BAŞVURU TAKVİMİ
Başvuru Tarihi

: 16 Şubat – 21 Nisan 2017

ERÜYÖS Sınav Tarihi

: 20 Mayıs 2017 Cumartesi Türkiye Saati ile 13.00

Sınav Sonuçları

: 10 Haziran 2017

Sınav/Başvuru Ücreti

: Türkiye: 250,00 TL (İki yüz elli Türk Lirası)
Sadece kredi kartı ile başvuru esnasında tahsil
edilecektir.
: Almanya: 100 € (Yüz Euro) Hesaba havale veya EFT.
: Azerbaycan: 100 $ (Yüz Dolar) Hesaba havale veya
elden ödeme.

1. GENEL BİLGİLER
1.1. Erciyes Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Seçme Sınavı (ERÜYÖS), Türkiye’deki
Üniversitelerde lisans eğitimi almak için yurt dışından başvuru yapacak adayların
girebilecekleri bir sınavdır. Bu sınav Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından
yapılmaktadır. ERÜYÖS sonuçları Türkiye’de birçok üniversite tarafından lisans ve
ön lisans programlarına öğrenci kabulü için kullanılmaktadır.
1.2. ERÜYÖS sonuçlarının geçerlilik süresi 2 yıldır.
1.3. Sınava başvurular 16 Şubat – 21 Nisan 2017 tarihleri arasında internet üzerinden
yapılacaktır.
1.4. Üniversitemiz ile adaylar arasındaki iletişimde, Türkçe veya İngilizce kullanılır.
1.5. ERÜYÖS sonuçları Türkiye’deki üniversitelerde lisans ve/veya ön lisans
düzeyinde öğrenim görmek isteyen öğrenciler için kullanılmakta olup, transfer
ve/veya lisansüstü öğrenim için dikkate alınmaz.
1.6. ERÜ, öğrencilerin Türkiye’de oturma izni, barınma, burs vb. işlemleriyle ilgilenmez.
1.7. Adaylardan alınan sınav başvuru ücreti gelecek yıllara devredilemez. Ücretini
yatırdığı halde başvurmaktan vazgeçen, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen,
sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı
geçersiz sayılan adayların ücretleri iade edilmez. Başvuru ücretini yatırmayan adayın
başvurusu kabul edilmez.
1.8. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayın tarihinden sonra yürürlüğe
girebilecek yasalar ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, ERÜ Yönetim Kurulu ve
E R Ü Senatosu kararları uyarınca değiştirilebilir. Bu durumda izlenecek yol, ERÜ
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
1.9. ERUYÖS kılavuzu pdf olarak yayınlanacak olup, basımı ve dağıtımı yapılmayacaktır.

2. BAŞVURU KOŞULLARİ
2.1. Başvuracak Adaylar:
a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla:
1) Yabancı uyruklu olanların,
2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma
izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan
çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin
Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,
3) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift uyrukluların,
4) TC uyruklu olup lise öğreniminin son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanların,
5) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan
GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanların,
6) KKTC uyruklu olup 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere
kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip
olacakların,
başvuruları kabul edilecektir.
b) Adaylardan:
1) T.C. uyruklu olanların, (lise öğreniminin son üç yılını K.K.T.C. dışında yabancı bir
ülkede tamamlayanlar hariç)
2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip
GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),
3) Uyruğundan birisi T.C. olan çift uyrukluların, (lise öğreniminin son üç yılını K.K.T.C.
dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç)
4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını
K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri
arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav
sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
5) T.C. uyruklu olup lise öğrenimini K.K.T.C.’de tamamlayanların,
başvuruları kabul edilmeyecektir.

3. BAŞVURU İŞLEMLERİ
1. Adım – Başvurunun Başlatılması
Web tarayıcınızın adres çubuğuna www.eruyos.com yazarak Erciyes Üniversitesi Uluslararası
Öğrenci Seçme Sınavı (ERÜYÖS) sayfasını açınız

Sayfanın altındaki Sınav Merkezleri kısmında sınava gireceğiniz ülkenin adına tıklayınız.
Sınav Merkezleri için Başvuru adımlarını inceleyiniz.

ERÜYÖS 2017 BAŞVUR düğmesine tıklayarak başvurunuzu başlatınız.
2. Adım – Başvuru Koşullarının Okunup, Onaylanarak Kabul Edilmesi
Başvuru koşullarını okuyunuz. Eğer başvuru koşullarını sağlıyorsanız, “Başvuru koşullarını
okudum, kabul ediyorum.” ifadesi önündeki kutucuğu tıklayarak onaylayınız.

Onay işleminden sonra görüntülenen Devam düğmesine tıklayarak bir sonraki adıma geçiniz.
3. Adım – Fotoğraf Yükleme
Dosya Seç düğmesine tıklayarak açıklamalara uygun, sınavda kolayca tanınabileceğinizi
sağlayacak yeni bir fotoğrafınızı seçiniz. Yükle düğmesine tıklayarak sisteme yükleyiniz.

Fotoğrafınız sistemde görüntülendikten sonra beliren Devam düğmesine tıklayarak bir sonraki
adıma geçiniz.

4. Adım – Pasaport Yükleme
Dosya Seç düğmesine tıklayarak, Pasaportunuzun fotoğrafınızın da yer aldığı taranmış
sayfasını seçiniz. Yükle düğmesine tıklayarak sisteme yükleyiniz.
Pasaportunuz sistemde görüntülendikten sonra beliren Devam düğmesine tıklayarak bir
sonraki adıma geçiniz.

5. Adım – Başvuru Formunu Doldurulması
Başvuru Formunu doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurunuz. Formun altındaki “Bilgilerimin
doğruluğunu onaylıyorum.” ifadesi önündeki kutucuğu tıklayarak bilgilerinizin doğruluğunu
onaylayınız.
Kullanıcı adınız e-posta adresiniz olarak tanımlanacağı ve kullanıcı bilgileriniz e-posta
hesabınıza gönderileceği için forma lütfen aktif ve geçerli bir e-posta adresi giriniz.
Beliren "Kayıt" düğmesine tıklayarak Ödeme İşlemine geçiniz.

6. Adım - Ödeme İşlemi
ERÜYÖS 2017 Sınav Başvuru Ücreti Türkiye için 250,00 TL (İki yüz elli Türk Lirası)
Sadece kredi kartı ile başvuru esnasında ödenecektir.
Almanya için 100 € (Yüz Euro) Başvuru ödeme sayfasında belirtilen hesaba havale veya EFT
yapılarak ödenebilecektir.
Azerbaycan için 100 $ (Yüz Dolar) Başvuru ödeme sayfasında belirtilen hesaba havale veya
Başvuru Merkezine elden ödeme yapılabilir.
7. Adım - Başvuru Onaylama
Başvurunuz Sınav Merkezi tarafından kontrol edilip onaylandıktan sonra, aday kullanıcı
hesabınız oluşturulup, kullanıcı bilgileriniz e-posta hesabınıza gönderilecektir.
8. Adım – Sisteme Giriş
Kullanıcı bilgilerinizle ADAY GİRİŞ menüsünden sisteme giriş yapabilirsiniz. Sınav
tarihinden 7 gün önce ERUYOS Sistemi Sınav Bilgileri menüsü altında yer alan Sınav Giriş
Belgesi kısmından Sınav Giriş Belgenizi çıkarabilirsiniz.

4. SİNAV
4.1. ERÜYÖS 2017 20 Mayıs 2017 Cumartesi günü bütün sınav merkezlerinde Türkiye saati
ile 13.00’de yapılacaktır.
4.2. Sınava girerken a d a yl a r ı n
bulundurmaları zorunludur.

yanlarında pasaportlarını ve Sınava Giriş

Belgelerini

4.3. Adayların, sınava gelirken yanlarında, yumuşak uçlu kurşun kalem, silgi, kalem açacağı ve
şeffaf ambalajlı su dışında hiçbir şey bulundurmamaları gerekir. Adaylar, sınavın yapılacağı binaya
cep telefonu ile alınmayacaklarından, adayların sınava cep telefonu ile gelmemeleri önemle rica
olunur.
4.4. Adaylar, sınav günü, sınav saatinden en geç 30 dakika önce kimlik kontrolleri yapılarak sınav
salonuna alınacaklardır. Sınav Türkiye saati ile 13.00’de başlatılacak ve tek oturum halinde
yapılacaktır. Adayların sınav saatinden en az bir saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır
bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri bakımından son derece önemlidir.
4.5. ERÜYÖS 2017 Temel Öğrenme Becerileri Testi; 25 Matematik, 10 Geometri, 45 IQ olmak
üzere toplam 80 sorudan oluşacaktır. Sorular Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanıp uygulanacaktır.
Bu testte Türkçe, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih ve Coğrafya alanlarıyla ilgili soru sorulmayacaktır.
4.6. Testteki bütün sorular 5 seçenekli “çoktan seçmeli” tipte olacaktır. Cevap Kağıdında, bir soru
için birden fazla seçenek işaretlenmişse o soru için verilen cevap yanlış sayılacaktır.
4.7. Cevapların sınav süresinin bitiminden önce “Cevap Kağıdına” işaretlenmiş olması gerekmektedir.
Soru Kitapçığına işaretlenip cevap kağıdına geçirilmeyen cevaplar geçersiz sayılacaktır.
4.8. Adayların sınav süresince a r a l a r ı n d a konuşmaları, kopya çekmeleri, kopya vermeleri ve
kopya çekilmesine yardımcı olmaları kesinlikle yasaktır. Sınav kurallarına uymayan adayların
sınavları geçersiz sayılacaktır.
4.9. Adaylar sınav bitiminde, soru kitapçığını ve cevap kağıdını salon görevlilerine teslim edecektir.
Sınavı geçersiz sayılan adayların cevap kağıdı değerlendirmeye alınmayacak ve bu adaylar için Sınav
Sonuç Belgesi düzenlenmeyecektir.
4.10. Sınav sonuçlarına itiraz, sınav sonuçların ilanından sonra en geç üç gün içerisinde sınav
komisyonuna yazılı olarak yapılmalıdır. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

5. SİNAV SONUÇLARİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
5.1. ERÜYÖS 2017 Temel Öğrenme Becerileri Testi 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Bütün
soruların puan değeri eşittir. Yanlış cevaplar doğru cevaplarınızın puanlanmasında dikkate
alınmayacaktır.

6. SİNAV SONUÇLARİNİN DUYURULMASİ
6.1. Sınav sonuçları 10 Haziran 2017 tarihinde http://www.eruyos.com sayfası üzerinden
duyurulacaktır.
6.2. Adaylar, kullanıcı adı ve şifreleri ile sınav sonuçlarını öğrenebilecekler ve Sınav Sonuç
belgelerini çıktı olarak alabileceklerdir.
6.3. İsteyen adaylar S ı nav S o n u ç B e l ge l er i ni ERÜYÖS Koordinatörlüğü'nden şahsen
alabileceklerdir.

