2018
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU
ÖĞRENCİ SINAVI (ATAYÖS) KILAVUZU

ERZURUM – Ocak 2018

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR
1.1 Atatürk Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (Uluslararası Öğrenci Sınavı)
ATAYÖS, Atatürk Üniversitesi’nde önlisans ve lisans düzeyinde, örgün ve açıköğretim programlarında
öğrenim görmek isteyen yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrencilerin girecekleri ve elde ettikleri sınav
sonuçlarını kabul için başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır.
1.2 Bu kılavuz, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için Atatürk Üniversitesi’nin önlisans veya lisans
programlarında öğrenim görmek üzere ATAYÖS’e başvurmak isteyenler için yapılacak sınav süreci ve
uygulanacak hükümleri kapsamaktadır.
1.3 ATAYÖS-2018 15 Nisan 2018 Pazar günü saat 12.00’de ve tüm sınav merkezlerinde aynı anda
yapılacaktır.
1.4 Başvuru Takvimi için TIKLAYINIZ. (http://oia.atauni.edu.tr/atayos/)
1.5 ATAYÖS-2018 sonucu 1 (bir) yıl geçerli olacak ve yalnızca 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı önlisans,
lisans düzeyi başvurularında kullanılabilecektir.
1.6 ATAYÖS-2018’e katılacak adaylar ile haberleşmede (e-posta, posta, faks, telefon görüşmeleri vb.)
iletişim dili olarak Türkçe ve İngilizce kullanılacaktır.
1.7 Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuz yayın tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme
ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu ve Değerlendirme Kurulu, Atatürk Üniversitesi Yönetim
Kurulu ve Atatürk Üniversitesi Senato Kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Bu durumda
izlenecek yol, Atatürk Üniversitesi tarafından belirlenir. Bu kılavuzda belirlenmeyen durumlar için
Atatürk Üniversitesi tarafından verilen kararlara göre işlem yapılır.
1.8 ATAYÖS kılavuzu Üniversitemiz web sayfasında yer alan http://oia.atauni.edu.tr/atayos/ linki ile
yayınlanacak olup, ayrıca basım ve dağıtımı yapılmayacaktır.
2. BAŞVURU KOŞULLARI
2.1 Yurtiçinden ve yurtdışından sınava başvurular, http://yosbasvuru.atauni.edu.tr/ adresinden yapılacaktır.
Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
2.2 ATAYÖS sınav sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonrasında bir programa kayıt olmak için 2.3’te
verilen koşullara sahip olunması zorunludur. Kayıt sırasında belgelerini sunamayan adayların
üniversiteye kayıtları kesinlikle yapılmaz.
2.3 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 başvuruları,
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) başvuruları,
5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL
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,

b) Adaylardan
1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,
2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) 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),
*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 K.K.T.C. 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 edilmez.
*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 Türkiye lise diplomasına sahip olanların başvuruları
kabul edilmez. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın “Yurtdışında
bulunan Türk Okullarında lise öğrenimlerini (KKTC hariç) görenlerin başvurularının Yurt Dışından
Öğrenci Kabulü kapsamında kabul edilebileceğine” ilişkin görüşü doğrultusunda yurtdışında faaliyet
gösteren Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programında öğrenim görerek mezun olanların da bu
kapsamda değerlendirilebileceklerdir.
3.

TAKVİM

3.1
İŞLEM

BAŞLANGIÇ TARİHİ
BİTİŞ TARİHİ
Sınav Müracaatı
5 Şubat 2018
1 Nisan 2018
Sınav Tarihi
15 Nisan 2018 12.00'de (TR saati ile)
Sınav Sorularına İtiraz Süresi
15 Nisan 2018
18 Nisan 2018
İtirazların Cevaplanması
27 Nisan 2018
Sınav Sonuçların İlanı
18 Mayıs 2018
Sınav Sonuçlarına İtiraz Süresi
18 Mayıs 2018
21 Mayıs 2018
İtirazlarin Cevaplanması
30 Mayıs 2018
Program İçin Tercih Alımı
4 Haziran 2018
12 Haziran 2018
Yerleştirme Sonucu
19 Haziran 2018
Asıl Yerleştirmelerin Kesin Kayıt Süresi
9 Temmuz 2018
13 Temmuz 2018
Ek Yerleştirme Tercih Alımı
26 Temmuz 2018
3 Ağustos 2018
Ek Yerleştirme Sonuç İlanı
15 Ağustos 2018
Ek Yerleştirme Kesin Kayıt Süresi
3 Eylül 2018
7 Eylül 2018
Ek Yerleştirme Yedek Listeden Yerleştirilenlerin İlanı
11 Eylül 2018
Ek Yerleştirme Yedek Yerleştirilenlerin Kesin Kayıt Süresi
11 Eylül 2018
14 Eylül 2018

3.2 Yerleştirme takviminde ÖSYM sınav / kayıt tarihlerine bağlı olarak Rektörlük tarafından güncelleme
yapılabilecektir.
4. BAŞVURU İŞLEMLERİ
4.1 Yurtiçinden ve yurtdışından yapılan tüm başvurular, yalnızca http://yosbasvuru.atauni.edu.tr/ internet
adresinden yapılacaktır. 5 Şubat 2018 - 1 Nisan 2018 tarihleri arasında yukarıda yazılı internet
adresinden yapılmayan, elden ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
4.2 Adaylar başvuru süresi içinde http://yosbasvuru.atauni.edu.tr/ adresinden sisteme çevrimiçi (online)
olarak girip, açıklamaları dikkatle doldurup kayıt işlemlerini yapacaklardır.

4.3 Sisteme kayıt esnasında verilen bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçların bütün
sorumluluğu adaylara aittir. Sistemin kimlik ile ilgili bilgi alanlarına, adayın pasaportundaki kimlik
bilgileri değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan girilmelidir. Sisteme kayıt yaptırdıktan sonra kişisel
bilgilerde düzenleme yapılamaz.
4.4 Sisteme kayıt olduğunda istenilen e-posta ve telefon numarası, adayın kendisine ait olmalı ve her aday
yalnız bir e-posta kullanmalıdır. Bu e-posta ve telefon numarası ile başka adaylar adına herhangi bir
yazışma ya da işlem yapılmamalıdır.
4.5 Sisteme kayıt sayfasına adayın son üç ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı (.jpg) ya da (.png)
formatında taratarak 2MB geçmeyecek bir şekilde yüklenmelidir. Fotoğraflar pasaport ya da diğer resmi
kimlik belgelerinde kullanabilir nitelikte olmalıdır. Adayların, yüklemiş oldukları fotoğraflar Sınav Giriş
Belgesi ve Sınav Sonuç Belgesinin üzerinde de yer alacaktır. Sınav salonu sorumlularının Sınav Giriş
Belgesinde bulunan fotoğraftan adayın kimliğini belirlemede güçlük çekmesi halinde, adayın sınava
alınmayacağı göz önünde tutulmalıdır.
4.6 Sisteme girilen mail adresine doğrulama linki ve Aday Numarası gönderilecektir. Adayların, gönderilen
linke tıklayarak sisteme girip sayfasını aktif hale getirmesi gerekmektedir.
4.7 Hesap aktif hale getirildikten sonra kullanıcı adı ve şifreyi girerek ATAYÖS-2018 BAŞVURUSU linkini
seçilerek kesin sınav başvurusu yapılabilir. Sınav ücreti yatırıldıktan sonra ve danışmanlar tarafından
başvuru işlemleri kontrol edilip onay verildikten sonra ATAYÖS-2018 başvurusu tamamlanmış
sayılacaktır. ATAYÖS’e başvuracak adaylar, sınav ücretini başvuru süresi içinde aşağıda yer alan 4.
SINAV ÜCRETİ kısmında belirtilen bilgilere göre ödeyecektir.
4.8 Başvuru yapan adaylara Aday numarası sadece bir kez verilecektir. Atatürk Üniversitesi ile yapılacak
tüm yazışmalarında aday numarasının belirtilmesi zorunludur.
5.

SINAV ÜCRETİ

5.1 Sınav için adaylardan aşağıdaki tabloya göre ücret alınacaktır.
Erzurum, İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Van, Bursa,
Gaziantep, Şanlıurfa, Antalya, Hatay, Konya, Mersin, Adana,
Samsun, Kayseri, Lefkoşa, Bakü, Tahran, Tebriz, Cidde, Medine

250 TL/65 USD/ 60 EURO

Berlin, Köln, Viyana, Brüksel, Doha
Batum, Almatı, Moskova, Kahire, Bişkek, Rabat, Amman,
Nablus

350 TL/90 USD/80 EURO
100 TL/ 25 USD/ 25 EURO

5.2 Adaylardan alınan sınav ücretleri gelecek yıllara devredilmez. Ücretini yatırdığı halde sınava
başvurmaktan vazgeçen, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen/giremeyen, sınava alınmayan,
sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan, sınavı geçersiz sayılan adayların ücretleri geri
ödenmez. Adayların sistemde farklı hesaplar oluşturarak iki hesaptan da ödeme yaptığının tespiti
durumunda yatırdığı ücretin iadesi yapılmaz. Sınav ücretini yatırmayan adayın başvurusu kabul edilmez.
5.3 Sadece Atatürk Üniversitesi tarafından Adayın seçmiş olduğu sınav merkezinde yapılacak olan sınav
iptal edilirse sınav ücreti geri iade edilir. Bunun haricindeki hiçbir durum için sınav ücret iadesi yapılmaz.
Ücret iadeleri TL (Türk Lirası) üzerinden yapıldığı için o günkü kura göre iade edilir.
5.4 Sınav ücreti on-line olarak sistem üzerinden yatırılmaktadır. Bunun içi adayların kredi kartı yada on-line
ödeme yapılabilecek banka kartlarının (Visa ya da Master) bulunması gerekmektedir.
5.5 Yurtdışından ve yurtiçinden sınava başvuracak adaylar, sınav ücretini muhabir bir banka veya
uluslararası işlem yapan bankalar aracılığı ile yatırabileceklerdir. Yurtiçinden ve yurtdışından sınav
ücreti yatıracak adayların dikkat edeceği hususlar:
a. Dekonta açıklama olarak Aday Numaranızı, yurtdışı kimliğinizde belirtildiği şekilde adınızı ve
soyadınızı yazdırınız.
b. Sınav ücretini yatırdıktan sonra sisteme girerek banka dekontunuzun resmini ve pasaportunuzun
kimlik bilgileri bulunan sayfasının resmini yükleyiniz. Sisteme yüklemiş olduğunuz dekontun
okunulmaz olduğu ya da başka resim yüklenmiş olduğu takdirde başvurunuz geçersiz sayılacaktır.
c. Adayların gönderdikleri paralar transfer edildikten ve hesaba aktarıldıktan sonra yatırılmış sayılır.
Sınav Başvuru ücreti için özel çek, zarf içinde para, posta çeki ve benzeri kesinlikle
gönderilmemelidir.

d.
e.

f.

Sınav ücretleri yatırılırken bankaların havale işlem ücreti alacağı miktar, sınav ücreti olarak
ödenecek tutarın dışında hesaplanmalıdır.
Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka
dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık varsa mutlaka bankadan ayrılmadan
düzelttirmeleri gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen bilgilerin eksik girildiği ya da yanlış girildiği takdirde (dekontun
okunulamayacak şekilde yüklenmesi) başvuru geçersiz sayılıp ödemiş oluğunuz ücretin iadesi
yapılmayacaktır.

6. SINAV MERKEZLERİ
6.1 ATAYÖS-2018 aşağıda yer alan sınav merkezlerinde yapılacaktır:
Almanya- Berlin
KKTC-Lefkoşa
Mısır-Kahire
Almanya-Köln
Suudi Arabistan-Cidde
Avusturya- Viyana
Suudi Arabistan- Medine
Azerbaycan-Bakü
Rusya - Moskova
Belçika-Brüksel
Fas-Rabat
Filistin - Nablus
Gürcistan-Batum
Ürdün -Amman
İran- Tahran
Türkiye- Erzurum, İstanbul, Ankara, İzmir,
İran- Tebriz
Trabzon, Van, Bursa, Gaziantep, Şanlıurfa,
Katar- Doha
Antalya, Hatay, Konya, Mersin, Kayseri,
Kazakistan- Almatı
Adana, Samsun
Kırgızistan- Bişkek
6.2 Sınav 7 dilde (Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Farsça, Rusça) yapılacaktır. Adaylar sınav
başvurusu esnasında ancak 1 (bir) sınav dili seçebilirler. Sınav ücreti yatırılıp sınav başvurusu
tamamlandıktan sonra sınav dili değiştirilemez.
6.3 Sınav başvurusu sırasında adaylardan 1 (bir) sınav merkezi seçmeleri istenmektedir. Sınav merkezi ile
birlikte sınav dili tercihi istenecektir. Tercih yaptığınız sınav merkezleri ve sınav dili ödeme yapıldıktan
sonra değiştirilmemektedir.
6.4 Sınav tarihinden 15 gün öncesine kadar sınav merkezleri konusunda Atatürk Üniversitesi değişiklik
yapma ve iptal etme hakkına sahiptir. Bu nedenden dolayı, sınava 15 gün kala sisteme giriş yapıp sınav
tercihlerinizi kontrol etmeniz gerekmektedir.
7. SINAV BİLGİLERİ
7.1 Sınavda 40 sayısal ve 40 sözel mantık sorusu olmak üzere Temel Öğrenme Becerileri başlığı altında
toplam 80 soru sorulacaktır. Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
7.2 Programa yerleşen öğrenciler, Üniversitenin ilgili birimleri tarafından yapılacak olan Türkçe ve Yabancı
Dil Yeterlik Sınavına alınırlar. Bu sınavlarda başarılı olan öğrenciler Türkçe ve Yabancı Dil hazırlık
sınıfı öğrenimi görmeden doğrudan birinci sınıftan öğrenimlerine başlarlar, başarılı olamayan öğrenciler
hazırlık sınıfı eğitimi alırlar.
7.3 ATAYÖS ve ilgili işlemler sınav takvimine bağlı olarak yürütülecektir.
Sınavda Uyulacak Kurallar
7.4 Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, vb. haberleşme araçları ile cep
bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan
cihazlarla ve ayrıca silah vb. teçhizatla, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan
elektronik aygıt, hesap makinesi, hesap cetveli, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla da sınava girmek
yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların yabancı uyruk numaraları mutlaka Salon Sınav Tutanağına
yazılacak, bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
7.5 Bu sınavda verilen cevaplama süresi 150 dakikadır (2,5 saat).
7.6 Sınav evrakını teslim ederek salonu terk eden aday, her ne sebeple olursa olsun tekrar sınava
alınmayacaktır.
7.7 Sınavın ilk 75 ve son 15 dakikası içinde hiçbir adayın dışarı çıkmasına izin verilmeyecektir.
7.8 Cevaplama işlemini ilk 75 dakikadan sonra ve son 15 dakikadan önce tamamlarsanız cevap kâğıdınızı,
soru kitapçığınızı ve 2015‐ ATAYÖS Sınava Giriş ve Kimlik Belgenizi salon görevlilerine teslim ederek
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salonu terk edebilirsiniz. Aksi takdirde sınav süresinin sona erdiği ilan edilene kadar yerlerinizde kalmalı
ve tüm cevap kâğıtlarının ve soru kitapçıklarının toplanmasını beklemelisiniz.
7.9 Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve onlara soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de
adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları; ayrıca, adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri
istemeleri kesinlikle yasaktır.
7.10 Sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundasınız. Gerektiğinde görevliler
oturduğunuz yerleri de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına
uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunur ve yapılacak uyarılara uymazsanız kimliğiniz
tutanağa yazılacak ve sınavınız geçersiz sayılacaktır.
7.11 Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik
bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler
kopya çekmeye veya vermeye çalışanları uyarmak zorunda değildir. Sorumluluk adaya aittir. Sınav
sırasında cevap kâğıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız sizin için son derece
önemlidir. Adayların sorulara verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecektir.
Bu incelemelerden elde edilen bulgular bireysel veya toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse, kopya
eylemine katılan adayların cevaplarının bir kısmı veya tamamı iptal edilecektir. Sınav görevlileri, bir
salonda sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu
raporlarında bildirdiği takdirde, Atatürk Üniversitesi takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren
adayların tümünün sınavını geçersiz sayabilir.
7.12 Cevap kâğıdında ilgili alanları doldurmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve
yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem ve dolma kalem
kesinlikle kullanılmayacaktır. Cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına
işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
7.13 Soru kitapçığınızı alır almaz, sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup
bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi için
derhâl Salon Başkanına başvurunuz. Soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan soru kitapçığı
türünün, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçığı türüyle aynı olup olmadığını kontrol ediniz. Farklı
olması durumunda Salon Başkanından yeni bir soru kitapçığı isteyiniz. Soru kitapçığınızın türünün
değişik olduğunu daha sonra fark ederseniz, size o zamana kadar cevaplama yaptığınız türden, hatasız
bir soru kitapçığı verilmesi için Salon Başkanına başvurunuz. Cevap kâğıdınıza, size verilecek olan soru
kitapçığının türünü işaretlemeyi unutmayınız. Bu işaret konmamışsa sınavınızın değerlendirilmesine
olanak bulunmadığından sınavınız geçersiz sayılacaktır.
7.14 Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yere adınızı, soyadınızı,
başvuru numaranızı ve bu salonun Salon Numarasını yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak
ve Atatürk Üniversitesi’nde tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir tek sayfası bile eksik çıkarsa
sınavınız geçersiz sayılacaktır.
7.15 Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
7.16 Sınav sırasında, görevliler dâhil, kimse sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmeyecektir.
7.17 Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle
yasaktır.
7.18 Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı ve ATAYÖS Sınava Giriş ve
Kimlik Belgenizi salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.
8. SINAV İTİRAZ SÜRESİ
8.1 Sınav sorularına ve sınav sonucuna resmi olarak 3 günlük itiraz süreci verilmiştir. İtirazları tabloda
belirtilen tarihler arasında dilekçe şeklinde ATAYÖS sınavının resmi e-mail adresi üzerinden kabul
edilmesi ayriyeten Sınav Sonuç İtirazı dilekçelerin posta yolu ile ıslak imzalı nüshasını sayfamızda
belirtilen ofis adresine 10 gün (28 Mayıs 2018 mesai bitimine kadar) içerisinde gönderilmesi
gerekmektedir. Islak imzalı nüshası ofisimize ulaşmadığı takdirde dilekçeler dikkate alınmayacaktır.
8.2 İtirazlar, Soru İtirazları Komisyonu tarafından karara bağlanır. Sonuçlar sistemde belirlenen e-mail
adresi üzerinden adaylara dönüş yapılır.
9. TERCİH İŞLEMLERİ
9.1 Tercih işlemleri http://yosbasvuru.atauni.edu.tr/ adresinden yapılacaktır.
9.2 Adaylardan, örgün öğretim programları için en fazla 5, ATA-AÖF (Atatürk Üniversitesi Açıköğretim)
programları için 10 tercih olmak üzere toplam 15 tercih alınır.
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9.3 ATAYÖS puanına göre yapılan yerleştirmelerden sonra Açıköğretim Fakültesinin boş kalan
kontenjanları için lise mezuniyet puanına göre yerleştirme yapılabilir.
9.4 Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programları tercih eden ve bu programlara yerleştirilen öğrencilerin
kayıtlarının yapılabilmesi için, bu öğrencilerin ilgili birim tarafından yapılacak olan özel yetenek
sınavına girmeleri ve bu sınavdan da başarılı olmaları gerekmektedir. Özel Yetenek Sınavına ayrıyeten
kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Detaylı Bilgi ve sınav takvimleri için TIKLAYINIZ
(https://bilgirehberleri.atauni.edu.tr/ozelyetenek/bilgi/ )
9.5 Yapılacak olan sınavlarda adayların alacakları puanlar, ÜNİP’e üye üniversiteler başta olmak üzere
Türkiye’deki diğer birçok Üniversite tarafından kullanılabilecektir. ATAYÖS-2018 sınav sonuçlarını
kabul eden üniversiteleri görmek için TIKLAYINIZ
10. EK YERLEŞTİRME
10.1 Ek yerleştirmeye başvuru yapmayı hak kazananlar:
a)
ATAYÖS-2018 sınavına giren Atatürk Üniversitesine tercihlerini yapan ama yerleşmeyen
öğrenci adayları,
b)
Sınav sonuçları kabul edildiği internet sayfasında belirtilen diğer Yükseköğretim Kurumlarının
sınavlarına giren öğrenci adayları,
c)
Kabul edildiği ilan edilen diğer uluslararası sınav puanına sahip öğrenci adayları.
10.2 Atatürk Üniversitesi tarafından ek yerleştirme başvurularında kabul edilen uluslararası sınavlar:
a)
SAT 1 sınavı: en az 400 toplam puan ve en az 200 matematik puanı;
b)
ABİTUR sınavı: en az 4;
c)
Orta öğretim puanı: tam notu en az %60’ı (Sadece Açıköğretim Fakültesi’ne Başvuru
Yapabilirler).
10.3 Yurtiçinden ve yurtdışından sınava başvurular, http://yosbasvuru.atauni.edu.tr/ adresinden yapılacaktır.
Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
10.4 Yükseköğretim Kurumlarının düzenlediği ve üniversitemiz tarafından kabul edilen sınav sonuçları ile ek
yerleştirmelerde başvuruda bulunup Sınav Sonuç Belgesini yükleyen adayların belge doğrulamaları
aşağıda verilen hususlara göre yapılacaktır:
a) Doğrulama Linki ve Doğrulama Kodu bulunan kısmını sisteme yüklemeyen;
b) Doğrulama Linki ve Kodu belgesinde bulunmayan;
c) Bir önceki yılın YÖS Sınav Sonucunu Yükleyen ve belgede geçerlilik süresi belirtilmeyen;
d) Sistemde elden girilen bilgiler ile yüklenen belgedeki bilgiler arasında uyuşmazlıklar olan (Örnek:
95,342 (Belgelerde sınav sonuç puanın virgülden sonra 3 hane halinde verilen sayıyı sistemde elden
yazılması gereken kısımda belgede verildiği şekilde girilecektir) belgeler geçersiz sayılacaktır ve bu
adayların başvuruları değerlendirilmeyecektir.
10.5 Ek yerleştirme sonuçları http://yosbasvuru.atauni.edu.tr/ adresinde adayların kendi hesaplarında
yayınlanacaktır.
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11. GENERAL INFORMATION, PRINCIPLES AND REGULATIONS

1.1. Atatürk University Exam For Foreign Students or Students from Abroad
(ATAYÖS) is for the candidates who seek to attend Atatürk University for BA and
associate degrees. Students from foreign countries or who are foreign citizens may
use this exam score for their applications.
1.2.

This guidelines comprises the exam and related procedures for candidates who seek to
attend Atatürk University for BA and associate degrees in 2018-2019 academic year.

1.3. ATAYÖS-2018 will be held on 15 April 2018 at 12:00 p.m at all test centers
simultaneously.
1.4. Click for the application schedule. (http://oia.atauni.edu.tr/atayos-en/)
1.5. ATAYÖS-2018 test score will be valid for one year and may be only used for
2018-2019 academic year’s BA and associate levels of application.
1.6. Candidates will communicate ( e-mail, mail, fax, phone etc.) in Turkish and
English.
1.7. ATAYÖS guidelines is published online only, and no further publication and
distribution will be made. The rules in this guidelines take effect after the guidelines
is published and may be changed in case legislation, executive and law organs and
Higher education Board and Evaluation Board, Atatürk University Executive
Board, and Atatürk University Senate decision urge. The procedure, in this case, is
determined by Atatürk University. For the conditions not indicated in this
guidelines, decisions are taken by Atatürk University.
1.8. ATAYÖS guidelines is published online at http://oia.atauni.edu.tr/atayos-en/ and
no further publication and distribution will be made.

2. TERMS OF APPLICATION
2.1.Applications will be accepted online at http://yosbasvuru.atauni.edu.tr/. No
application will be accepted after due date.
2.2.As a result of the placement of ATAYÖS exam, candidates have to meet the
requirements indicated in the item 2.3. Candidates who cannot submit their
documents will not be enrolled.

2.3. Candidates
a) High school students who are final year students or graduate will be accepted according to
following reqirements:

1) Those who have a foreign nationality,
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2) Those who were born as Turkish citizens but later were permitted by the Ministry of the
Interior of Turkey to leave Turkish citizenship, including their underage children who are
registered in the document of leaving Turkish citizenship and who can certificate that they have
the document regarding the Exercise of Given Rights, pursuant to the Turkish Nationality Law,
(The 7th article of the Turkish Nationality Law numbered 5901 prescribes that “(1) an infant
born from the marriage of a mother or a father having Turkish citizenship inside or outside
Turkey is a Turkish citizen”; applicants who would like to apply for the quotas of foreign
admission should further review the Turkish Nationality Law.)
3) Those who used to have a foreign citizenship but later have acquired Turkish
citizenship/those who have a dual citizenship under these circumstances,
*4) a) Before 01.02.2013, those who have Turkish citizenship and have continued to receive
secondary education (high school) entirely in a foreign country except for Turkish Republic of
Northern Cyprus (TRNC) (including those who have received secondary education (high
school) entirely at a Turkish school located in a foreign country except for TRNC),
b) After 01.02.2013,those who have Turkish citizenship and have started to receive secondary
education (high school) entirely in a foreign country except for Turkish Republic of Northern
Cyprus (TRNC) (including those who have received secondary education (high school) entirely
at a Turkish school located in a foreign country except for TRNC),
5) Those, who have TRNC citizenship and reside in TRNC, have received secondary education
in TRNC and have obtained GCE AL degrees (The General Certificate of Education –
Advanced Level), and those who registered in the colleges or high schools in other countries
between 2005 and 2010 and currently have or will obtain GCE AL degrees, will be accepted.
b) Candidates
1) Who hold Turkish citizenship and have received secondary education entirely in Turkey or
in TRNC,
2) Who hold TRNC citizenship (excluding those who have received secondary education
entirely at TRNC high schools and have obtained GCE AL degree and those registered in the
colleges or high schools in other countries between 2005 and 2010 and currently have or will
obtain GCE AL degrees),
3) Whose first citizenship is Turkish from birth, as prescribed in article 2.1./a-2 of this guide (
Excluding for those who provide the conditions in article a-4)
4) Dual citizens who have TRNC citizenship (excluding those who have received secondary
education entirely at TRNC high schools and have obtained GCE AL degree and those
registered in the colleges or high schools in other countries between 2005 and 2010 and
currently have or will obtain GCE AL degrees),
5) Who hold citizenship of the Republic of Turkey or a dual citizenship, one of which is
citizenship of the Republic of Turkey by birth, as stated in Article a) Item 2) above, and who
have completed their secondary education in institutions within an embassy or in other foreign
institutions in Turkey, cannot apply for education at Ataturk University.
*Given the 7th article of 5901 numbered Turkish Nationality Law stating “(1) Those who are
born of a legal marriage of a Turkish mother or father in or out of Turkey are Turkish citizens”
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the applicants who have a high school diploma in Turkey are not accepted for foreign
applications quotas. But, through the opinion of Ministry of National Education Board of
Education stating that the applications of students who attend high schools at Turkish schools
in foreign countries (except for TRNC) can be accepted in accordance with admission of foreign
students, the graduate students who had attended Open Education High School Western
European Program can be considered within this reference.

3. SCHEDULE
3.1.

Exam Pattern
Exam Application
Exam Date
Objection to the Exam
Questions
Replying the Objection
Announcement of the exam
scores
Objection to the exam score
Replying the Objection
Program Preference
Placement Announcement
Registration Period of Final
Placement
Preference Period for
Additional Placement
Announcement of the
Additional Placement
Final Registration for
Additional Placement
Announcement of the
Candidates Placed from the
Waiting List
Final Registration for the
Candidates Placed from the
Waiting List.

Beginning
Due
5 February 2018
1 April 2018
15 April 2018 (Local time in Turkey)
15 April 2018
18 April 2018
27 April 2018
18 May 2018
18 May 2018
30 May 2018
04 June 2018
19 June 2018
09 July 2018

21 May 2018

26 July 2018

03 August 2018

12 June 2018
13 July 2018

15 August 2018
03 September 2018

07 September 2018
11 September 2018

11 September 2018

14 September 2018

3.2 * Schedule can be changed by the Rectorate in accordance with ÖSYM national exams
and registrations.
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4. APPLICATION PROCEDURES
4.1. Candidates from homeland and abroad apply for the exam only at
http://yosbasvuru.atauni.edu.tr/. The applications which are not made between 5
February 2018 and 1 April 2018, by mailing or by hand will not be accepted.

4.2. Candidates will complete their registration online at http://yosbasvuru.atauni.edu.tr/
within the registration period.
4.3. Candidates are responsible for any result due to incomplete or errorneous information
during registration. Personal data in the application system should exactly match with the
applicant’s passport information (name, surname etc. and no use of abbreviations). Once
registered on the system, the applicants cannot change/update the personal information.
4.4. The phone and e-mail information on the application system should belong to the
applicant and only one e-mail address should be provided. The applicant should not use
the phone number or e-mail address on behalf of another applicant.
4.5.Candidates should upload a head shot photo taken within the last 3 months in the format
of JPEG or PNG. This upload should not exceed 2MB. The head shot photo should be
suitable for use in visa or identity card procedures. The uploaded photo will be used in
the Exam Entrance Document and Exam Result Document. In case examiners cannot
identify the candidate with the photo then the candidate may not be permitted to take
the exam.
4.6.Candidates’ verification links and candidate numbers will be sent to their e-mail
addresses. They should activate their page by clicking the link.
4.7. After activating the account by inserting username and password ATAYÖS 2018
APPLICATION link is clicked and final application is made. The application is completed
after the exam fee is paid and the application procedure is checked and confirmed by the
exam officers . The exam fee will be paid through 5.EXAM FEE information.
4.8. The candidate number of the applicants will be given only once. It is a must that
candidate number be provided in all types of correspondance with Atatürk University.
5. EXAM FEE
5.1. Candidates will pay for the exam according to table below.
Erzurum, İstanbul, Ankara, İzmir, 250 TL/65 USD/ 60 EURO
Trabzon, Van, Bursa, Gaziantep,
Şanlıurfa, Antalya, Hatay, Konya,
Mersin, Kayseri, Adana, Samsun,
Nicosia, Baku, Tehran, Tabriz,
Jeddah, Madina,
Berlin, Cologne, Vienna, Brussel, Doha 350 TL/90 USD/80 EURO
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Batumi, Almaty, Moscow, Cairo, 100 TL/ 25 USD/ 25 EURO
Bishkek, Rabat, Amman, Nablus
5.2. Exam fees cannot be transferred to the next years. The exam fees paid by candidates who
withdraw even if they have paid the exam fee, whose application disannulled, who do not attend
the exam, who are not accepted to the exam, who failed the exam, whose exam are disannulled
are not refunded. Applications will be disregarded if the candidates do not pay the exam fee.
5.3. If the exams are cancelled in the centers where the applicant chooses by Ataturk University,
the exam fee will be refunded. Apart from this situation, the exam fee is not refunded. The
exam fees are refunded according to Turkish currency exchange rate of that date.
5.4. Exam fee must be paid through online system. Candidates must have a credit card or debit
card (Visa or Master) in order to make online payment.
5.5. The candidates from Turkey or abroad can pay the exam fee by means of a correspondent
bank or the banks which can do international transactions. Candidates should pay attention to
the followings about the payment:
a) For the receipt explanation, please note your candidate number, your first and last name as
they are seen in your ID.
b) After payment by logging into system, please upload the photo of the bank receipt and
passport ID information page. In case the receipt cannot be read or a different photo has been
uploaded then your application will be rejected.
c) After the transaction has been completed payment will be done. Other payment tools such as
cheque, cash, or postal cheque for the exam fee is not accepted.
d) Transaction fee should be excluded from the exam fee.
e) Candidates should check the accuracy of the bank receipt before leaving the bank. In case of
any mistake, it should be corrected before leaving the bank.
f) In case the aforementioned information is provided incomplete or inaccurate ( inluding
illegible bank receipt) , then your application will be rejected and the fee will not be refunded.
6. EXAM CENTERS
6.1. ATAYÖS-2018 will be held in the following centers:
TRNC- Nicosia
Germany - Berlin
Germany -Cologne
Egypt- Cairo
Austria- Vienna
Azerbaijan -Baku
Saudi Arabia- Jeddah
Belgium- Brussel
Saudi Arabia Morocco-Rabat
Georgia- Batumi
Madina Saudi Arabia
Iran- Tehran
Russia-Moscow
Iran- Tabriz
Qatar - Doha
Palestine-Nablus
Kazakhistan- Almaty
Jordan –Amman
Kyrgyzstan – Bishkek
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Turkey- Erzurum, Istanbul, Ankara,
Izmir, Trabzon, Van, Bursa,
Gaziantep, Sanlıurfa, Antalya,
Adana, Samsun, Hatay, Konya,
Mersin,Kayseri
6.2. The exam will be held in seven languages (Turkish, English, German, French, Arabic,
Persian, Russian). Candidates can choose only one exam language. Exam language
cannot be changed after the exam fee is paid and the application is completed.
6.3. Candidates should choose only one exam center. Exam center cannot be changed after the
exam fee is paid and the application is completed.
6.4. Atatürk University has the right to change or cancel the test centers 15 days before the
exam. Therefore, you should check your test center 15 days before the exam by logging into
system.
7. EXAM DETAILS
7.1. 80 questions consisting of 40 quantitative and 40 qualitative questions will be asked under
the headings of Basic Learning Skills. Results will be graded out of 100 points.
7.2. Students accepted for any program are taken to Turkish and Foreign Language Proficiency
Exams. Students who pass these exams can start their first year of education; however
those, who could not pass, will take language preparation courses.
7.3. ATAYÖS and related procedures are conducted in accordance with the exam schedule.
Rules
7.4. To enter the examination room with mobile phone is strictly prohibited. Communication
items such as pager, transmitter, computer and watches having no function except for time,
all devices having computer functions, any weapon and its equipment, scrap paper,
notebook, dictionary, electronic devices used for dictionary, calculator, ruler, compass,
protractor are prohibited. If the candidates take the exam with one of these devices, their
exams will be disannuled.
7.5.Time for this exam is 150 minutes (2.5 hours)
7.6.Candidates, who have submitted the exam paper and left the exam room, cannot reenter
exam room for any reason.
7.7. Leaving the room is not permitted at the first 75 minutes and the last 15 minutes of the
exam.
7.8.If you complete the exam after the first 75 minutes and before the last 15 minutes you can
leave the room by submitting your answer sheet, question booklet and ATAYÖS-2018
entrance and ID document. Otherwise, until the exam is annouced to be finished you should
be seated and wait until the exam documents are taken back.
7.9. Talking to the examiners and asking questions to them is prohibited during the exam. The
examiners cannot talk to candidates slowly and closely either. Barrowing and lending
pencil, and eraser etc. are prohibited.
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7.10. Candidates should obey the examiners’ warning during the exam. They can change your
seats if found necessary. For a valid exam, candidates should obey the exam rules. If candidates
do not obey the rules and any warning, it will be documented and their exam will be disannuled.
7.11. Candidates who attempt to cheat or help cheating during the exam will be reported and
their exams will be disannuled. Examiners do not have to warn the cheaters. Examinees
have their own responsibility. It is important that examinees keep their answer sheet the
way they cannot be seen by others. The answer sheets and the distribution of the answer
will be examined. In case the findings show individual or group cheating then some or all
of the answers can be cancelled. In case examiners decide that the exam has not been
done according to the regulations or group cheating occured then Ataturk University has
the right to disannul all of the examinees’ answers in a room.
7.12. You should fill in the blanks in the answer sheet. Only pencil should be used for all type
of writing and marking. Pens and other types of pens may never be used. Answers should
be marked on the answer sheet only. The options marked in the question booklet are not
valid.
7.13.

Upon receiving your exam booklet, please check the pages whether there are any missing
or errorneous pages in it. If there appears any missing or erroroneous page please inform
the examiners. Please check if the category of the question form shown on each page of
the form matches with the front cover of the form. In this case, please inform the
examiners and change your exam booklet. Please do not forget to mark the category of
the exam booklet into the answer sheet. If the category of the answer sheet is not marked,
the exam cannot be graded and the exam is disannuled.
7.14. Before starting, please write your first and last name, application number and exam room
number onto the exam booklet. At the end of the exam, the booklets will be taken back
and each of them will examined. Even if a single page of the booklet is missing your exam
will be disannuled.
7.15.The blank parts of the booklet can be used as worksheet.
7.16. No one including the examiners can smoke.
7.17. It is strictly prohibited to take notes and to write the answer into a paper and to get
it out of the room.
7.18. Before leaving the exam room, please do not forget to submit your exam booklet,
answer sheet, and ATAYÖS exam entrance document to the examiners.
8.

OBJECTION TO EXAM

8.1. There are officially 3 days for objecting the exam questions and scores. Between the
objection period, by means of a petition an e-mail should be sent. The petition ( see sample on
the website) of the objection should be also sent by mail with a wet signature to the office
address shown until 28 May 2018, 5 p.m..The petition has to have a wet signature. Otherwise
petitions will be rejected.
8.2. Objections are resolved by the exam objection comission. Decisions are announced to the
candidates by means of e-mail.
9. PREFERENCE PROCEDURE
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9.1. Preference procedure will be conducted through http://yosbasvuru.atauni.edu.tr/ .
9.2. Candidates can make maximum 5 preferences for formal education programs; maximum
10 preferences for ATA-AÖF (Atatürk University open education faculty) programs and
totally 15 preferences can be taken for both programs.
9.3. After placement according to the ATAYÖS Exam scores, placement can be made
according to high school graduation scores for the available quotas in the Faculty of
Open Education (ATA-AÖF).
9.4.

Candidates who prefer the programs with special talent exams and students who are
placed in these programs must take special talent exam that will be done by related unit
and they must be successful from this exam. For further information about the special
talent exams please visit https://bilgirehberleri.atauni.edu.tr/ozelyetenek/bilgi/ .

9.5.

Scores obtained in the exam can be used by many other universities in Turkey,
especially by ÜNİP member universities. Click for the universities accepting ATAYÖS2018 exam scores.

10. ADDITIONAL PLACEMENT
10.1. Those who are eligible to apply for additional placement:
a) Students who took ATAYÖS-2018 exam and preferred Atatürk University but could
not be placed.
b) Candidates who took the exams of other Higher Education Institutions that Atatürk
University recognizes and shows on its website.
c) Candidate students with a score of another international exam, which has been
announced to be recognized
10.2. International Exams Recognized by Atatürk University
a) SAT 1 Exam; minimum 400 as the total score and minimum score 200 for mathematics
b) ABİTUR exam: minimum 4
c) Secondary Education GPA: 60% of total score ( Open Education Faculty can be applied only.
10.3. Application is done through http://yosbasvuru.atauni.edu.tr/. Applications are rejected
after due date.
10.4. Document verification procedure of the exam scores which higher education institutions
conduct and the exams approved by Atatürk University and the exam score documents
uploaded for replacement is done according to following criteria:
a) Those who did not upload the part of verification link and verification code to the
system;
b) Those who have not verification link and code in his /her document.
d) Those who have uploaded the YÖS exam score of the former year and no indication of
the validity period in the document. In case the information uploaded to the system does
not correspond to the information in the document, the applications of these candidates
will be disannuled. The exam score should be inserted as shown in the exam score
document ( e.g. 95.432). The three digits after the point should be written the same.
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10.5. The result of the additional placement will be posted on http://yosbasvuru.atauni.edu.tr/
at candidates’ own accounts.

