
UYÖS HAKKINDA BİLGİLER/ INFORMATION ABOUT UFSE 
 

1) UYÖS başvurusu yapmadan önce web sayfamızdan “ https://yos.usak.edu.tr/menu/2478 “ linkini kullanarak 
yabancı uyruklu öğrenci kontenjanından kimlerin faydalanabileceğini inceleyiniz.  Başvuru hakkı olmayanların 
başvuruları kesinlikle kabul edilmez./ Before applying for UFSE, examine who can benefit from the 
foreign student quota by using the link “https://yos.usak.edu.tr/menu/2478” on our website. 
Applications of those who do not have the right to apply are never accepted. 

 
2) UYÖS, Üniversitemizde ve Türkiye’ deki Üniversitelerde öğrenim görmek isteyen yurtdışından veya yabancı 

uyruklu öğrencilerin girebileceği bir sınavdır./ UFSE, our university and in Turkey from abroad who want 
to study in universities or foreign students may enter an exam. 
 

3) UYÖS sonuçları üniversitemizde ve diğer üniversitelerde lisans ve/ veya önlisans düzeyinde öğrenim görmek 
için kullanılır./ UFSE results are used to study at undergraduate and / or associate degree level in our 
university and other universities. 
 

4) UYÖS' ten 40 ve üzeri puan alanlar ve ÖZEL ŞARTLARI sağlayan adaylar üniversitemizdeki tüm bölümleri 
tercih edebileceklerdir. Başvuru yapan adaylar arasından puan sıralamasına göre belirlenen kontenjan kadarı 
kesin kayıt hakkı kazanacaktır./ Candidates who get 40 points or more from UFSE and fulfill SPECIAL 
TERMS can apply to all departments of our university. Among the applicants, the quota determined 
according to the score order will gain the right to register. 
 

5) UYÖS' ten boş kalan kontenjanlara diğer üniversitelerin Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavlarına (YÖS) girenler 
arasından başarı puan kriterlerine göre sonrasında diğer ulusal ve uluslararası sınav sonuçlarına ve lise diploma 
puanına göre başvuru ve yerleştirme yapılacaktır./ Applications and placements will be made for the 
quotas that are left empty from UFSE according to the success score criteria among those who have 
entered the Foreign Student Exams (FSE) of other universities and then according to the other 
national and international exam results and high school diploma score. 
 

6) UYÖS, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanıp uygulanan bir sınavdır. Sınav süresi 120 dakikadır./ UFSE is an 
exam prepared and administered in Turkish and English. Exam duration is 120 minutes. 
 

7) UYÖS 80 sorudan (Matematik, Geometri, Temel Öğrenme Becerileri) oluşan bir sınavdır. Sınav 100 puan 
üzerinden değerlendirilir. Sınavda 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürmekte ve her net cevap 1,25 puan olarak 
değerlendirilir./ UFSE is an exam consisting of 80 questions (Mathematics, Geometry, Basic Learning 
Skills). The exam is evaluated over 100 points. In the exam, 4 wrong answers lead 1 correct answer 
and each net answer is evaluated as 1.25 points. 
 

8) UYÖS - 2021 sınav ücreti Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla 300,00 TL olarak belirlenmiştir. UYÖS sınavı 
için yatırılan ücretler aday sınava girmezse ve/ veya herhangi bir programa yerleşemezse geri ödenmez./ UFSE 
- 2021 exam fee has been determined as 300.00 TL by the University Administrative Board decision. 
Fees paid for the UFSE exam will not be reimbursed if the candidate does not take the exam and / or 
cannot be placed in any program. 
 

9) Covid- 19 salgını nedeniyle sınavın iptal edilmesi halinde başvuru ücreti tamamen iade edilecektir. 
Tercih edilen sınav merkezinin iptali durumunda adaylar başvuru ücretinin iade edilmesi ya da sınav 
merkezinin değiştirilmesi talebinde bulunabilirler. Bu durumda sınav merkezi değişikliği talebinde 
bulunmak için son tarih 31 Mayıs 2021’ dir./ If the exam is cancelled due to the Covid -19 pandemic, 
the application fee will be fully refunded. However, if the examination center preferrred is cancelled, 
the applicants can either claim a full refundor request for change of the examnation center. In this 
case, the deadline for requesting an examination cnter cahnge is 31 May 2021. 
 

https://yos.usak.edu.tr/menu/2478


10) UYÖS sorularına itiraz; sınavdan itibaren beş (5) iş günü içinde; sınav sonuçlarına itiraz, sınav sonuçlarının 
ilanından itibaren beş (5) iş günü içinde yapılır./ Objections to UFSE questions; within five (5) working 
days from the exam; The objection to the exam results is made within five (5) business days from the 
announcement of the exam results 
 
 

11) UYÖS sorularına ve sonuçlarına itirazlar, Sınav Hazırlık ve Uygulama Komisyonuna şahsen ve yazılı olarak 
yapılır. İtirazlar ilgili komisyon tarafından en geç beş (5) iş günü içinde karara bağlanır./ Objections to UFSE 
questions and results are made personally and in writing to the Exam Preparation and Application 
Commission. Appeals are decided by the relevant commission within five (5) business days at the 
latest. 
 

12) Bilgilerin doğruluğundan aday sorumludur. Bilgilerinizi pasaportunuzda yazıldığı gibi girmeniz gerekmektedir. 
Kayıt sırasında bilgilerinde yanlışlık tespit edilen öğrencilerin kayıtları yapılmaz./ The candidate is 
responsible for the accuracy of the information. You must enter your information as it is written on 
your passport. Students whose information is found wrong during registration are not registered. 
 
 

13) Başvurunuzun geçerli olabilmesi için zorunlu  bütün alanların doldurulması ve belgelerin sisteme yüklenmesi 
gerekmektedir. Pasaportu olmayanlar ülkelerine ait kimlik belgesi vb. yükleyebilirler. Okunamayan veya 
çözünürlüğü düşük olan belgeler kabul edilmez./ In order for your application to be valid, all required 
fields must be filled and documents must be uploaded to the system. Identity card of those who do 
not have a passport, etc. Can install. Documents that are unreadable or low resolution are not 
accepted. 
 

14) Başvurular sadece İnternet üzerinden yapılacak olup; şahsen, posta veya  fax ile yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir./ Applications will only be made over the Internet; In person, applications made by mail 
or fax will not be accepted 

DİKKAT: Uşak Üniversitesi UYÖS - 2021 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. Yaşanacak sorunlardan Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır./ 
ATTENTION: Uşak University does not authorize any institution, organization or person to apply, make, 
receive or reach students for UFSE - 2021 application procedures. Institutions, organizations or individuals 
who say they are authorized in this regard should not be respected. Our University will not be responsible 
for the problems to be experienced. 

 


