KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI
2017 KILAVUZU
1. Genel Bilgiler, Temel İlke ve Kurallar
1.1. Kocaeli Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS), Kocaeli Üniversitesi ile
sınavı kabul eden diğer Türk üniversitelerinde lisans ya da ön lisans düzeyinde öğrenim
görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını başvuru için
kullanabilecekleri bir sınavdır.
1.2. Sınav, Kocaeli Üniversitesi tarafından 06 Mayıs 2017 tarihinde yapılacaktır.
1.3. Bu Kılavuz, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı için YÖS’e başvuracak yabancı uyruklu
adayların uymak zorunda oldukları kuralları kapsamaktadır.
1.4. YÖS’e başvurular 10 Ocak – 10 Mart 2017 tarihleri arasında internet aracılığıyla
yapılacaktır. Tüm bilgilendirme ve duyurulara yos.kocaeli.edu.tr internet adresinden
ulaşılabilir.
1.5. Daha fazla bilgi almak için yos@kocaeli.edu.tr adresine e-posta gönderilebilir.
1.6. Üniversitemiz ile adaylar arasındaki haberleşmeler Türkçe ya da İngilizce olarak
yapılacaktır.
1.7. Adaylardan alınan sınav ücretleri gelecek yıllara devredilmez. Ücretini yatırdığı halde
başvurmaktan vazgeçen, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen/giremeyen, sınava
alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan, sınavı geçersiz sayılan
adayların ücretleri geri verilmez. Sınav ücretini yatırmayan adayın başvurusu kabul
edilmez.
2. Başvuru Koşulları
2.1. Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;
2.2. Yabancı uyruklu olanların,
2.3. 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 “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
incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)
2.4. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin
yada bu durumdaki çift uyrukluların,
2.5. T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanların, (ortaöğretiminin tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkedeki Türk
okullarında tamamlayanlar dahil)
2.6. K.K.T.C. uyruklu olup; K.K.T.C.’de ikamet eden ve K.K.T.C.’de
ortaöğrenimini
tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında
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diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına
sahip olan veya sahip olacakları başvuruları kabul edilir.
3. Başvuru İşlemleri
3.1. Yurtiçinden ve yurtdışından yapılan tüm başvurular, yalnızca yos.kocaeli.edu.tr internet
adresinden yapılacaktır. 10 Ocak – 10 Mart 2017 tarihleri arasında yapılmayan, elden ya
da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3.2. YÖS 2017 başvurusu iki aşamada gerçekleştirilecektir:
3.3. Birinci aşamada adaylar, yos.kocaeli.edu.tr internet adresindeki “YÖS 2017 için Aday
Numarası Alma” bölümünü tıklayarak ve gerekli bilgilerini girerek Aday Numarası
alacaklardır.
3.4. İkinci aşamada, sınav ücretini yatıran adaylar yos.kocaeli.edu.tr internet adresindeki
“YÖS 2017 Başvuru İşlemleri” bölümüne tıkladıktan sonra gerekli bilgilerini girecek,
YÖS 2017 için Aday Numarası’nı alacak ve başvurusunu tamamlayacaklardır.
3.5. Adaylar yos.kocaeli.edu.tr internet adresindeki başvuru sayfasına son üç ay içinde
çekilmiş vesikalık fotoğrafını .jpg formatında taratarak yükleyeceklerdir. Fotoğraflar
pasaport ya da diğer resmi kimlik belgelerinde kullanabilir nitelikte olmalıdır. Fotoğraflar;
sınava giriş belgesi, salon yoklama tutanağı, sınav sonuç belgesi, kayıt işlemleri ve öğrenci
kimlik belgesi oluşturmada kullanılacaktır. Başvuru sırasında kullanılacak fotoğraf,
adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak netlikte, önden ve yakından çekilmiş olmalıdır.
Ayrıca fotoğrafta, yüz ve boyun görünmeli, renkli gözlük takılmamalı ve erkekler sakalsız
olmalıdır.
3.6. Adaylar, tercih işlemlerine ilişkin bilgilere Kocaeli Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi
Başkanlığı’nın odb.kocaeli.edu.tr internet adresinden ulaşabilirler.
3.7. YÖS’e başvurduktan sonra Kocaeli Üniversitesi ile yapılacak her türlü yazışmada, Aday
Numarasının belirtilmesi zorunludur. Aday Numarası belirtilmeyen dilekçeler işleme
konulmayacaktır. Sınav sırasında da Aday Numarası gerekli olacaktır. Bu nedenle Aday
Numarası saklanmalıdır.
4. Sınav Ücretinin Yatırılması
4.1. Sınav ücreti; Türkiye için 300 TL, Avrupa ülkeleri için 100 Euro, Diğer ülkeler için 100
Dolar’dır.
4.2. Adaylar sınav ücretini yatırırken banka dekontunun açıklama kısmına, Aday Numarasını,
Kimlik/Pasaport Numarasını, ve Ad/Soyadlarını bankaya doğru biçimde yazdırmalıdır.
4.3. Sınav ücretinin yatırılacağı banka bilgileri şöyledir:
Banka Adı : Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası
Şube Adı : Derince Şubesi
SWIFT işlemlerinde kullanılan BIC kodu:
CZBTR2AXXX
USD aktarımlarında kullanılan CHIPS kodu:
409993
TL hesabı IBAN No: TR20 0001 0005 5413 2216 1952 74
EURO hesabı IBAN No: TR63 0001 0005 5413 2216 1952 76
USD hesabı IBAN No: TR90 0001 0005 5413 2216 1952 75
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4.4. Adaylar sınav ücretini, Türkiye’de bulundukları takdirde Ziraat Bankası’nın Türkiye’deki
herhangi bir şubesinden havale ücreti ödemeden bizzat yatırabileceklerdir. Ziraat
Bankası’nın yurtdışında bulunan şubelerinden sınav ücreti yatırıldığında da havale ücreti
alınmayacaktır.
4.5. Yurtdışından sınava başvuracak adaylar, sınav ücretini muhabir bir banka ya da
uluslararası işlem yapan bankalar aracılığı ile de yatırabileceklerdir. Bu durumda,
kesilecek havale ücretinden adayların kendileri sorumlu olacaklardır.
4.6. Sınav ücreti yatıracak adayların dikkat edeceği noktalar:
4.6.1. Sınav ücreti, 4.3. maddesinde belirtilen hesaba aktarıldıktan sonra yatırılmış sayılır.
Sınav ücreti için özel çek, zarf içinde para, posta çeki ve benzeri kesinlikle
gönderilmemelidir.
4.6.2. Sınav ücreti yatırılırken banka tarafından alınan masraf sınav ücreti dışında
hesaplanmalıdır.
4.6.3. Sınav ücreti yatırılmadan başvuru yapılamaz.
4.6.4. Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine
verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, yanlışlık varsa bankadan ayrılmadan
bu yanlışlığı düzelttirmeleri gerekmektedir.
4.7. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, başvurusu kabul edilen ve sınava girmeye hak
kazanan adaylar, sınava giriş belgelerini, duyurulan bir tarihte yos.kocaeli.edu.tr internet
adresinden alabileceklerdir.
5. Sınav
5.1. YÖS, 06 Mayıs 2017 Cumartesi günü Türkiye saatiyle saat 10.00’da yapılacaktır.
YÖS 2017 yerel saat farklılıkları dikkate alınarak tüm ülkelerde aynı saatte başlatılacaktır.
5.2. Türkiye’de ve yurtdışında sınava girecek tüm adayların pasaport/resmi kimlik belgesi ile
sınava giriş belgesini sınava girerken yanlarında bulundurmaları zorunludur.
5.3. Adayların sınava gelirken yanlarında kalem, silgi yada kalem açacağı getirmelerine
gerek yoktur. Adayların yanlarında kol saati dışında hiçbir alet, cihaz, araç-gereç
bulundurmamaları gerekir. Adaylar, cep telefonu ile sınav binasına alınmayacakları için
sınava cep telefonu ile gelmemeleri gerekmektedir.
5.4. Adayların sınav günü, sınav saatinden en az bir saat önce (gerekli kimlik kontrollerinin
zamanında yapılabilmesi için) girecekleri sınav binasında hazır bulunmaları
gerekmektedir.
5.5. Sınav ‘Temel Öğrenme Becerileri’ni ölçen iki bölümden oluşmaktadır. Testin %50’si
soyut düşünme, akıl yürütme ve analitik düşünceyi ölçen sorulardan oluşmaktadır.
Diğer %50’si ise Matematik ve Geometri becerisini ölçen sayısal beceri sorularından
oluşmaktadır.
5.6. Soru kitapçığındaki tüm sorular “çoktan seçmeli” olarak hazırlanmıştır. Her soru beş
seçeneklidir ve bunlardan yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. Cevap kâğıdında, bir soru
için birden fazla seçenek işaretlenmişse ya da bir seçenek için ayrılan yer düzgün
işaretlenmemişse o soru için verilen cevap geçersiz kabul edilecektir.
5.7. Cevapların mutlaka cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Yalnızca soru kitapçığına
işaretlenen cevaplar geçersiz sayılacaktır.
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5.8. Sınav süresince adayların kopya çekme veya kopya verme teşebbüsünde bulunmaları
halinde sınavları geçersiz sayılacaktır.
5.9. Sınav esnasında her ne sebeple olursa olsun, sınav salonunu terk eden adayın sınava geri
dönmesine izin verilmeyecektir.
5.10. Sınav sonunda her aday, soru kitapçığını ve cevap kâğıdını salon görevlilerine eksiksiz
teslim etmelidir. Soru kitapçığını ve cevap kâğıdını eksik teslim eden ya da hiç teslim
etmeyen adayların sınavları geçersiz sayılacak ve bu adaylar için Sınav Sonuç Belgesi
düzenlenmeyecektir.
6. Değerlendirme
6.1. Adayların, YÖS 2017’da uygulanacak testte yer alan sorulara verdikleri doğru ve yanlış
cevapları sayılacak; doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak
(dört yanlışın bir doğruyu götürmesi) ham puanları hesaplanacaktır.
6.2. Ham puanlar standart puanlara dönüştürülecektir.
7. Sonuçların Duyurulması
7.1. Sınav sonuçları, yalnızca yos.kocaeli.edu.tr internet sayfasında duyurulacaktır.
7.2. Adaylar, sınav sonuçlarını yalnızca Aday Numarasıyla öğrenebileceklerdir.
7.3. Sınavı geçerli sayılan her aday için Sınav Sonuç Belgesi düzenlenecektir. Adaylar bu
belgeyi, sınav sonuçlarının duyurulduğu tarihten itibaren yos.kocaeli.edu.tr internet
adresinden alabileceklerdir.
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