aldıkları puan ile
tercih başvurusunda bulunacaklardır.
Program tercihleri adaylar tarafından https://ais.ege.edu.tr/login.php web sayfası
üzerinden online yapılır. Tercih işlemleri sırasında aday, sisteme (başvuru sırasında oluşan)
aday numarası ve şifresi ile giriş yaparak tercih formunu doldurup tercih edeceği programları
seçer. Seçilen programlar aday tarafından görülerek onaylanır.
Adaylar, başvuru süresi boyunca tercih değişikliği yapabilirler. Başvuru süresi
sonlandığında tercih işlemleri kesinleşecek olup, herhangi bir değişiklik yapılamayacaktır.
Adaylar başvurularında, özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlar hariç,
en fazla beş (5) ayrı program için tercih yapabilirler. Kontenjanlar dolmadığı ya da başvuru
yapılmadığı takdirde boş kalan kontenjanlara iki kez ek yerleştirme yapılır.
2. Yerleştirme İşlemleri
Önlisans programlarını tercih edebilmek için EGEYÖS sınavının herhangi bir puan
türünden en az 40 almış olmak yeterlidir.
Lisans programları için tercih edeceği programa göre EGEYÖS’ün ilgili puan türünden
40 ve üzerinde not alan adaylar, 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.
Bununla birlikte yurtdışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuran mavi kart sahibi
adaylar ile lise eğitimlerini yurtdışında (KKTC hariç) görmüş T.C. uyruğunda bulunanlar ve
uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklu adaylar için Öğretmenlik, Hukuk, Tıp, Diş Hekimliği
programlarına yerleştirmelerde anılan programların kontenjanının yüzde 10’u dikkate
alınarak yerleştirme yapılacaktır.
Ege Üniversitesi tarafından yapılacak EGEYÖS muhakeme puanından 40 veya üzeri
puan alarak İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı,
Mütercim Tercümanlık, Turizm Rehberliği ve yabancı dil eğitimi yapan diğer programları
tercih eden adayların, Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılacak olan Yabancı Dil
Yeterlilik Sınavına girerek başarılı olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde bu programlara
yaptıkları tercihler dikkate alınmayacaktır.
ÖSYM tarafından belirlenen özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarda
(Spor Bilimleri Fakültesi programları, Devlet Türk Musikisi Konservatuarı’nın programları,
Resim İş Öğretmenliği) öğrenim görmek isteyen adayların, özel yetenek sınavına katılabilmesi
için EGEYÖS sınavının herhangi bir puan türünden 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 o
programın puan türündeki 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
başvuran adaylardan iki 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.

3.Kayıt İşlemleri
Kayıt süresi içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına kayıt için başvurmayan adaylar,
kayıt haklarını o yıl için kaybederler. Kayıt evrakları www.oidb.ege.edu.tr web sayfamızda
ilan edilecektir.
EGEYÖS sonucuna göre kayıtlanacak öğrenci adaylarının barınma, ulaşım, kırtasiye
vb. giderleri kendileri tarafından karşılanacaktır.

