
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erciyes Üniversitesi 

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı 

(ERÜYÖS) 
 

Sınav & Başvuru Kılavuzu 



 

BAŞVURU TAKVİMİ 
 

Başvuru Tarihi : 1 Şubat 2021 – 11 Temmuz 2021 

ERÜYÖS Sınav Tarihi : 25 Temmuz 2021 Pazar 14.30 (Türkiye yerel saati ile) 

Sınav Merkezleri : Kayseri, İstanbul, Ankara ve Gaziantep 

Sınav Sonuçları : 5 Ağustos 2021 

Sınav/Başvuru Ücreti : 375,00 TL (Üç yüz yetmiş beş Türk Lirası) 

Sadece kredi kartı veya banka kartı ile başvuru 

esnasında tahsil edilecektir. 



 

1. GENEL BİLGİLER 
 

1.1 Erciyes Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (ERÜYÖS), Türkiye’deki 

Üniversitelerde lisans ve/veya ön lisans eğitimi almak için, başvuru koşullarını 

sağlayan yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrencilerin girebilecekleri bir sınavdır. 

Bu sınav, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından yapılmaktadır. ERÜYÖS sonuçları, 

Türkiye’deki birçok üniversite tarafından lisans ve/veya ön lisans programlarına 

öğrenci kabulü için kullanılmaktadır (*). 

1.2 ERÜYÖS sonuçlarının geçerlilik süresi 1 (bir) yıldır. 

1.3 Sınava başvurular 1 Şubat – 11 Temmuz 2021 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 

ERÜ Senatosu kararları uyarınca değiştirilebilir. Bu durumda izlenecek yol, ERÜ 

tarafından belirlenir. Bu kılavuzda ifade edilmeyen durumlar için izlenecek yol, 

ERÜ Yönetim Kurulu ve Senatosu tarafından verilen kararlara göre belirlenir. 

1.9 ERÜ, en az 15 gün öncesinde adaylara ilan etmek koşuluyla sınav takviminde 

değişikliğe gidebilir. Sınav ile ilgili olası değişiklikler ve burada yer almayan bilgiler 

https://eruyos.erciyes.edu.tr/ internet adresinden duyurulacaktır. 

1.10 ERÜYÖS Sınav & Başvuru kılavuzu pdf olarak yayınlanacak olup, basımı ve 

dağıtımı yapılmayacaktır. 

 

 

 

 

 

* ERÜYÖS sonuçlarını kabul eden Türkiye’deki Üniversitelerin listesi, https://eruyos.erciyes.edu.tr/ internet 

adresinde sürekli güncellenmektedir. 

https://eruyos.erciyes.edu.tr/
https://eruyos.erciyes.edu.tr/


 

2. YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI 

 

2.1. Yurtdışından öğrenci kabulü için 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 Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına 

İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı 

Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya 

babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, 

yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu 

incelemelerinde yarar bulunmaktadır.) 

3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / 

bu durumdaki çift uyrukluların, 

4*.   a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu 

öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede 

tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki 

MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci 

kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine, 

b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt 

dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir 

ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir 

ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru 

yapabilmelerine, 

5. 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 veya sahip olacakların, 

 

başvuruları kabul edilecektir. 

 
b) Adaylardan 

 

1. T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de 

tamamlayanların, 

2. KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin (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 sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip 

olacaklar hariç), 



 

3*. a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift 

uyrukluların, (a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç) 

4. Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (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 sınav sonuçlarına 

sahip olan veya sahip olacaklar hariç), 

5. Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan 

yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı 

bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların, 

 
başvuruları kabul edilmeyecektir. 

 
* : Danıştay 8. Dairesi tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararı uyarınca 21.5.2014 

tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında Yürütme Kuruluna verilen yetkiye 

dayanarak 16.07.2014 Tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nda başvuru yapabilecek 

adaylara ilişkin alınan karara göre düzenlenmiştir. 

 

ERÜYÖS sınavına başvuracak bütün adaylar için yukarıdaki başvuru koşulları okunmuş 

ve bu şartların sağlandığını kabul ettikleri varsayılır. Başvuru koşullarını sağlamayan 

adaylar, ERÜYÖS sınav sonucunu kullanarak herhangi bir programa başvuru 

yapamazlar, başvuru koşulları sağlanmadan yerleştirme ya da kayıt işlemleri yapılmış 

olsa bile tespiti halinde kayıtları iptal edilir. 

 



 

3. ERÜYÖS BAŞVURU İŞLEMLERİ 
 

 

3.1. Sisteme Kayıt Yaptırmak  

 
Web tarayıcınızın adres çubuğuna https://eruyos.erciyes.edu.tr/ yazarak Erciyes Üniversitesi Yabancı 

Uyruklu Öğrenci Sınavı (ERÜYÖS) sayfasını açınız. 

 

 

Kırmızı ile işaretlenen alandaki “KAYIT OL” düğmelerinden herhangi birine tıklayarak sisteme kayıt 

yaptırabilirsiniz. 

3.2.Kayıt Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar 

 
Kayıt ol ekranında bulunan tüm alanların doldurulması zorunludur. Alanlar doldurulurken 

açıklamalara dikkat edilerek doldurulması gerekmektedir. Bilgilerinizi eksiksiz doldurduktan sonra 

“KAYIT OL” butonuna tıklanarak kayıt işlemini tamamlayınız. 

Yükleyeceğiniz profil fotoğrafınızın ve pasaportunuzun resminin boyutları kırmızı yazılarla 

belirtilmiştir. Belirtilen boyutlardan büyük resim yükleyemezsiniz. Yükleyeceğiniz fotoğrafın güncel 

olmasına ve bakıldığında kolayca tanınabilecek şekilde olmasına dikkat ediniz.  

 

3.3. Sisteme Giriş Yapılması 

 

Kaydınız başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra “Giriş Yap” ekranından sisteme kullanıcı adı 

ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz. 

https://eruyos.erciyes.edu.tr/


 

 
 

Sisteme kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra bilgilerinizi kontrol ediniz. Bilgilerinizde yanlışlık 

olması durumunda eruyos@erciyes.edu.tr adresine mail atarak düzeltme talebinde bulunabilirsiniz. 

 

3.4. Sınava Başvuru 

  

 

Başvuru tarihi aralığında sisteme giriş yaptığınızda 

Başvuru Yap Butonu aktif olacaktır. “Başvuru 

koşullarını okudum, anladım ve başvuru koşullarını 

sağladığımı beyan ederim.” alanını işaretleyerek 

“Başvuru Yap” butonuna tıklamanız gerekmektedir. 

 

 

3.5. Ödemenin Yapılması 

 

 

Başvuru Yap butonuna tıkladıktan sonra ödeme 

durumunu gösteren alan erişime açılacaktır. 

“Ödeme Yap” butonuna tıklayarak ödeme sayfasına 

ulaşabilirsiniz. 

 

 

 

Kredi kartı bilgilerinizi girerek ödeme 

yapabilirsiniz. Ödemeyi başarılı bir şekilde 

yapabilmek için kredi kartınızın yurtdışı işlemlerine 

açık olması ve yeterli limite sahip olması 

gerekmektedir. Ödeme sırasında 3D Güvenli ödeme 

sistemi kullanılmaktadır. Ödemeyi 

tamamlayabilmeniz için kredi kartınıza tanımlı 

telefona gelen şifreyi girmeniz gerekmektedir. 

 

mailto:eruyos@erciyes.edu.tr


 

 

 

 

Ödemeyi başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğinizde 

ödeme durumunuz güncellenecektir. 

 

 

 

 

Ödemeniz alındığında sınav merkezini 

seçebileceğiniz alan erişime açılacaktır. Sınav 

merkezi değişikliği için eruyos@erciyes.edu.tr  ‘ye 

mail atmanız gerekmektedir. 

 

 

 

 

Sınava girmek istediğiniz merkezin ismini açılan 

listeden seçtikten sonra “Seç” butonuna tıklamanız 

gerekmektedir. 

 

 

 
 

Sınav merkezi seçimi bittiğinde başvuru durumu alanınız “Başvuru tamamlandı” olarak güncellenecek 

ve Aday numaranız tanımlanacaktır.  

 

ERÜYÖS sınavına başvurunuz tamamlanmıştır. Sınavda başarılar dileriz… 

 

mailto:eruyos@erciyes.edu.tr


 

4. SINAV 
4.1. ERÜYÖS 2021, 25 Temmuz 2021 Pazar günü bütün sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 

14.30’da yapılacaktır. 

4.2. ERÜYÖS 2021 için planlanan sınav merkezleri; Kayseri, İstanbul, Ankara ve Gaziantep’tir. 

Erciyes Üniversitesi, gerekli görülen hallerde sınav merkezlerinde değişiklik yapma ve/veya kapatma 

hakkına sahiptir. Sınav merkezinin açılmaması durumunda aday, sınavın yapılacağı başka bir 

merkezde sınava girmeyi tercih edebilir. Kapatılan sınav merkezi haricinde başka bir sınav merkezini 

tercih etmeyen adayların ödemeleri iade edilir. 

4.3. Sınava girerken adayların, Sınava Giriş Belgelerini ve süresi geçerli Pasaportlarını (veya 

Geçerli Kimlik Belgelerini) yanlarında bulundurmaları zorunludur. Kimlik belgelerinin aslı, 

sınava giriş için geçerli olan belgelerdir. Fotoğraf bulunmayan kimlik belgeleri ve sınav tarihi 

ertelense bile sınav tarihinde süresi bitmiş olan süreli kimlik belgeleri geçerli belge olarak kesinlikle 

kabul edilmeyecektir.  

4.4. 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. 

4.5. Adaylar sınav günü, sınav saatinden 60 dakika önce kimlik kontrolleri yapılarak sınav 

salonlarına alınmaya başlanacaktır. Sınav Türkiye saati ile 14.30’da başlatılacak ve tek oturum 

halinde yapılacaktır. Adayların sınav saatinden en az 75 dakika önce sınavın yapılacağı bina 

önünde hazır bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri bakımından son derece 

önemlidir. 

4.6. ERÜYÖS 2021 Temel Öğrenme Becerileri Testi; 30 Matematik, 10 Geometri, 40 IQ olmak 

üzere toplam 80 sorudan oluşacaktır. Sınav süresi 120 dakikadır (2 saat). Sorular, Türkçe ve İngilizce 

dillerinde hazırlanıp uygulanacaktır. Bu testte Türkçe, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih ve Coğrafya 

alanlarıyla ilgili soru sorulmayacaktır. 

4.7. 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. 

4.8. Cevapların sınav süresinin bitiminden önce “Cevap Kağıdına” işaretlenmiş olması gerekmektedir. 

Soru Kitapçığına işaretlenip cevap kağıdına geçirilmeyen cevaplar geçersiz sayılacaktır. 

4.9. Adayların sınav süresince aralarında konuşmaları, kopya çekmeleri, kopya vermeleri ve kopya 

çekilmesine yardımcı olmaları kesinlikle yasaktır. Sınav kurallarına uymayan adayların sınavları 

geçersiz sayılacaktır. 

4.10.  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. 

4.11.  Sınav sorularına itiraz, sınav tarihinden sonra en geç 5 iş günü içerisinde; sınav sonuçlarına 

itiraz ise sınav sonuçlarının ilanından sonra en geç 5 iş günü içerisinde ıslak imzalı itiraz 

dilekçesinin, sınav komisyonuna teslim edilmesiyle yapılmalıdır. İtiraz süreleri bittikten sonra 

yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Posta yoluyla yapılan itiraz başvuruları, itiraz süresi içinde 

postaya verilmesi halinde dikkate alınacaktır. Ancak zorunluluk nedeniyle posta yoluyla yapılan 

itirazlarda 5 günlük süre içerisinde postaya verilmiş olması şartı ile posta ulaşım süresi de dikkate 

alınarak sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç 10 gün içerisinde sınav komisyonuna ulaşmayan 

itirazlar dikkate alınmayacaktır. 



 

 

5. SINAV  SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

5.1. ERÜYÖS 2021 Temel Öğrenme Becerileri Testi 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Bütün 

soruların puan değeri eşittir. Yanlış cevaplar, doğru cevaplarınızın puanlanmasında dikkate 

alınmayacaktır. 



 

6. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI 
 

6.1. Sınav   sonuçları,  5 Ağustos 2021   tarihinde 

duyurulacaktır. 

h  https://eruyos.erciyes.edu.tr/    üzerinden

6.2. Adaylar, kullanıcı adı ve şifreleri ile sınav sonuçlarını öğrenebilecekler ve Sınav Sonuç belgelerini 

çıktı olarak alabileceklerdir. 

https://eruyos.erciyes.edu.tr/

