
 ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA 

KABULÜ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR 

1.Üniversitenize kayıtlanmak istiyorum ancak yüzde yüz yabancı dilde eğitim almak 

istiyorum. Bu şekilde eğitim dili yabancı dil olan programlarınız var mı? 

Üniversitemiz ön lisans programlarının tamamı ve lisans programlarının çoğunun eğitim 

dili Türkçedir. Eğitim dili İngilizce olan lisans programlarımız; 

Kimya Mühendisliği,  

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı,  

İngiliz Dil ve Edebiyatı, 

İngilizce Mütercim Tercümanlık  

Eğitim dili Almanca olan lisans programlarımız; 

Alman Dili ve Edebiyatı 

Almanca Mütercim Tercümanlık programlarıdır. 

Programların eğitim diline ilişkin detaylı bilgiye www.oidb.ege.edu.tr  web sayfasındaki 

Öğrenciler başlığı altındaki Uluslararası Öğrenciler alt başlığından ulaşabilirsiniz.  

 

2. Uluslararası öğrencilerin ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar için Üniversitenize 

başvurusunda hangi sınavlar kabul edilir? 

Üniversitemiz lisans ve ön lisans programlarına yerleştirmelerde yalnızca EGEYÖS 

sınav sonucu kabul edilmektedir. 

EGEYÖS, Ege Üniversitesi tarafından her yıl yapılan ve yurtdışından kabul edilecek 

öğrencileri seçmek ve Üniversitemiz programlarına yerleştirmek için kullanılan bir sınavdır.  

 

3. Ön lisans ve lisans programlarına uluslararası öğrenci kabulü için başvuru koşulları 

nelerdir? 

Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları şartıyla 

- Yabancı uyruklu olan, 

- Türk vatandaşlığından çıkanlar (mavi kartlılar da dahil), 

- Lise eğitiminin tamamını yurtdışında görerek mezun olan Türk vatandaşı/ 

uyruğundan biri TC olan çift vatandaşlar, 

- Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile Türk vatandaşlığına 

geçenler / bu durumdaki çift uyruklular, (Kayıtlar sırasında bu adaylardan sonradan 

Türk vatandaşlığına geçtiğini gösteren nüfus kayıt örneği alınacaktır) (ÖNEMLİ 

AÇIKLAMA: Anne ya da babasından biri Türk vatandaşı olan çift uyruklu adaylar için 

yurtdışında doğmak doğum ile yabancı uyruklu olmayı sağlamaz. Bu guruptaki 

adaylar, 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun 5., 6., ve 7. Maddelerini dikkatle 

incelemelidirler. Bu durumdakilerin yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına 

başvuru hakkı bulunmamaktadır.) 

http://www.oidb.ege.edu.tr/


- KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini 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 olanlar veya sahip olacaklar EGEYÖS sınavına, 

başvuru yapabilirler. 

 

4. EGEYÖS’e nasıl başvurabilirim? 

Başvurular, www.yos.ege.edu.tr üzerinden alınmaktadır. 

 

5. EGEYÖS ne zaman yapılmaktadır? 

EGEYÖS, Üniversitemiz tarafından www.yos.ege.edu.tr web sayfasında ilan edilen tarihlerde 

her yıl yapılmaktadır.  

 

6. EGEYÖS hangi konuları kapsamaktadır? 

Temel Öğrenme Becerileri Testi’nden oluşan sınav, adayların soyut düşünme gücünü 

ölçmeyi amaçlayan sorular ile matematik ve geometri sorularından oluşmakta olup “çoktan 

seçmeli” tipte yapılır.  

Sınav konularına ve sınav ile ilgili diğer bilgilere www.yos.ege.edu.tr deki Sınav 

Kılavuzundan ulaşabilirsiniz. 

 

7. EGEYÖS puanı ne kadar süreyle geçerlidir? 

EGEYÖS puanları Üniversitemizde yalnızca 1 yıl geçerliliğe sahiptir.  

 

8. EGEYÖS puanını başka Üniversitelerde kullanabilir miyim? 

EGEYÖS puanı ile öğrenci kabul eden üniversitelerin listesine www.yos.ege.edu.tr web 

sayfasından ulaşabilirsiniz.  

 

9. Üniversitenizde herhangi bir programa yerleşmek için EGEYÖS’ten ne kadar puan almam 

gereklidir? 

Lisans programlarını tercih edecek olan adaylar, tercih edecekleri program ile ilgili EGEYÖS 

puan türünden en az 40 almalıdır. EGEYÖS puan türleri olan Muhakeme puanı YKS 

(Yükseköğretim Kurumları Sınavı) kılavuzunda bulunan Sözel puana, Sayısal puanı YKS 

kılavuzunda bulunan Sayısal puanına ve Eşit Ağırlıklı puanı YKS kılavuzunda bulunan Eşit 

Ağırlıklı puanına karşılık olarak kabul edilir.  

Ön lisans programlarına ise EGEYÖS puan türlerinin herhangi birinden 40 puan ve üzerinde 

puan alan öğrenciler başvurabilir. 

 

 

http://www.yos.ege.edu.tr/
http://www.yos.ege.edu.tr/


10. Sınav sonrasında ne gibi işlemler yapılmalıdır? 

EGEYÖS’te barajı geçen adaylar, “EGEYÖS Tercih Kılavuzunda” belirtilen tarihlerde tercih 

yapabilirler. Üniversitemizde 3 kere yerleştirme yapılmakta olup, adaylar her bir yerleştirme 

için 5 program tercih edebilirler. 

Yabancı dil ile eğitim veren programları (İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve 

Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, Mütercim Tercümanlık programları, Turizm Rehberliği) 

seçen adaylar, “EGEYÖS Tercih Kılavuzu”nda ilan edilen tarihlerde ayrıca Yabancı Dil 

yeterlilik sınavına katılarak başarılı olmak zorundadırlar.   

Özel yetenek puanı ile öğrenci alan programlarda ise öğrenciler ayrıca ilgili okulun özel 

yetenek sınavından başarılı olmak zorundadırlar. Bu gruptaki öğrenciler, özel yetenek sınav 

takvimini ilgili okul ile iletişime geçerek öğrenebilirler. 

 

11. Tercihler sırasında nelere dikkat edilmelidir? 

Tercihler sırasında adaylar, 

https://www.yok.gov.tr/Documents/Ogrenci/yurtdisindan_ogrenci_kabulune_iliskin_esasla

r_01042021.pdf linkinden başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıklarını iyice araştırmalıdır. Aksi 

takdirde alınan puanlar bir hak kazandırmayacaktır.  

Ayrıca bir programa yerleştirilen adaylar, sonraki yerleştirmelerde tercih hakkını 

kaybedeceğinden program tercihlerini dikkatle yapmalıdırlar. 

 

https://www.yok.gov.tr/Documents/Ogrenci/yurtdisindan_ogrenci_kabulune_iliskin_esaslar_01042021.pdf
https://www.yok.gov.tr/Documents/Ogrenci/yurtdisindan_ogrenci_kabulune_iliskin_esaslar_01042021.pdf

