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E G E Y Ö S  T A K V İ M İ *  

Kılavuzun Yayınlanması 21 Şubat 2022 Pazartesi 

Başvuru Tarihleri 21 Şubat 2022 Pazartesi – 06 Mayıs 2022 Pazartesi 

Sınav Giriş Belgelerinin Erişime Açılması 03 Haziran 2022 Cuma 

Sınav Tarihi 12 Haziran 2022 Pazar 

Sınav Sorularına İtiraz 13 Haziran 2022 Pazartesi - 15 Haziran 2022 Çarşamba 

Sınav Sonuçlarının İlanı 24 Haziran 2022 Cuma 

Sınav Sonuçlarına İtiraz 27 Haziran 2022 Pazartesi – 30 Haziran 2022 Perşembe 

İtiraz Sonucuna Cevap Verilmesi 11 Temmuz 2022 Pazartesi 

* Küresel COVID-19 tehdidi gelişmelerine göre EGEYÖS takviminde değişiklik yapılabilir.  

 

 

E G E Y Ö S  S I N A V  Y E R L E R İ  V E  S A A T İ  

Sınav Merkezleri Saat Dilimi Türkiye ile Saat Farkı  Yerel Saatle Sınav Saatleri 

Türkiye-İzmir UTC/GMT +3.00  0.00 13:00 

Türkiye-İstanbul UTC/GMT +3.00  0.00 13:00 

Türkiye-Ankara 

KKTC-Lefkoşa 

Azerbaycan-Bakü 

Özbekistan-Taşkent 

Nijerya-Abuja  

UTC/GMT +3.00 

UTC/GMT +3.00 

UTC/GMT +4.00 

UTC/GMT +5.00 

UTC/GMT +2.00 

 0.00 

0.00 

+1.00 

+2.00 

-2.00 

13:00 

13:00 

14:00 

15:00 

11:00 

* Sınava başvuran aday sayısının 25 kişiden az olması durumunda sınav merkezi açılmayacaktır. 
 

İ L E T İ Ş İ M  B İ L G İ L E R İ  

 Ege Üniversitesi Web Sayfası www.ege.edu.tr 

 Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi  http://odem.ege.edu.tr 

 EGEYÖS Web Sayfası http://yos.ege.edu.tr 

 EGEYÖS Aday İşlemleri Sitemi (başvuru, sınav giriş/sonuç belgesi 
alma) 

http://ais.ege.edu.tr 

 EGEYÖS Danışma: Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve 
Araştırma Merkez Müdürlüğü: Ege Üniversitesi Kampüsü Eğitim 
Fakültesi 3. Kat Bornova-İzmir 

 Yabancı Uyruklu Öğrenci İşleri (Kayıt kabul işlemleri, Kontenjan 
bilgisi, Vize ve ikametgah işlemleri, Öğrenim ücretleri) 

+90.232.311 44 83 

+90.232.311 41 75 

odm@mail.ege.edu.tr  

+90.232.311 21 82 

 
 

  

http://www.ege.edu.tr/
http://odem.ege.edu.tr/
http://yos.ege.edu.tr/
http://ais.ege.edu.tr/
mailto:odm@mail.ege.edu.tr
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SINAVA GİRİLECEK SINAV MERKEZLERİNE GÖRE SINAV ÜCRETLERİ  

Türkiye 

(Ankara/İstanbul/İzmir) 

KKTC 

(Lefkoşa) 

Azerbaycan 

(Bakü) 

Özbekistan 

(Taşkent) 

Nijerya 

(Abuja) 

650 TL 650 TL 60 $ 25 $ 25 $ 

 

SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI HESAP BİLGİLERİ  

 

Türk Lirası (TL) Hesabı 

Banka Adı T.C. Ziraat Bankası  

Şube ve Kodu EGE Tıp / İzmir 1446 

Hesap Sahibi E.Ü.STRATEJİ GELİŞTİRME D.BŞK – EGEYÖS TL 

Hesap No 38710332-5553 

IBAN TR48 0001 0014 4638 7103 3255 53 

Swift Kodu TCZBTR2A     

 
 

USD Hesabı 

Banka Adı T.C. Ziraat Bankası  

Şube ve Kodu EGE Tıp / İzmir 1446 

Hesap Sahibi E.Ü.STRATEJİ GELİŞTİRME D.BŞK – EGEYÖS USD 

Hesap No 38710332-5554 

IBAN No TR21 0001 0014 4638 7103 3255 54 

Swift Kodu TCZBTR2A   

 

 

  

Dikkat! 

Sınava başvuran aday sayısının 25 kişiden az olması durumunda Türkiye dışındaki yerlerde 

sınav merkezi açılmaz. Sınav merkezinin açılmaması durumunda aday sınav merkezi açılan 

bir yerde sınava girmeyi tercih edebilir. Başka sınav merkezi tercih etmeyen adayların 

ödemeleri iade edilir.  
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1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 

1.1.  EGEYÖS, Ege Üniversitesi ile bu sınavı kabul eden Türkiye’deki diğer üniversitelerde 

eğitim görmek isteyen yurt dışından kabul edilecek öğrencilerin girecekleri ve 

sonuçlarını yerleştirme başvurusunda kullanabilecekleri bir sınavdır. Bu sınav, Ege 

Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (EÜ-ÖDEM) 

tarafından yapılmaktadır.   

1.2.  Bu kılavuz, 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında yapılacak olan EGEYÖS’e ilişkin 

açıklamaları ve bu sınava girmek isteyen adayların uymak zorunda oldukları kuralları 

kapsamaktadır. 

1.3.  EGEYÖS sonuçları, bir akademik yıl için geçerlidir. 

1.4.  EÜ-ÖDEM ile adaylar arasındaki haberleşmede, Türkçe ve İngilizce dilleri kullanılır. 

1.5.  EGEYÖS aşağıdaki sınav merkezlerinde ve eş zamanlı olarak yapılır.  

EGEYÖS SINAV YERLERİ VE SAATİ* 

Sınav Merkezleri Adres 
Yerel Saatle  

Sınav Saatleri 

Türkiye-İzmir Ege Üniversitesi Kampüsü Bornova/İZMİR  13:00 

Türkiye-İstanbul 

 

Türkiye-İstanbul 

Bahçeşehir Üniversitesi 

Adres: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 

Adres: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

13:00 

 

13:00 

Türkiye-Ankara Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi  

Adres: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

13:00 

KKTC-Lefkoşa Adres: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13:00 

Azerbaycan-Bakü Adres: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14:00 

Özbekistan-Taşkent Adres: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15:00 

Nijerya-Abuja Adres: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11:00 

 

1.6.  Sınav başvurusu: EGEYÖS’e girmek isteyen adaylar için 21 Şubat - 06 Mayıs tarihleri 

arasında (en son 06 Mayıs 2022 Türkiye saati ile 17:00’e kadar) internet üzerinden 

http://ais.ege.edu.tr adresinden yapılacaktır. İnternet üzerinden EGEYÖS 2022 başvuru 

işlemini eksiksiz yapan adayların sınava ön kayıtları yapılacaktır. EÜ-ÖDEM tarafından 

sınav başvuruları incelenerek herhangi bir hata ya da eksiklik olmaması durumunda 

onaylanarak sınava kesin kayıtları yapılacaktır.  

1.7.  Sınav kesin kayıtları yapılan adaylar 03 Haziran 2022 tarihinden itibaren 

http://ais.ege.edu.tr adresinden Sınav Giriş Belgelerini alabilirler. Aynı zamanda 

başvurusu onaylanan adaylara e-posta ile bilgi verilecektir. Adayların sınav günü, Sınava 

http://ais.ege.edu.tr/
http://ais.ege.edu.tr/
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Giriş Belgesini, pasaportunu (T.C. uyruğu ile başvuranların nüfus cüzdanlarını) ya da 

ikamet tezkerelerini yanlarında bulundurmaları zorunludur.  

1.8.  Sınava Giriş Belgesi’ni kaybedenler, http://ais.ege.edu.tr web sayfasına şifreleri ile 

tekrar giriş yaparak bu belgeyi yeniden çıkarabilirler. 

1.9.  EGEYÖS Sonuçları yalnız ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen 

öğrenciler içindir. Bir yükseköğretim kurumunda okumakta olanların transfer işlemleri 

(yatay geçiş) ile lisansüstü öğrenim görmek isteyenlerin seçme ve yerleştirme işlemleri 

için ilgili yükseköğretim kurumlarına doğrudan başvurmaları gerekmektedir. 

1.10. Adayların EGEYÖS için yatırmış oldukları sınav başvuru ücretleri daha sonraki yıllara 

devredilmez. Ücretini yatırdığı halde sınav başvurusu yapmayan/yapamayan, sınav 

ücretini yatırdığı halde sınava girmeyen/giremeyen, sınavda başarısız olan, sınav 

kuralları nedeniyle sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan ya da sınavı geçersiz sayılan 

adayların ve ücret gerektirmeyen bir işlem nedeniyle ücret yatıran adayların ücretleri 

iade edilmez.  

1.11. Adayların EGEYÖS’e ve/veya EGEYÖS ile yurtdışından kabul edilen öğrenci 

kontenjanlarına başvuru koşullarını sağlayıp sağlayamadıklarına ilişkin durum EGEYÖS’e 

başvuru esnasında kendi beyanları dikkate alınacaktır. Yanlış beyan vererek sınava 

girseler bile adayların aldıkları puanlar kendilerine bir hak sağlamayacaktır. 

1.12. EGEYÖS’te 80 sorudan oluşan Temel Öğrenme Becerileri Testi uygulanır.  

1.13. Sınav süresi 120 dakikadır. 

1.14. Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen 

bilgiler esas alınacağından, Aday Başvuru Formlarına yazılan bilgilerdeki eksikler ve 

yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının 

gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın 

bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.   

1.15. Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu kılavuzdaki tüm 

kurallara uyması zorunlu olup, sınav kurallarına uymayan adayların sınavı geçersiz 

sayılır. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı tespit edilen adayların sınav 

sonuçlarından doğan hakları geçersiz sayılacaktır. 

1.16. Bu sınava girme hakkı olmadığı hâlde sınava giren adayın ilgili sınav sonuçlarının 

geçerliliği bulunmaz. 

1.17. Adayların başvuru işlemine geçmeden önce mutlaka bu kılavuzu dikkatlice okumaları ve 

tüm sınav koşullarını ve kurallarını kabul ederek başvuru yaptıklarını belirten ekran 

üzerinde yer alan kutucuğu işaretlemeleri zorunludur. 

1.18.  Sınava başvuran aday sayısının 25 kişiden az olması durumunda sınav merkezi açılmaz. 

Sınav merkezinin açılmaması durumunda aday sınav merkezi açılan bir yerde sınava 

girmeyi tercih edebilir. Başka sınav merkezi tercih etmeyen adayların ödemeleri iade 

edilir.  

  

http://ais.ege.edu.tr/
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2. SINAVA BAŞVURU İŞLEMLERİ  

2.1. EGEYÖS’e Başvurabilecekler* 

Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla, 

(1) Yabancı uyruklu olanlar,  

(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 belgeleyenler, (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 T.C. vatandaşlığına geçenler/bu 

durumdaki çift uyruklular,  

(4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu 

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

tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB 

nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil), 

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

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

tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB 

nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),  

(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 olacaklar 

(EGEYÖS Sınavına girmek koşuluyla), EGEYÖS’e başvurabilirler. 

2.2 EGEYÖS’e Başvuramayacaklar*  

Adaylardan 

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

tamamlayanlar,  

(2) K.K.T.C. uyruklu olanlar (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) Bu kılavuzun 2.1 başlığında (2) numarada tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift 

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

(4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC 

liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer 

                                                           
* Yükseköğretim Kurulu “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esasları”na göre belirlenmiştir.  
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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 bu kılavuzun 2.1 başlığında (2) numarada 

tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular EGEYÖS’e başvuramazlar. 

2.3. Sınav Başvurusunun Yapılması  

Sınava başvurmak isteyen adayların, http://yos.ege.edu.tr web adresinden ulaşabilecekleri 

“2022 EGEYÖS BAŞVUR” sekmesinden ya da http://ais.ege.edu.tr web adresinden başvuru 

işlemlerini yapmaları gerekmektedir. 

Başvuru süreci dört aşamada gerçekleşmektedir. 

1. Adaylar, Başvuru işlemi için öncelikle http://yos.ege.edu.tr adresinde yer alan “2022 

EGEYÖS BAŞVUR” linki ile ulaşılan ya da doğrudan http://ais.ege.edu.tr adresi üzerinden 

istenilen bilgileri eksiksiz doldurarak sınav ön kayıt işlemi yaparlar.  

2. Önce ön kayıt işleminin tamamlanması ve bunun ardından ödeme işleminin yapılması 

gerekmektedir (Ön kayıt yapılmadan ödeme yapılmamalıdır). Bu işlemleri sırasıyla yapan 

adayların EÜ-ÖDEM tarafından sınav ön kayıtları incelenir ve herhangi bir hata ya da 

eksiklik olmaması durumunda onaylanarak sınava kesin kayıtları yapılır.  

3. Kesin Kayıt işlemi gerçekleştirilen adayların e-posta adreslerine “Kesin Kaydınız Yapıldı” 

bilgisini içeren e-posta gönderilir.  

4. Adaylar, kullanıcı adı ve şifreleri ile http://ais.ege.edu.tr adresinden Sınav Giriş 

Belgelerini 3 Haziran 2022 tarihinden itibaren alabilirler.   

Sınav başvurusunda bilgi alanlarının doldurulmasına ilişkin açıklamalar aşağıda sırasıyla 

verilmiştir. Yapılacak yanlışlıklardan doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaylara aittir. 

Formun kimlik ile ilgili bilgi alanlarına, adayın pasaportundaki (sadece T.C. uyruğuna sahip 

Dikkat! 

EGEYÖS’e başvurabilecekler ve başvuramayacaklar Yükseköğretim Kurulunun “Yurtdışından 

Öğrenci Kabulüne İlişkin Esasları”na göre düzenlenmiştir. Bu esaslarda bir değişiklik 

yapılması durumunda bu kılavuzda değişiklik yapılmasına gerek kalmadan geçerli olacaktır.  

Dikkat! 

Aday Başvurusuna başlamadan önce; son üç ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafını .jpg 

formatında taratarak hazır bulundurmalıdır. Fotoğraflar pasaport ya da diğer resmi kimlik 

belgelerinde kullanılabilir nitelikte ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak netlikte, düz 

ve açık renk fon (zemin) üzerinde, önden ve yakından çekilmiş olmalıdır. 

http://yos.ege.edu.tr/
http://ais.ege.edu.tr/
http://ais.ege.edu.tr/
http://ais.ege.edu.tr/
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olanlar için nüfus cüzdanlarındaki) kimlik bilgileri değiştirilmeden büyük harflerle, kısaltma 

yapılmadan yazılmalıdır. Başvuru formu bilgileri aşağıda verilmiştir;  

2.3.1. Kişisel Bilgiler 

1. Adı (İki ya da daha fazla olan isimler de yazılacaktır.) 

2. Soyadı 

3. Baba Adı 

4. Anne Adı 

5. Uyruk 

6. Pasaport Numarası veya ikamet tezkeresi numarası (sadece TC uyruğu olanlar için 

T.C. No.su) 

7. Doğum Tarihi (gün, ay, yıl şeklinde) 

8. Cinsiyet 

9. Telefon numarası 

10. E-posta Adresi 

11. Yazışma Adresi   

Aday Sınav Başvuru Formunu dikkatle doldurmalı ve tüm bilgilerinin doğruluğundan emin 

olmalıdır. Bilgilerinde eksiklik veya yanlışlık olan aday sınava alınmayacaktır. Yanlış beyanda 

bulunan, yerine başkasını sınava sokan, sınav kurallarına aykırı hareket eden ve benzeri 

eylemlerde bulunan adayların sınava girmiş olsalar bile sınavları geçersiz sayılacaktır. 

2.4. Sınav Ücretleri ve Ücretlerin Yatırılması 

2.4.1. Sınav Ücretleri  

Sınav yeri tercihi Türkiye’deki (Ankara, İstanbul, İzmir) ya da KKTC’deki (Lefkoşa) bir sınav 

merkezi olan adaylar için 650 TL (Türk Lirası), sınav yeri tercihi Azerbaycan (Bakü) 60 USD 

(Amerikan Doları),  Özbekistan (Taşkent) ya da Nijerya (Abuja) olanlar için 25 USD (Amerikan 

Doları)’dır.   

2.4.2. Sınav Ücretlerinin Yatırılması 

Sınav ücretlerinin ödenmesi sınav başvurusu esnasında kredi kartı veya banka kartı ile ya da 

aşağıdaki banka hesaplarına havale, EFT ya da SWIFT ile yapılır. Bunların dışında herhangi bir 

yolla (zarf içinde para, çek, posta çeki, elden nakit ödeme gibi) ödeme kesinlikle alınmaz.  

Dikkat! 

EGEYÖS ile ilgili tüm bilgilendirmelerin e-posta adresine gönderilmesi nedeniyle başvuru 

esnasında vereceğiniz e-posta adresini sistem üzerinden doğrulamanız gerekecektir. 

Geçersiz e-posta adresi ile başvuruya devam edilemeyecektir. 
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Yurtdışından sınava başvuracak adaylar, sınav ücretini muhabir bir banka ya da uluslararası 

işlem yapan bankalar aracılığı ile yatırabilirler. Bu durumda, havale, EFT ya da SWIFT için 

kesilecek havale ücretinden adayların kendileri sorumludur, aşağıdaki hesaplara yukarıda 

belirtilen sınav ücretlerinin eksiksiz aktarılması gerekir. 

 

Sınav Ücretinin Yatırılacağı Banka Hesapları aşağıdaki gibidir. 

Türk Lirası (TL) Hesabı 

Banka Adı T.C. Ziraat Bankası  

Şube ve Kodu EGE Tıp / İzmir 1446 

Hesap Sahibi E.Ü.STRATEJİ GELİŞTİRME D.BŞK – EGEYÖS TL 

Hesap No 38710332-5553 

IBAN TR48 0001 0014 4638 7103 3255 53 

Swift Kodu TCZBTR2A     

 

USD Hesabı 

Banka Adı T.C. Ziraat Bankası  

Şube ve Kodu EGE Tıp / İzmir 1446 

Hesap Sahibi E.Ü.STRATEJİ GELİŞTİRME D.BŞK – EGEYÖS USD 

Hesap No 38710332-5554 

IBAN No TR21 0001 0014 4638 7103 3255 54 

Swift Kodu TCZBTR2A   

 

2.5. Kesin Kayıt ve Sınav Giriş Belgesinin Alınması 

Adayların sınava gireceği bina/salon/sıra numarası bilgilerini içeren “Sınav Giriş Belgesi” 

http://ais.ege.edu.tr adresinden adayların kesin kayıtlarının yapılmasından sonra, 3 Haziran 

2022 tarihinden itibaren alınabilir. “Sınav Giriş Belgesi” aynı zamanda adayların e-posta 

adreslerine de gönderilecektir. Sınavla ilgili tüm duyurular, açıklamalar http://yos.ege.edu.tr 

adresinden yapılacaktır. Bu nedenle adayların EGEYÖS web sitesini takip etmeleri ve başvuru 

sırasında belirttikleri e-posta adresinden kontrol etmeleri gerekmektedir.  

Dikkat! 

 Sınav ücreti yatırılmadan sınava girilemez. Sınav ücreti yatırılmadan girilen sınavlar 

değerlendirilmeye alınmaz. 

http://ais.ege.edu.tr/
http://yos.ege.edu.tr/
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3. EGEYÖS TEST KAPSAMI 

3.1. Test Kapsamı 

EGEYÖS’te adaylara “Temel Öğrenme Becerileri Testi” uygulanır. Bu test “Muhakeme” ve 

“Sayısal” olmak üzere iki alt testten oluşur. Temel Öğrenme Becerileri Testinde, Fizik, Kimya, 

Biyoloji, Coğrafya, Tarih gibi alanlarla ilgili soru bulunmayacaktır. Test, dile çok az dayanmakta, 

bununla birlikte soruların Türkçe ve İngilizce açıklamaları bulunmaktadır.  

Muhakeme alt testi: Kelimelerle sayı şifreleme, şekillere sayı şifreleme, şekillerle harf 

eşleştirme, şekil birleştirme, birleşen şekilleri tamamlama, farklı şekli bulma (şekil matrisi), şekil 

döndürme, şekil örüntüsünü tamamlama, şekildeki denklemleri uygulayabilme, terazide 

denklem, şekil ile ilişkilendirilmiş sayı örüntüsü, sayı örüntüsü, iki sayı arası ilişki, işlem, toplama 

ve çarpma tablosu, sayılar arası ilişki bulma, şekli kareye tamamlama, küp sayma, küplerde 

boyalı yüzeyler ve çizgi sayma vb. sorulardan oluşmaktadır. Sayısal alt testi ise geometri (özel 

üçgenler, üçgende açıortay ve kenarortay, dörtgenler, dairede alan prizma ve piramitler vb.) 

matematik I (sayılar, bölme–bölünebilme, faktöriyel, rasyonel ve ondalıklı sayılar, basit eşitsizlik, 

mutlak değer, üslü sayılar, köklü sayılar, çarpanlara ayırma vb.) ve matematik II (polinom, ikinci 

derece denklem, parabol, trigonometri, çarpım sembolü, logaritma, karmaşık sayılar vb.) 

sorularından oluşmaktadır. 

3.2. Soru Sayıları  

Temel Öğrenme Becerileri Testinde "çoktan seçmeli" tipte 80 soru bulunmaktadır. Soruların 40 

tanesi Muhakeme alt testinde, 40 tanesi ise Sayısal alt testindedir.   

4. SINAVIN UYGULANMASI VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR 

4.1. Adayların Sınava Gelirken Yanlarında Bulundurması Gerekenler 

EGEYÖS 12 Haziran 2022 Pazar günü tüm sınav merkezlerinde eşzamanlı yapılacaktır. Sınava 

girerken adayların 

1. 2022 EGEYÖS Sınav Giriş Belgesini ve  

2. geçerli kimliklerini yanlarında bulundurmaları zorunludur.  

Sınava girecek adaylar için geçerli kimlikler aşağıdaki gibidir: 

a) Pasaport 

veya 

b) İkamet tezkeresi 

veya 

c) Sadece T.C. uyruklu olanların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı.  
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d) Çift uyruklu adayların nüfus müdürlüklerinden alacakları (adayın hem T.C. hem de orijinal 

uyruğundaki her iki ismini de gösteren) vukuatlı nüfus kayıt örneği. 

 

4.2. Sınav Binalarına alınmayacak araç-gereç ve eşyalar 

Adaylar, sınav binasına beraberlerinde sadece şeffaf plastik şişe içinde (etiketi çıkarılmış) su 

getirebilirler.  Adayların sınavda kullanacakları kurşun kalem, kalem açacağı ve silgi EÜ-ÖDEM 

tarafından adaylara verilecektir.  

Adayların sınav binasına aşağıdaki araç-gereç ve eşyalar girmesi kesinlikle yasaktır.  

 Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan 

bluetooth vb. cihazlar; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer 

takılar; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için 

kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, 

ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü 

elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlar, her türlü 

plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşya (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı 

vb. kartlar. 

 Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü 

bilgisayar özelliği bulunan cihaz. 

 Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizat. 

 Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük,  dergi, 

gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlar. 

 Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim 

maddeleri. 

 İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlar.  

Sınav binası girişinde adayların emniyet/güvenlik görevlileri tarafından elle ve/veya 

detektörle üst araması yapılacaktır. Yukarıda belirtilen araç-gereç ve eşyalarla sınava gelen 

adaylar kesinlikle sınav binalarına alınmayacaklardır. Sınavın tüm aşamalarında yukarıda 

Dikkat! 

Sınava giriş için gereken yukarıda belirtilen belgelerin eksik olması durumunda adaylar 

kesinlikle sınava alınmayacaklardır. 

Dikkat! 

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacaktır. Bu konuda EÜ-ÖDEM hiçbir 

sorumluluk kabul etmez. 
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belirtilen araç-gereç ve eşyaları bulundurduğu tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. 

EÜ-ÖDEM sınav sürecinde sınav binalarında sinyal kesici kullanabilir. Sınav binaları/salonlarında 

EÜ-ÖDEM tarafından görüntü ve ses kaydı yapılabilir. Bu kayıtlar gerektiğinde delil olarak 

kullanılabilir. 

4.3. Sınav uygulaması 

EGEYÖS’e girecek adaylar tek tek kontrolleri yapılarak sınav binasına ve salonlarına 

alınacağından adayların sınav saatinden en az bir saat önce sınav yapılacak bina önünde hazır 

bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir. EÜ-

ÖDEM tarafından gerekli görülmesi durumunda, adaylar binaya, sınav binası girişlerindeki dijital 

yüz tanıma (adayın yüzü ile sınav giriş belgesindeki ve kimlik belgesindeki fotoğraf eşleşmesi) 

sistemi kullanılarak alınabilir. Yüz tanıma sisteminde eşleşme sağlanmayan adaylar sınav 

binasına alınmaz. Ayrıca bina girişinde, salon girişinde ya da sınav esnasında sınav görevlilerinin 

gerekli görmesi durumunda dijital yüz tanıma sistemi kullanılarak adayların teyit edilmesi 

istenebilir. Bu yolla teyit edilemeyen adayların sınavları geçersiz sayılır ve gerekli işlemler yapılır.  

Sınav salonlarında gerekli kontroller tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak 

kuralları adaylara okuyacak, üzerinde adayın fotoğrafı, aday numarası, adı ve soyadı bulunan 

cevap kâğıtları ile içinde iki adet kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş bulunan kutuların dağıtılmasını 

sağlayacaktır. 

Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra soru kitapçıkları 

dağıtılacaktır. Adaylar, kendilerine verilen soru kitapçığının kapağı üzerindeki aday numarası, 

adı, soyadı, salon no ile sıra no bilgilerini dolduracaklar ve soru kitapçık numarasını cevap 

kâğıdında "Kitapçık No" alanına yazıp kodlayacaklardır. Cevap kâğıdı üzerine soru kitapçık 

numarasının doğru ve eksiksiz kodlanmasından sınav görevlileri değil adayın kendisi 

sorumludur. 

Soru Kitapçıklarındaki bütün sorular “çoktan seçmeli” sorulardır. Her soru için beş farklı 

seçenek verilmiş olup bunlardan yalnızca bir tanesi sorunun doğru cevabıdır. Adayın her 

sorunun doğru cevabını bularak cevap kâğıdına işaretlemelidir. Cevap kâğıdında, bir soru için 

birden fazla seçenek işaretlenmişse veya bir seçenek için ayrılan yer kuralına uygun 

işaretlenmemişse (silik/daire dışına taşmış, daire içi tam doldurulmamış gibi) o soru için verilen 

cevap değerlendirmeye alınamayacağından aday o soruyu yanıtlamamış sayılır. Cevapların 

cevap kâğıdına kurşun kalemle işaretlenmiş olması gerekir. Soru Kitapçığına işaretlenen cevaplar 

dikkate alınmayacaktır. 

Sınav süresi 120 dakikadır. Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınav süresinin ilk 60 

dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav 

sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. 

Bu süreler tamamlanmadan sınav salonundan çıkmak isteyen adaylara kesinlikle izin 

verilmeyecektir. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav 

salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 60 dakikası tamamlanana kadar sınav binasında 

bekletilecektir. Yukarıda belirtilen süreler tamamlanmadan sınav binasından ayrılan adayın 

sınavı geçersiz sayılacaktır. 
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Sınav süresince adayların 

 Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri, 

 Salondaki görevlilere soru sormaları, 

 Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaları, 

 Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları, 

 Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları, 

 Birbirlerine kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, 

 Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları, 

 Sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmaya 

devam etmeleri, 

 Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır.  

Bu yasaklara uymadığı sınav esnasında veya sonrasında saptanan adayların durumu 

tutanakla kayıt altına alınır ve sınavları geçersiz sayılır.  

Adayların sınav evraklarını (soru kitapçığı ve cevap kâğıdı) veya bu evrakların bir kısmını 

herhangi bir şekilde sınav salonu dışına çıkarmaları sınav kurallarına aykırıdır. EÜ-ÖDEM’de soru 

kitapçıkları tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkan veya soru 

kitapçığını salon görevlilerine teslim etmeyen adayların sınavı geçersiz sayılır. Sınav esnasında 

veya sonrasında böyle davrandığı saptanan adayların durumu tutanakla kayıt altına alınır ve 

sınavları geçersiz sayılır. Bu adaylar için sonuç açıklanmaz ve EÜ-ÖDEM’in bu adaylar hakkında 

gerekli yasal işlemlerin yapma hakkı saklıdır.  

Adaylar, sadece soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirler. 

Adayların soruları ve/veya bu sorulara verdikleri cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı 

çıkarmaları kesinlikle yasaktır. EÜ-ÖDEM tarafından sınav binalarında/salonlarında sınav 

süresince ses ve görüntü kaydı alınabilir. Bu kayıtlar gerektiğinde kanıt olarak kullanılabilir. Sınav 

görevlilerinin tutanaklarının yanı sıra ses ve görüntü kayıtları da sınav kurallarının ihlal edilip 

edilmediğinin tespitinde kanıt olarak kullanılabilir ve kural ihlali yaptığı tespit edilen adayların 

sınavı iptal edilir.  

Sınav sırasında Ege Üniversitesi Temsilcileri sınav salonlarını dolaşabilir ve gerekli gördükleri 

takdirde Sınava Giriş Belgeleri ile kimlik kontrollerini yeniden yapabilirler. 

5. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Adayların EGEYÖS sonuçları aşağıdaki süreçler ve ölçütler üzerinden değerlendirilir. 

5.1. Test Sonuçların Okunması 

5.1.1. Adayın cevap kağıtları iki farklı optik okuyucu ile iki kez okunur ve iki kez kontrol yapılır.  

5.1.2. Adayların alt testlerdeki doğru, yanlış ve boş sayıları ayrı ayrı belirlenir. 

5.1.3. Sınavdan sonra yapılan analizler, incelemeler ve uzman görüşleri doğrultusunda bir 

sorunun yanlışlığına EÜ-ÖDEM Yönetim Kurulu karar verir. Bu şekilde geçersiz 

olduğuna karar verilen soru(lar) testten çıkarılır ve kalan sorular üzerinden test 

sonuçları okunur ve puanlamada bu sonuçlar dikkate alınır.    
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5.2. EGEYÖS Puan Hesaplanması 

5.2.1. Adayların Muhakeme ve Sayısal alt testlerindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış 

cevaplar ayrı ayrı sayılır ve toplanır.  

5.2.2. Muhakeme ve Sayısal alt testlerinin her biri için doğru cevap sayısından yanlış cevap 

sayısının dörtte biri çıkarılarak “ham puanlar” elde edilir.  

5.2.3. Muhakeme ve Sayısal alt testleri için sınavı geçerli olan tüm adayların ham puanlarının 

ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, 

ortalaması 50, standart sapması 10 olan Muhakeme ve Sayısal standart puanlara 

dönüştürülür, her aday için Muhakeme ve Sayısal Standart Puanları (SP) aşağıdaki 

eşitlikle hesaplanır. 

SP = 10 (
Xi − X̅

S
) + 50 

SP : Adayın standart puan 

Xi : Adayın ham puanı 

X̅ : Ham puanların aritmetik ortalaması 

S : Ham puanların standart sapması 

5.2.4. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için Muhakeme, Sayısal ve Eşit Ağırlıklı olmak 

üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanır.   

5.2.5. Ağırlıklı puanların hesaplanmasında alt testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır: 

 

Puan Türü Muhakeme Testi Sayısal Testi 

EGEYÖS Muhakeme Puanı  0,75 0,25 

EGEYÖS Sayısal Puanı 0,25 0,75 

EGEYÖS Eşit Ağırlık Puanı 0,50 0,50 

5.2.5. EGEYÖS standart puanları hesaplandıktan sonra bu puanlar aşağıdaki eşitlik ile 100 

üzerinden Muhakeme, Sayısal ve Eşit Ağırlık olmak üzere üç puan türünde “Yerleştirme 

Puanı” na (YP) dönüştürülür. 

YP = 70 +
30[2(SP − X̅) − S]

2(SPmax − X̅) − S
 

SP : Standart puanı 
�̅� : Standart puan dağılımın aritmetik ortalaması 
S : Standart puan dağılımın standart sapması 
SPmax : Standart puan dağılımdaki en büyük standart puan 
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5.2.6. Adayların EGEYÖS Sonuç Belgesinde, Adayın Muhakeme ve Sayısal alt testlerine göre 

doğru, yanlış yanıt sayısı, yanıtlanan toplam soru sayısı, boş bırakılan soru sayısı; 

Muhakeme, Sayısal ve Eşit Ağırlık Standart Puanı ve Yerleştirme Puanları ile yüzdelik 

dilimi verilir.  

5.2.7. Adayların optik formları ve optik okuyucudan elde edilen yanıt panelleri EÜ-ÖDEM 

tarafından 10 yıl süre ile saklanır. 

6. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI 

Sınav Sonuçlarına ilişkin duyurular EÜ-ÖDEM’nin http://yos.ege.edu.tr web adresinden 

yapılır. Adaylar sınav sonuçlarını http://yos.ege.edu.tr adresindeki Aday İşlemleri sekmesinden 

ya da http://ais.ege.edu.tr adresindeki Aday İşlemleri Sisteminden aday numaraları ve şifreleri 

ile giriş yaparak öğrenir ve “Sınav Sonuç Belgelerini” kare kodlu ve doğrulanabilir olarak 

yazdırabilirler.  

7. SINAVA VE SONUÇLARINA İTİRAZ 

7.1. Sınav sorularına itiraz 

Adaylar 13 Haziran - 15 Haziran 2022 tarihleri arasında (15 Haziran 2022 Saat 17:00’den 

sonra yapılan ya da ulaşan başvurular dikkate alınmaz) sınavda uygulanan sorulardan yanlış 

olduğunu düşündükleri sorulara ilişkin itirazda bulunabilirler. Bu durumda kılavuzun ekinde 

(kılavuzun en son sayfası) bulunan “Genel Amaçlı Dilekçe”’ doldurulmalı, dilekçede “Aşağıda 

belirtilen soruların incelenmesi” kısmı işaretlenmeli, sorulara ilişkin açıklamalar yapılmalı, imzalı 

taranmış dilekçe odm@mail.ege.edu.tr adresine e-posta ile ya da Ege Üniversitesi Ölçme ve 

Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Ege Üniversitesi Kampüsü, Eğitim 

Fakültesi Binası Kat:3 35100 Bornova/İzmir/Türkiye adresine posta/kargo ile ya da elden 

ulaştırılmalıdır. Sorulara ilişkin itirazlar ilgili komisyona iletilir. Komisyon kararı doğrultusunda 

hatalı soru bulunması durumunda EÜ-ÖDEM Yönetim Kurulu sorunun iptal edilmesine, 

değerlendirme dışında kalmasına karar verir. Sınav sorularına yapılacak itirazlar için adayların 

herhangi bir ücret ödemeleri gerekmez.  

7.2. Sınav sonuçlarına itiraz 

Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların açıklanmasından itibaren dört (4) iş günü içinde 27 

Haziran 2022 Pazartesi ile 30 Haziran 2022 Perşembe (30 Haziran Perşembe, saat 17:00’dan 

sonra yapılan ya da ulaşan başvurular dikkate alınmaz) tarihleri arasında yapılabilir. Sınav 

sonuçlarına yapılacak itirazlar bu kılavuzun ekinde bulunan “Genel Amaçlı Dilekçe” 

doldurularak, yazılı olarak, Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma 

Merkezi Müdürlüğü Ege Üniversitesi Kampüsü, Eğitim Fakültesi Binası Kat:3 35100 

Bornova/İzmir/Türkiye adresine şahsen ya da posta/kargo yoluyla (eposta ile itiraz yapılmaz, 

yapılan itirazlar dikkate alınmaz) yapılır. Posta/kargo ile yapılan itirazlardan posta/kargodaki 

gecikmelerde EÜ-ÖDEM sorumlu değildir ve itiraz dilekçesi işleme alınmaz.  

Sınav sonuçlarına itirazlar iki şekilde yapılabilir. 

http://yos.ege.edu.tr/
http://yos.ege.edu.tr/
http://ais.ege.edu.tr/
mailto:odm@mail.ege.edu.tr
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7.2.1. Sınav sonucunun yeniden incelenmesi talebi 

Bu durumda adayın sınav cevap kâğıdı EÜ-ÖDEM tarafından incelenir ve on beş (15) gün 

içerisinde karara bağlanarak adaya bildirilir. Bunun için adayın 

1.  Kılavuz ekindeki “Genel Amaçlı Dilekçe” metninde bulunan “Sınav Sonucumun Yeniden 

İncelenmesi” seçeneğini işaretlemesi,  

2.  Dilekçesini yukarıda belirtildiği gibi EÜ-ÖDEM’e ulaştırması,  

3.  Kullanıcı adı ve şifresi ile http://ais.ege.edu.tr adresinden giriş yaparak “itirazlar” 

sekmesinden “Sınav Sonucumun Yeniden İncelenmesini İstiyorum” kısmını işaretleyerek 

yönlendirdiği ödeme sisteminden 100 TL ödeme yapması gerekmektedir.   

7.2.2. Soru kitapçığı ve cevap kağıdının aday tarafından incelenme talebi 

Bu durumda adaylar soru kitapçığı ve cevap kağıtlarını bizzat inceleyebilirler. Bunun için adayın 

1.  27 Haziran 2022 Pazartesi ile 30 Haziran 2022 Perşembe tarihleri arasında kullanıcı adı ve 

şifresi ile http://ais.ege.edu.tr adresinden giriş yaparak “itirazlar” sekmesinden “Soru 

kitapçığımı ve cevap kağıdımı incelemek istiyorum” kısmını işaretlemesi ve yönlendirdiği 

ödeme sisteminden 150 TL ödeme yapması, 

2.  Yönlendirileceği randevu sekmesinden incelemeyi yapmak istediği tarihi ve saati seçmesi,  

3.  Kılavuz ekindeki “Genel Amaçlı Dilekçe” metninde bulunan “Sınav kitapçığımı ve cevap 

kağıdımı incelemek istiyorum” seçeneğini işaretlediği ıslak imzalı dilekçesini randevu gün 

ve saatinde şahsen getirmesi gerekmektedir.   

Bu inceleme EÜ-ÖDEM’de adaydan yazılı onay alınarak, ses ve görüntü kaydı alınan 

güvenli odada yapılır. Güvenli odaya bu kılavuzun “4.2. Sınav binalarına alınmayacak araç-gereç 

ve eşyalar” başlığında belirtilenler alınmaz ve güvenli oda dışına hiçbir şekilde basılı/yazılı 

ve/veya dijital materyal çıkarılamaz.  

Bu durumda adayın yapacağı yazılı başvuru ile itiraz EÜ-ÖDEM tarafından incelenir ve 

on beş (15) gün içerisinde karara bağlanarak adaya bildirilir. 

 

Dikkat! 

Dilekçesi zamanında ulaşmayan adayın itirazı değerlendirmeye alınmaz ve ödeme iadesi 

yapılmaz.  

Dikkat! 

Randevu günü ve saatinde Soru kitapçığını ve cevap kağıdını incelemek için gelmeyen 

adaylara ödeme iadesi yapılmaz.  

http://ais.ege.edu.tr/
http://ais.ege.edu.tr/
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GENEL AMAÇLI DİLEKÇE 

EGE ÜNİVERSİTESİ, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

MÜDÜRLÜĞÜNE 

Bornova / İzmir /Türkiye 
 

12/06/2022 tarihinde yapılan EGEYÖS’e ilişkin aşağıda belirtmiş olduğum 

talep(ler)imle ilgili olarak gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim.  

_ _ / _ _ / 2022 

                                                                                                                                (İmza) 

 

Aday Numarası _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Adı Soyadı  

Uyruğu  

Baba Adı  

Doğum Tarihi _ _ /_ _/_ _ _ _ 

Pasaport Numarası _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Yazışma Adresi _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _  _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  

Posta Kodu: _ _ _ _ _ _              İlçe: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

İl: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   Ülke: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                             

E-posta _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   @ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Telefon No  
 

TALEPLER 

☐ Aşağıda belirtilen soruların incelenmesi          

☐ Sınav Sonucumun Yeniden İncelenmesi 

☐ Sınav kitapçığımı ve cevap kağıdımı incelemek istiyorum 

☐ Diğer 

Açıklama:_ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ 

_ _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

_ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _  

_ _  _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _  _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _  _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Form EGEYÖS21/39 
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