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1. ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ 

SEÇME, YERLEŞTİRME VE KAYIT TAKVİMİ  

Asıl Yerleştirme İşlemleri Başlama Tarihi Bitiş Tarihi 

Başvuru Tarihleri 2 Mayıs 2019 31 Mayıs 2019 

Başvuruların Kontrol Edilmesi ve Onaylanması 10 Haziran 2019 11 Haziran 2019 

ADÜYÖS Giriş Belgesinin Yayınlanması 14 Haziran 2019 14 Haziran 2019 

ADÜYÖS Tarihi ve Saati 
22 Haziran 2019 

 Saat : 15:00 

22 Haziran 2019 

 Saat : 17:00 

ADÜYÖS Sorularına İtiraz Süresi 23 Haziran 2019 25 Haziran 2019 

ADÜYÖS Sorularına İtiraz Sonuçlarının Duyurulması 27 Haziran 2019 27 Haziran 2019 

ADÜYÖS Sonuçlarının Duyurulması 5 Temmuz 2019 5 Temmuz 2019 

ADÜYÖS Sonuçlarına İtiraz Süresi 6 Temmuz 2019 8 Temmuz 2019 

Kesinleşmiş ADÜYÖS Sonuçlarının Duyurulması 12 Temmuz 2019 12 Temmuz 2019 

Tercih Süresi 13 Temmuz 2019 16 Temmuz 2019 

Yerleştirme Sonuçlarının Duyurulması 26 Temmuz 2019 26 Temmuz 2019 

Kabul Mektuplarının Başvuru Sisteminde Yayınlanması 26 Temmuz 2019 26 Temmuz 2019 

Kesin Kayıt Tarihleri 19 Ağustos 2019 22 Ağustos 2019 

Ek Yerleştirme İşlemleri Başlama Tarihi Bitiş Tarihi 

Ek Yerleştirme Kontenjanlarının Duyurulması 26 Ağustos 2019 26 Ağustos 2019 

Ek Yerleştirme Tercih Tarihleri 27 Ağustos 2019 31 Ağustos 2019 

Ek Yerleştirme Sonuçlarının Duyurulması 6 Eylül 2019 6 Eylül 2019 

Ek Yerleştirme Kabul Mektuplarının Başvuru 

Sisteminde Yayınlanması 
6 Eylül 2019 6 Eylül 2019 

Ek Yerleştirme Kesin Kayıt Tarihleri  19 Eylül 2019 20 Eylül 2019 

 

Not: Kayıt ve Kabul takviminde ÖSYM sınav / kayıt tarihlerine bağlı olarak Rektörlük tarafından 

güncelleme yapılabilecektir. 
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1.2 Faydalı linkler: 

1.2.1 Uluslararası Öğrenci Ofisi:  

http://www.akademik.adu.edu.tr/internationalstudents/default.asp?lang=1 

 

1.2.2 ADÜYÖS Başvuru ve Sınav sistemi:  

http://yos.adu.edu.tr  

 

1.2.3 AKTS Bilgi Paketi 

https://akts.adu.edu.tr/ 

 

2. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE ve KURALLAR  

 

2.1. Bu kılavuz, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 

tarafından uygulanan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (ADÜYÖS) hakkında bilgi sunmak amacıyla 

hazırlanmıştır. 

2.2. Başvuru, sınavlar ve sonuçlarla ilgili detaylı ve güncel bilgiye http://yos.adu.edu.tr internet 

sitesinden ulaşılabilir. Bu adresten yapılacak duyurular, adaylar için resmi tebligat niteliğindedir.  

2.3. Belirtilen başvuru süresi dışında, şahsen ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul 

edilmez. 

2.4. Bir adayın ADÜYÖS’e başvurması, bu kılavuzda ve ilgili internet sitesinde yer alan bütün 

hususları kabul ettiği anlamına gelir. 

2.5. ADÜYÖS sonuçları bir (1) yıl için geçerlidir.  

2.6. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (ADÜZEM) tarafından 

yapılacak olan ADÜYÖS sonuçları, Üniversitemizde önlisans ve/veya lisans düzeyinde öğrenim 

görmek isteyen öğrenciler için kullanılmakta olup transfer ve/veya lisansüstü öğrenim için dikkate 

alınmaz.  

2.7. ADÜYÖS’e başvurularda adayların başvuru koşullarını sağlayıp sağlamadıklarına ilişkin 

kendi beyanları dikkate alınır. Yanlış beyan vererek sınava girenlerin sınavları geçersiz sayılır.  

2.8. Adaylardan alınan sınav ücreti, gelecek yıllara devredilmez. Sınav ücretini yatırdığı halde 

başvuru yapmaktan vazgeçen, başvurusu geçersiz sayılan, her ne sebeple olursa olsun sınava girmeyen 

veya giremeyen, geçerli bir nedenle sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, sınavda başarı 

sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı 

işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların yatırdıkları sınav ücreti iade edilmez.  

Bununla birlikte, sistemde farklı hesaplar oluşturarak iki hesaptan da ödeme yaptığının tespiti 

durumunda aday için yatırılan sınav ücretinin iadesi yapılmaz. Ayrıca, sınav ücretini başvuru takvimi 

dâhilinde yatırmayan adayların başvuruları kabul edilmez. Sınav ücretini yatırmayan adayların 

başvurusu hiçbir şekilde kabul edilmez. 

 

2.9. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, yabancı uyruklu öğrencilerin burs, geçim, barınma 

ve Türkiye’de oturma izinleri ile ilgili işlemlerde sorumluluk taşımaz; ayrıca,  adayların sınava 

girmeleri için ülkelerinden almaları gereken çıkış izni, pasaport, vize işlemleri ile ilgili konulardan da 

sorumlu değildir.  

 

 

http://www.akademik.adu.edu.tr/internationalstudents/default.asp?lang=1
http://yos.adu.edu.tr/
https://akts.adu.edu.tr/
http://yos.adu.edu.tr/
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3. BAŞVURU KOŞULLARI   

 

3.1. 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, (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.),  

 

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

durumdaki çift uyrukluların,  

 

ç) 1) 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), 

 

 2) 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), 

 

d) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan 

General Certicate of Education Advanced Level (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 edilir.  

 

3.2. Adaylardan  

 

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

tamamlayanların,  

 

b) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) 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),  

 

c) 3.1. maddesinin b numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift 

uyrukluların, (3.1 maddesinin ç numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç),  

 

ç) 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),  
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d) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı 

liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya 3.1. maddenin b bendinde tanımlanan doğumla 

ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların  

başvuruları kabul edilmez.  

 

4. BAŞVURU İŞLEMLERİ  

 

4.1. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi yabancı uyruklu öğrenci başvuruları 02-31 Mayıs 

2019 tarihleri arasında https://yos.adu.edu.tr internet sitesinden yapılır. Bu süreden sonra başvuru 

sistemi otomatik olarak kapanır. Belirtilen başvuru süresi dışında, şahsen ya da posta yoluyla yapılan 

başvurular kesinlikle kabul edilmez. 

4.2. Başvurular Türkçe veya İngilizce olarak yapılır.  

4.3. Adaylar, başvuru süresi içinde, ADÜYÖS internet sitesinden kişisel bilgilerini, sınav 

bilgilerini, iletişim bilgilerini, lise öğrenimleriyle ilgili bilgileri girerek kullanıcı oluşturur. Kimlik ile 

ilgili bilgi alanlarına adayın pasaport, mavi kart ya da kimlik kartı bilgileri, değiştirilmeden ve 

kısaltma yapılmadan girilir. Aday Sayfasından kimlik doğrulaması için gerekli olan başvuru belgeleri 

yüklenir. Adaya ilişkin bilgilerdeki yanlışlıklardan doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya aittir. 

Doğru bilgi girişi yapmayan ve geçerli belge yüklemeyen adayların başvurusu iptal edilir. 

4.4. Aday başvuru süreci aşağıdaki adımlar ile açıklanmıştır: 

1. Adım, Aday Kişisel Bilgileri ile Kayıt : Adaylar başvuru süresi içinde http://yos.adu.edu.tr  

internet sitesinden istenilen bilgileri doldurarak başvuru yapar. Adaydan istenilen e-posta adresi, 

adayın kendisine ait olmalı ve her bir aday yalnız bir e-posta adresi kullanmalıdır. Aday, başvuru 

sırasında belirtmiş olduğu e-posta adresine gönderilen doğrulama bağlantısına tıklayarak 

başvurusunun doğrulama işlemini yapar. Adaylar, gönderilen e-posta içerisinde bulunan Aday 

Numarası ve Parola ile https://yos.adu.edu.tr internet sitesine giriş yapar. ADÜ ile yapılacak her türlü 

yazışmada “Aday Numarası”nın belirtilmesi zorunludur. Aday Numarası belirtilmeyen e-posta ve 

dilekçeler işleme konulmaz. 

2. Adım, Biyometrik Fotoğraf Yükleme : Aday sayfasına giriş yapan aday, son 6 ay içinde 

çekilmiş biyometrik vesikalık fotoğrafını Aday Menüsünde yer alan Belge Yükleme sekmesi 

üzerinden yükler. Biyometrik fotoğrafın niteliği aday sayfasındaki yükleme alanında detaylı olarak 

açıklanmıştır. Bu vesikalık fotoğraf, Sınava Giriş Belgesi ve Sınav Sonuç Belgesi üzerinde yer alır. 

Sınav günü bu fotoğraftaki tanınmada önemli rol oynayabilecek görünüm özelliklerinde bir değişiklik 

bulunmamalıdır. Salon Başkanının fotoğraftan adayın kimliğini belirlemede güçlük çekmesi halinde, 

adayın sınava alınmayacağı göz önünde tutulmalıdır.  

3. Adım, Kimlik Belgesi Yükleme : Aday sayfasına giriş yapan aday, kimlik belgesini, 

tamamı görülecek şekilde ve resim dosyası biçiminde Aday Menüsünde yer alan Belge Yükleme 

sekmesi üzerinden yükler. Nüfus cüzdanı (kimlik kartı), mavi kart ve pasaport özel kimlik belgesi 

olarak kabul edilecek resmi belgelerdir. Yüklenecek kimlik belgesinde kişinin fotoğrafı bulunmalı, 

yazılar okunaklı ve net olmalıdır. 

4. Adım, Belgelerin doğruluğunu onaylama : Aday, yüklemiş olduğu biyometrik fotoğrafın 

kendisine ait olduğunu ve kimlik belgesinin de geçerli belge olduğunu beyan ederek onaylar. 

https://yos.adu.edu.tr/
http://yos.adu.edu.tr/
https://yos.adu.edu.tr/
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Onaylanmış olan belgelerin sorumluluğu adaya aittir. Onaylanan belgeler değiştirilemez. Geçerli belge 

yüklemeyen adayların başvurusu iptal edilir ve aday sınava alınmaz. 

5. Adım, Sınav ücretini ödeme : Ödemeler sadece kredi kartı ile yapılır. Kullanılacak kredi 

kartının VISA veya MASTERCARD özelliği olması gerekmektedir. Ödeme yapılan kredi kartının 

adaya ait olması gerekmez. Aday, başvuru kılavuzunun 4. maddesinin 4.7. bendinde belirtilen sınav 

ücretini (300 TL), kredi kartı bilgilerini girerek Aday Menüsünde yer alan Ödeme sekmesi üzerinden 

öder. Ödeme aşamasında aday, 3D Güvenli Ödeme sayfasına yönlendirilir. Adayın karşısına kredi 

kartının bağlı olduğu bankanın ödeme sayfası gelir, sınav ücreti karşılığı olarak ödenecek tutar, kredi 

kartının bağlı bulunduğu para birimine göre hesaplanır. Ödeme esnasında hesaplamadan kaynaklanan 

ek ücretler adaya aittir. Ödeme işleminin 31 Mayıs 2019 tarihinde saat 23.59’a kadar yapılmış olması 

gerekir. 

6. Adım, Başvurunun değerlendirilmesi : Başvuru adımlarını tamamlayan adayların 

belgeleri Sınav Komisyonu tarafından incelenir. Girilen kimlik bilgileri ile yüklenen kimlik belgesi 

eşleşmeyen veya hatalı belge yükleyen adayın başvurusu, komisyon tarafından iptal edilir ve aday 

sınava alınmaz. 

7. Adım, Sınav Giriş Belgesini alma : Başvuru belgelerinin değerlendirilmesi ve 

onaylanmasından sonra sınav merkezi tarafından öğrencilerin sınav binalarına ve salonlarına 

yerleştirme işlemi yapılır. Aday, 14 Haziran 2019 tarihinde https://yos.adu.edu.tr internet sitesindeki 

Aday Sayfasında yer alan Aday Menüsünden Sınav Giriş Belgesini alır.  

4.6. Program tercihleri, 13-16 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılır. Adaylar 10 farklı program 

tercihinde bulunabilir. Kontenjanlar için https://yos.adu.edu.tr internet sitesindeki Kontenjanlar 

sekmesine bakınız. 

4.7. Sınav Ücreti  

 

4.7.1. ADÜYÖS ücreti, 300 TL olarak belirlenmiştir.  

 

4.7.2. Adaylardan alınan sınav ücretleri gelecek yıllara devredilmez. Aydın Adnan Menderes 

Üniversitesi tarafından sınav merkezinde yapılacak olan sınav iptal edilirse, sınav ücreti iade edilir. 

Bunun haricindeki hiçbir durumda sınav ücret iadesi yapılmaz. Sınav ücretini yatırmayan adayın 

başvurusu kabul edilmez ve aday sınava alınmaz. 

 

4.7.3. Sınav ücreti, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Döner Sermaye (S/ADNAN 

MENDERES UNIV.) hesabına, sadece kredi kartı ile ödenir.  

 

5.  ADÜYÖS SÜRECİ 

5.1. Adayların sınava gireceği bina/salon bilgileri ile sınava giriş için gerekli belgeler 

http://yos.adu.edu.tr internet sitesinde, sınava başvuruların sona ermesinden sonra 14 Haziran 2019 

tarihinde ilan edilir. Aday sınava gireceği bina ve salon bilgilerini içeren sınava giriş belgesinin 

çıktısını, Aday Menüsündeki Sınav Giriş Belgesi sekmesinden alır. Adayın sınav saatinden en az 1 

saat önce sınava giriş belgesi ve pasaport/kimlik kartı/mavi kart ile sınava gireceği bina önünde hazır 

bulunması gerekir. Başlama saatinden sonraki ilk 15 dakikadan sonra gelen adaylar, sınava alınmaz. 

Sınav süresinin son 15 dakikasında adaylar sınavını bitirmiş olsa dahi sınav salonundan çıkamaz. 

Adaylar sınav soru kitapçığının arkasında yer alan sınav kurallarına uymak zorundadır.  

https://yos.adu.edu.tr/
https://yos.adu.edu.tr/
http://yos.adu.edu.tr/
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Sınava giriş için gereken fotoğraflı sınava giriş belgesi ve pasaportun/kimlik kartının/mavi kartın eksik 

olması durumunda adaylar kesinlikle sınava alınmaz.  

5.2. ADÜYÖS Tarihi: 22 Haziran 2019, saat 15:00 

5.3. ADÜYÖS Yeri: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Merkez Kampüsü, Efeler - Aydın / 

TÜRKİYE 

 

5.4. Sınava Giriş Belgesini kaybedenler, Aday Sayfasına tekrar giriş yaparak Aday 

Menüsündeki Sınav Giriş Belgesi sekmesinden yeniden çıktı alabilir. 

 

5.5. ADÜYÖS, Temel Akademik Beceriler Testi çoktan seçmeli tipte sorular içeren bir testtir 

ve 80 sorudan oluşur. Sınav süresi 120 dakikadır. ADÜYÖS, 100 standart puan üzerinden 

değerlendirilir. 

5.6. Soru kitapçığındaki tüm sorular “çoktan seçmeli” olarak hazırlanır. Her soru, beş 

seçeneklidir ve bunlardan yalnızca bir tanesi sorunun doğru cevabıdır. Cevap kâğıdında, bir soru için 

birden fazla seçenek işaretlenmişse ya da bir seçenek için ayrılan yer gelişigüzel işaretlenmişse o soru 

için verilen cevap geçersiz kabul edilir. Her 4 yanlış cevap için adayın aldığı ADÜYÖS puanından 1 

standart puan düşürülür. 

5.7. Cevapların mutlaka cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Yalnızca soru kitapçığına 

işaretlenen cevaplar geçersiz sayılır. Sınav uyulması gereken kurallar hakkında ayrıntılı bilgi sınav 

soru kitapçığı arkasında yer alır, gözetmenler tarafından, sınav sırasında sınava giren adaylara okunur. 

Sınav sonunda her aday, kullandığı soru kitapçığını ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim eder. 

Sınav kurallarına uymayan veya sınav sonunda soru kitapçığı ve cevap kâğıdını teslim etmeyen adayın 

sınavı değerlendirmeye alınmaz ve Sınav Sonuç Belgesi düzenlenmez. 

5.8. Adaylar, yumuşak uçlu kurşun kalem, yumuşak silgi ve kalem açacağı dışında herhangi 

bir araç gereç ile sınav salonuna giremez. Adayların hesap makinesi, akıllı saat, cep telefonu, akıllı cep 

telefonu, tablet veya herhangi bir elektronik cihaz ile sınava girmesi kesinlikle yasaktır. ADÜYÖS 

gözetmenlerinin herhangi bir kopya ve yardım girişimini tespit etmeleri halinde adayın sınavı iptal 

edilir. 

 

5.9. ADÜYÖS Temel Akademik Beceriler Testi; Matematik I (18), Matematik II (14) ve 

Geometri (8) ve Sayısal Mantık (40) alanlarından toplam 80 sorudan oluşan bir testtir.  
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5.10. Temel Akademik Beceriler Testi Kapsamı ve Soru Dağılımı aşağıda yer almaktadır : 

 

ALAN KONULAR 
SORU 

SAYISI 

MATEMATİK I 

Sayılar  2 

Bölme – Bölünebilme 2 

Faktöriyel 1 

Rasyonel ve Ondalıklı Sayılar 3 

Eşitsizlikler 2 

Mutlak Değer 1 

Üslü ve Köklü Sayılar 4 

Çarpanlara Ayırma 2 

Lineer Denklem Sistemleri 1 

TOPLAM 18 

MATEMATİK II 

Polinomlar 1 

İkinci Derece Denklemler 1 

Diziler ve Seriler 1 

Karmaşık Sayılar 1 

Toplam ve Çarpım Sembolü 1 

Logaritma 1 

Trigonometri 1 

Matris ve Determinant 1 

Limit ve Süreklilik  2 

Türev 2 

İntegral 2 

TOPLAM  14 

GEOMETRİ 

Özel Üçgenler 1 

Üçgende Açıortay ve Kenarortay 1 

Doğruda Açılar  1 

Dörtgenler 1 

Dairede Alan 1 

Prizma ve Piramitler 1 

Doğrunun ve Çemberin Analitiği 1 

Vektörler 1 

TOPLAM  8 

SAYISAL MANTIK TOPLAM  40 

TOPLAM SORU SAYISI 80 
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6. SINAV SONRASI SÜREÇ  

 

6.1. ADÜYÖS sorularına itirazlar 23-25 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılır, itiraz süresi 

üç (3)  gündür. İtirazlar, http://yos.adu.edu.tr internet sitesinde yer alan Aday Sayfasındaki aday 

menüsünden İtiraz İşlemleri sekmesi üzerinden sınav kitapçığı türü ve soru numarası belirtilmek 

suretiyle en fazla 5 soru için yapılır. İtirazlar, Sınav Komisyonu tarafından karara bağlanır.  

 

6.2. ADÜYÖS sorularına itiraz sonuçları, http://yos.adu.edu.tr internet sitesinde yer alan Aday 

Sayfasındaki aday menüsünden İtiraz İşlemleri sekmesinden 27 Haziran 2019 tarihinde duyurulur. 

 

6.3. ADÜYÖS sonuçları, 05 Temmuz 2019 tarihinde http://yos.adu.edu.tr internet sitesinde 

yer alan Aday Sayfasındaki Aday menüsünden Sınav Sonuçları sekmesinden duyurulur. 

 

6.4. ADÜYÖS sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar, 06-08 Temmuz 2019 tarihleri arasında 

http://yos.adu.edu.tr internet sitesinde yer alan Aday Sayfasındaki Aday menüsünden İtiraz İşlemleri 

sekmesi üzerinden itirazını yapar. 

 

6.5. Kesinleşmiş ADÜYÖS sonuçları 12 Temmuz 2019  http://yos.adu.edu.tr internet sitesinde 

yer alan Aday Sayfasındaki Aday menüsünden Sınav Sonuçları sekmesinden duyurulur. 

 

7. TERCİHLER 

 

7.1. Program tercih işlemleri adaylar tarafından 13-16 Temmuz 2019 tarihleri arasında 

https://yos.adu.edu.tr internet sitesinde yer alan Aday Sayfasındaki Aday menüsünden Tercihler 

sekmesinden yapılır. Adaylar 10 farklı program tercihinde bulunabilir. Tercihler için gerekli bilgiler 

ile varsa özel şart ve açıklamalar tercih sayfasında bulunmaktadır. Aday, tercih edeceği bölümün 

şartlarını araştırmakla yükümlüdür. Tercihini yapıp onaylayan adaylar daha sonra tercihlerini 

değiştiremezler. Bu yüzden adayların tercihlerini onaylarken dikkatli olmaları gerekir.  

Ayrıca tercihlerini yapıp, onay vermeyen veya vermeyi unutan adayların tercihleri, tercih süresinin 

bitmesini takiben sistem tarafından otomatik olarak onaylanır. 

 

Adaylara tercih süresinin bitiminden sonra hiçbir şekilde tercihlerini değiştirme imkânı verilmez.  

 

7.2.  Adayların tercih yapabilmesi için ADÜYÖS’ten yüz (100) puan üzerinden en az kırk 

(40) puan almış olma koşulu aranır. 

7.3. ADÜYÖS sonucu, yüz (100) puan üzerinden en az kırk (40) olan adaylar özel yetenek 

sınavı ile öğrenci alan programlara başvurabilir. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan birimlere yapılan 

başvuruların değerlendirilmesi, ilgili fakülte/yüksekokul/konservatuvarın özel yetenek sınavı başvuru 

kayıt ve kabul kılavuzu esaslarına göre yapılır. Özel şartlar http://yos.adu.edu.tr internet sitesindeki 

aday sayfasında üst menüde yer alan “Kontenjanlar” menüsündeki bölüm kontenjanında bulunan 

açıklama kısmında ilan edilir. Aynı ülkeden kayıt hakkı kazanan adayların sayısı, ilgili program 

kontenjanının %20’sini geçemez. Yerleştirmede eşitlik olması durumunda yaşı küçük olan adaya 

öncelik verilir.  

 

 

http://yos.adu.edu.tr/
http://yos.adu.edu.tr/
http://yos.adu.edu.tr/
http://yos.adu.edu.tr/
http://yos.adu.edu.tr/
https://yos.adu.edu.tr/
http://yos.adu.edu.tr/
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8.  DEĞERLENDİRME VE YERLEŞTİRME 

8.1. ADÜYÖS standart puanının hesaplanmasında esas olan test “Temel Akademik Beceriler 

Testi” dir. 

  

8.2. Sınavdan elde edilen sonuçların değerlendirilmesinde Madde Tepki Kuramı (MTK) 

modelleri kullanılır. MTK modelleri ile, ölçme ve değerlendirme alanında gerçek puanın kestirilmesi 

için bireylerin yetenekleri (θ) ile sorulara verdikleri yanıtlar arasındaki ilişkiler esas alınarak 

hesaplama yapılır. MTK’ye göre her bir sorunun testin tamamından elde edilecek olan toplam puana 

katkısı farklıdır. Sınav sonrasında her bir sorunun güçlüğü, ayırt edicilik indeksi ve şansla doğru 

yanıtlanma olasılıkları göz önüne alınarak puanlaması yapılır. Dolayısıyla her bir sorunun puan değeri 

bir diğerinden farklıdır. Bu nedenle zor sorular adaylara daha fazla puan kazandırırken kolay sorular 

daha az puan kazandırır. 

 

Bu puanların analiz edilmesi sonucunda hangi modelin kullanılacağına karar verilir. 

Uygulanacak olan modelin belirlenmesinin ardından her bir bireyin gerçek puan kestirimi yapılır. Elde 

edilen puan yüzdelik dönüşüme tabi tutularak ADÜYÖS standart puanı belirlenir. Sınavda hangi 

değerlendirme modelinin kullanıldığı ADÜYÖS standart puanı ile birlikte ilan edilir. 

 

1 Parametreli Lojistik Model 

 

 

𝑃𝑖𝑗(𝜃𝑗 , 𝑏𝑖) =
exp(𝜃𝑗 − 𝑏𝑖)

1 +  exp(𝜃𝑗 − 𝑏𝑖)
 

2 Parametreli Lojistik Model 

 

 

𝑃𝑖𝑗(𝜃𝑗 , 𝑏𝑖, 𝑎𝑖) =
exp[ 𝑎𝑖(𝜃𝑗 − 𝑏𝑖)]

1 + exp[ 𝑎𝑖(𝜃𝑗 − 𝑏𝑖)]
 

3 Parametreli Lojistik Model 

 

 

𝑃𝑖𝑗(𝜃𝑗 , 𝑏𝑖, 𝑎𝑖 , 𝑐𝑖) = 𝑐𝑖 + (1 − 𝑐𝑖)
exp[ 𝑎𝑖(𝜃𝑗 − 𝑏𝑖)]

1 +  exp[ 𝑎𝑖(𝜃𝑗 − 𝑏𝑖)]
 

Açıklamalar :  𝜃𝑗: Bireyin yeteneği, gerçek puan, 𝑏𝑖: madde güçlük parametresi,𝑎𝑖: ayırt edicilik 

parametresi,𝑐𝑖: Şans parametresi 

 

8.3. Adayların test sorularına verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı değerlendirilir. Her 4 

yanlış cevap için adayın aldığı ADÜYÖS puanından 1 standart puan düşürülür. 

8.4. Yerleştirme işlemleri; ADÜYÖS puanı, adayın tercihleri ve tercih sırası ile ilgili 

programın kontenjanı ve kabul edilen aynı ülke uyruklu adayların sayısı esas alınarak yapılır. Aynı 

ülkeden kayıt hakkı kazanan adayların sayısı ilgili programın kontenjan toplamının %20’sini geçemez. 

Kontenjanlara yerleştirmede eşitlik olması durumunda yaşı küçük olan adaya öncelik tanınır. 

8.5. Üniversite, kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. 

8.6. Yerleştirme sonuçları, 26 Temmuz 2019 tarihinde http://yos.adu.edu.tr internet sitesinde 

yer alan Aday Sayfasındaki Aday menüsünden Sınav Sonuçları sekmesinden duyurulur. 

8.7. Yerleştirilen adaylar için düzenlenen Kabul Mektubu, 26 Temmuz 2019 tarihinden 

itibaren http://yos.adu.edu.tr internet sitesinde yer alan Aday Sayfasındaki Aday menüsünden Sınav 

Sonuçları sekmesinden alınabilir. 

 

8.8 Kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, 19 - 22 Ağustos 2019 tarihleri arasında, kılavuzun 

9. maddesi esaslarına göre kayıtlarını yapar.  

http://yos.adu.edu.tr/
http://yos.adu.edu.tr/
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9. KAYIT İŞLEMLERİ 

 

9.1. Kayıt için gerekli belgeler: 

a) Lise diploması veya mezuniyet belgesinin aslı ve bu belgelerin noter onaylı Türkçe 

tercümesi, 

b) Lise diploması veya mezuniyet belgesinin Türk liselerinden alınan diplomalara denk 

olduğunu gösteren, ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da Milli 

Eğitim Müdürlüklerinden alınacak "Denklik Belgesi",  

c) Transkriptin (Not Durum Belgesi) aslı ve noter onaylı Türkçe tercümesi,  

ç) Pasaportun aslı ve Türkçe’ye çevrilmiş noterden onaylı fotokopisi,     

d) Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu (Öğrenim 

ücreti tutarı ve ödemenin yapılacağı banka bilgisi, ilgili öğrenci işleri ofisinden alınır.),  

e) Son bir yıl içinde çekilmiş 6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda biyometrik fotoğraf,  

f) Öğretim dili Türkçe olan programlar için Türkçe Yeterlik Düzeyi Belgesi; öğretim 

dili İngilizce olan programlar için ADÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından kabul edilen 

İngilizce Dil Belgesi; öğretim dili Fransızca olan programlar için ADÜ Yabancı Diller 

Yüksekokulu tarafından kabul edilen Fransızca Dil Belgesi; öğretim dili Almanca olan 

programlar için ADÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından kabul edilen Almanca Dil 

Belgesi (varsa), 

g) Vukuatlı nüfus kayıt örneği (bir uyruğu Türk olan çift uyruklu öğrenciler için ibrazı 

zorunlu olup belgenin aslının vatandaşlık bilgilerini açık bir şekilde göstermesi 

gerekmektedir.),  

ğ) Kontenjan koşulları kapsamında kayıt için sağlık raporu gerektiren birimlere 

yerleşen adaylar için Türkiye’deki tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınacak Sağlık 

Raporu. 

h) İmzalı Geçim Güvencesi Beyan Formu. 

 9.2. Aday, kayıt yaptırmak için yerleştirildiği fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu Öğrenci 

İşleri Ofisine mesai saatleri (08:00-17:00) içerisinde şahsen başvurur. 

 9.3. Başvuru yapan adayın kayıt için gerekli belgeleri kontrol edilir. 

9.4. Aday, ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarı ve ödeme şekli konusunda bilgilendirilir.   

9.5. Öğrenim ücreti ödemeleri, Üniversitemizin anlaşmalı olduğu bankaların ATM’lerinden 

Eğitim Ödemeleri adımından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi seçilerek ve kimlik bilgileri 

girilerek yapılır. 

9.6. Ödeme yapıldığına dair bankadan alınan dekont, kayıt için gerekli olan diğer belgelerle 

birlikte ilgili öğrenci işleri ofisine teslim edilir. 
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9.7. Tüm belgelerin teslim alınması sonrasında adayın öğrencilik kaydı gerçekleştirilir ve 

öğrenci belgesi düzenlenerek kendisine verilir. 

10. EK YERLEŞTİRME 

 

10.1. Ek Yerleştirme işlemleri için belirlenen kontenjanlar, 26 Ağustos 2019 tarihinde 

https://yos.adu.edu.tr internet sitesinde ilan edilir. 

 

10.2. 22 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilen, ADÜYÖS’e girmek suretiyle Aydın Adnan 

Menderes Üniversitesi’ndeki programlardan bir tanesine yerleşmek için, Sınav Başvuru Takviminde 

belirtilen süreler dahilinde tercih işlemlerini tamamlayarak, tercihlerini sisteme yükleyen, ancak 

herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, ek yerleştirme başvurusunda bulunabilir.  

 

10.3. Yurtiçinden ve yurtdışından ek yerleştirme kontenjanına başvurular, http://yos.adu.edu.tr 

internet sitesinden yapılır. Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmez. 

 

10.4. Adaylar ek yerleştirme tercihlerini, http://yos.adu.edu.tr internet sitesindeki Aday 

Sayfasında bulunan Aday menüsündeki Tercihler sekmesinden 27-31 Ağustos 2019 tarihleri arasında 

tercihlerini yapar. 

 

10.5. Ek yerleştirme işlemleri; ADÜYÖS puanı, adayın tercihleri ve tercih sırası ile ilgili 

programın kontenjanı ve kabul edilen aynı ülke uyruklu adayların sayısı esas alınarak yapılır. Aynı 

ülkeden kayıt hakkı kazanan adayların sayısı ilgili programın kontenjan toplamının %20’sini geçemez. 

Kontenjanlara yerleştirmede eşitlik olması durumunda yaşı küçük olan adaya öncelik tanınır. 

10.6. Ek yerleştirme işlemlerinde Üniversite, kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. 

10.7. Ek yerleştirme sonuçları, 6 Eylül 2019 tarihinde http://yos.adu.edu.tr internet sitesinde 

yer alan Aday Sayfasındaki Aday menüsünden Sınav Sonuçları sekmesinden duyurulur. 

 

10.8. Yerleştirilen adaylar için düzenlenen Kabul Mektubu, 6 Eylül 2019 tarihinden itibaren 

http://yos.adu.edu.tr internet sitesinde yer alan Aday Sayfasındaki Aday menüsünden Sınav Sonuçları 

sekmesinden alınabilir. 

 

10.9 Ek yerleştirme sonucu kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, 19 - 20 Eylül 2019 tarihleri 

arasında, kılavuzun 9. maddesi esaslarına göre kayıtlarını yapar.  

11. DİL ŞARTLARI 

 

11.1. Türkçe Programlar 

Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıt yaptıracak adaylar, kayıt sırasında Türkçe yeterlik 

düzeylerini belgelendirmek zorundadır. Türkçe yeterlik düzeyi ; 

a) Yapılması halinde ADÜYÖS’ten aldıkları Türkçe testi düzeyine, 

b) Eğitim ve öğretim yılı başında ADÜTÖMER tarafından yapılan Türkçe Muafiyet 

Sınavındaki başarıya, 

https://yos.adu.edu.tr/
http://yos.adu.edu.tr/
http://yos.adu.edu.tr/
http://yos.adu.edu.tr/
http://yos.adu.edu.tr/
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c) Devlet üniversitelerinin Türkçe Dil Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin 

Türkçe Dil Yeterlik Belgesine, 

ç) Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilen Türkçe Dil Yeterlik Belgesine göre 

belirlenir.  

d) Adaylardan ortaöğretiminin tamamını Türkiye’de tamamlayanlar, ortaöğretimini 

yurtdışında T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Türk liselerinde tamamlayanlar ve yurtiçinde 

veya yurtdışında %100 Türkçe dilinde eğitim veren bir yükseköğretim diploma programından  

(ön lisans/lisans/lisansüstü)  mezun olanlardan Türkçe yeterlik belgesi istenmez.  

Türkçe yeterlik düzeyi A ve B olan öğrenciler, Türkçe yeterlik düzeyini C seviyesine çıkarmak 

üzere kayıtlı bulunduğu birimin yönetim kurulu kararı ile bir yıl izinli sayılır. Bir yılın sonunda C 

düzeyi Türkçe yeterlik belgesini alanlar, bu belgelerini eğitim-öğretim yılı başlamadan kayıtlı 

bulunduğu birimin dekanlığı/müdürlüğüne ibraz eder. Bu öğrencilerden bir yılsonunda C düzeyi 

Türkçe yeterlik belgesini sunamayan veya ADÜTÖMER tarafından yapılacak olan Türkçe Muafiyet 

Sınavında başarılı olamayanlar, kayıtlı bulunduğu birimin yönetim kurulunca bir yıl daha izinli sayılır. 

Türkçe yeterlik düzeyini ikinci yılın sonunda C seviyesine çıkaramayan adayların Üniversite ile 

ilişikleri kesilir. 

11.2. İngilizce, Fransızca, Almanca Programlar 

11.2.1. Kayıtlı olunan programın eğitimine başlamadan önce, eğitim dili İngilizce, Fransızca 

veya Almanca olan programlara kayıtlı olan öğrencilerin, ADÜ Yabancı Diller Yüksekokulu 

tarafından yapılacak Yabancı Dil Yeterlik Sınavını geçmeleri ya da ADÜ Yabancı Diller 

Yüksekokulu tarafından kabul edilen dil sertifikalarını veya muafiyet belgelerini ADÜ 

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’ne sunması gerekir. Bu sınavlara ilişkin tarihler, daha 

ileri bir tarihte ADÜ Uluslararası Öğrenci Ofisi web sayfasında ilan edilecektir. 

11.2.2. İlgili dil yeterlik sınavında başarısız olan ya da geçerli dil sertifikası sunmayan 

öğrencilerin, ADÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen bir yıllık Yabancı Dil 

Hazırlık sınıfına kaydolması gerekir. 

11.2.3. İngilizce, Fransızca, Almanca Programlarda verilen zorunlu bazı dersler için temin 

edilmesi gereken zorunlu dil belgeleri hakkında ayrıntılı bilgi aşağıda verilmektedir:  

İngiliz Dili ve Edebiyatı: Bu programda öğrenime başlayan uluslararası öğrencilerin, 

bazı zorunlu dersler için (örn. IDE221 kodlu Çeviri I dersi)  TÖMER’den en az B2 

seviyesinde Türkçe Sertifikası sunmaları zorunludur. Mezuniyet için gerekli olan 

zorunlu dersler için söz konusu dil sertifikasının temin edilmesi zorunludur. Bu 

programda verilen dersler için bakınız: http://akts.adu.edu.tr/ 

 

Fransız Dili ve Edebiyatı:  Bu programda öğrenime başlayan uluslararası öğrencilerin, 

bazı zorunlu dersler için (örn. IDE403 kodlu İngilizce-Türkçe Çeviri I dersi)  

TÖMER’den en az B2 seviyesinde Türkçe Sertifikası sunmaları zorunludur. Bu 

sertifikaların denkliği ADÜTÖMER tarafından belirlenir. Mezuniyet için gerekli olan 

zorunlu dersler için söz konusu dil sertifikasının temin edilmesi zorunludur. Bu 

programda verilen dersler için bakınız: http://akts.adu.edu.tr/ 

http://akts.adu.edu.tr/
http://akts.adu.edu.tr/
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Alman Dili ve Edebiyatı:  Bu programda öğrenime başlayan uluslararası öğrencilerin, 

bazı zorunlu dersler için (örn. ADE209 kodlu Çeviri A/T I dersi) ADÜTÖMER’den 

alınmış en az C1 seviyesinde Türkçe Sertifikası sunmaları zorunludur.  Mezuniyet için 

gerekli olan zorunlu dersler için söz konusu dil sertifikasının temin edilmesi 

zorunludur. Bu programda verilen dersler için bakınız: http://akts.adu.edu.tr/ 

 

12. ÖĞRENİM ÜCRETLERİ 

12.1. 2018–2019 Eğitim-Öğretim Yılı öğrenim ücretleri, https://yos.adu.edu.tr internet 

sitesindeki Kontenjanlar sekmesinde yayınlanmıştır.  

 

12.2. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenim Ücreti miktarları, Bakanlar Kurulu Kararı 

yayımlandıktan sonra Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve https://yos.adu.edu.tr 

internet sitesindeki Kontenjanlar sekmesinde güncellenerek yayınlanır.  

 

12.3. Adayın öğrenim ücreti ödemesi yapmadan önce yerleştirildiği fakülte/yüksekokul/meslek 

yüksekokulu Öğrenci İşleri Ofisine başvurması gerekir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akts.adu.edu.tr/
https://yos.adu.edu.tr/
https://yos.adu.edu.tr/

