
DEĞERLİ ÖĞRENCİ ADAYLARI 

1. Uşak Üniversitesi 2018- 2019 Eğitim- Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci 2. Ek Başvuruları başlamıştır. 

2. Başvuru yapmadan önce web sayfamızdan Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanına Başvuru Koşullarını 

dikkatle inceleyiniz. Başvuru hakkı olmayanların başvuruları kesinlikle kabul edilmez. 

3. Başvuruların belirlenen tarihler içerisinde şahsen yapılması gerekmektedir. Başka türlü hiçbir başvuru 

kabul edilmeyecektir. 

4. Tercih edeceğiniz bölümün ‘ÖZEL ŞARTLARINA’ bakarak size uygun olan bölümleri tercih ediniz. Adaylar 

kesin kayıt esnasında özel şartlarını sağlamadığı bölüme kayıt yaptıramazlar. 

5. Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesini tercih edecek adayların Yabancı Öğrenci Sınavına (YÖS) girmiş 

olmaları ve en az 80 Puan almış olmaları gerekmektedir. (Diploma notu, diğer puan veya sınav türleriyle 

tercih yapılamayacaktır.) 

6. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi bölümlerini tercih edecek adayların Yabancı 

Öğrenci Sınavına (YÖS) girmiş olmaları ve en az 60 Puan almış olmaları gerekmektedir. (Diploma notu, 

diğer puan veya sınav türleriyle tercih yapılamayacaktır.) 

7. 2. Ek Kontenjana başvurular; İlk ve 1. Ek kontenjan başvuruları sonucunda hiç bir lisans bölüme 

yerleşememiş ve kayıt yapmamış adaylar ile Üniversitemiz önlisans programlarına yerleşen ve kayıtlı olan 

adaylar tarafından yapılabilinecektir. 

8. Başvuru sistemindeki bilgilerin doğruluğundan aday sorumludur. Kayıt sırasında bilgilerinde yanlışlık 

tespit edilen öğrencilerin kayıtları yapılmaz. 

9. Bilgilerinizi başvuru sistemine uluslararası pasaportunuzda yazıldığı gibi yazmanız gerekmektedir. 

10. Başvurunuzun geçerli olabilmesi için zorunlu  bütün alanların doldurulması ve istenilen tüm belgelerin 

sisteme yüklenmesi gerekmektedir. 

11. Aynı kişi adına bir tek başvuru yapılabilir. Birden çok başvuru yapılması halinde kişinin bütün başvuruları 

iptal edilir. 

12. Okunamayan veya çözünürlüğü düşük olan belgeler kabul edilmez. 

13. Başvurular sadece İnternet üzerinden yapılacak olup; posta veya  fax ile yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir. 

14. Aday, sadece diploma veya sınav notlarından biri ile başvuru yapabilir. Birden çok puan türünde başvuru 

yapılması halinde başvuru iptal edilir. 

15. Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavlarının (YÖS) geçerlilik süresi 1 (bir) yıldır. Başvuru tarihinden önce 1 yılı 

geçmiş YÖS Belgesi ile yapılan başvurular kabul edilmemektedir. 

16. Diploma Notu ile başvurularda puanın % 80’ i, YÖS Puanı ile başvurularda puanın % 100' ü 

değerlendirme puanı olarak kabul edilecektir. 

17. YÖS puanı 100 üzerinden 40 puanın altında yapılan başvurular kabul edilmemektedir. YÖS Sonuç 

Belgelerinde Doğrulama Kodu olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

18. Diploma Puanı 100 'lük sistemde 60' ın altında olan/  5'lik sistemde 3' ün altında olan başvurular kabul 

edilmemektedir. 

19. En fazla 5 bölüm tercih edebilirsiniz. 

20. Yerleştirilmeniz halinde kabul mektubunuzu sonuçların açıklandığı tarihten 

itibaren http://yos.usak.edu.tr adresinden alabileceksiniz. 

 

LÜTFEN DİKKAT: 

❖ Uşak Üniversitesi başvuru işlemleri için hiçbir kurum, kuruluş veya kişiye kendi adına başvuru yapma, 
yaptırma, alma veya öğrencilere ulaşma yetkisi vermemiştir. Bu konuda yetkili olduğunu söyleyen 
kurum, kuruluş veya kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir. 


