
 
 
 
Değerli Öğrenci Adayları; 

 
1- Uşak Üniversitesi    2021- 2022 eğitim- öğretim  yılı  Uluslararası Öğrenci 1. Ek Kontenjan Başvuruları başlamıştır. 
2- Başvuru yapmadan önce ilanımızda bulunan Genel Bilgiler ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Yönergesini dikkatle 

inceleyiniz. Başvuru hakkı olmayanların başvuruları kesinlikle kabul edilmez. 
3- Ülkemiz ile yapılan anlaşma gereğince Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşları sadece Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) ve/ 

veya TQDK ile başvuru yapabilirler. Atestat ile başvurular kabul edilmemektedir. 
4- Online (çevrimiçi) YÖS sonuçları ile yapilan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir! 
5- Aynı kişi adına bir tek başvuru yapılabilir. Birden çok başvuru yapılması halinde kişinin bütün başvuruları iptal 

edilir. 
6- Yerleştirme işlemlerinde Uşak Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (UYÖS)'na giren adaylar önceliklidir. UYÖS’ ten 

boş kalan kontenjanlara sırasıyla diğer üniversitelerin Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavları (YÖS), ulusal ve uluslararası 
sınav sonuçları ve lise diploma puanına göre yerleştirme yapılacaktır. 

7- Özel  şartlar  gerektiren  bölümlere  yapılacak  olan başvurular  adayların bu şartları  sağlaması  durumunda kabul 
edilecektir. 

8- Bütün bölümlere yerleştirme işlemlerinde %30 ülke kontenjanı uygulanacaktır. 
9- Lisenin tamamını yurtdışında okumuş T.C. vatandaşı, İlk vatandaşlığı yabancı olan Çifte vatandaş ve Mavi 

Kartlı öğrencilere için Öğretmenlik, Tıp ve Diş Hekimliği Bölümlerinde % 10 kontenjan sınırlaması 
uygulanacaktır. 

10- Aday, sadece sınav veya diploma puanından biri ile başvuru yapabilir. Birden çok sınav puanı ile başvuru 
yapılması halinde başvuru iptal edilir. 

11- Yüz yüze yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavlarının (YÖS) geçerlilik süresi 1 (bir) yıldır. Sınav tarihinden sonra 1 yılı 
geçmiş YÖS sonucu ile yapılan başvurular kabul edilmemektedir. 

12- YÖS puanı 100 üzerinden 40 puanın altında yapılan başvurular ve Diploma Puanı 100 'lük sistemde 60' ın altında olan/ 
5'lik sistemde 3' ün altında olan başvurular kabul edilmemektedir. Doğrulama kodu olmayan YÖS sonuçları ile 
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

13- En fazla 5 bölüm tercih edebilirsiniz. Yerleştirilmeniz halinde kabul mektubunuzu sonuçların açıklandığı 
tarihten itibaren web adresimizden indirebileceksiniz. 

14- Başvuru şartlarından bir/ birkaçını taşımayan adayların başvuruları kabul edilmez. Sehven başvurusu kabul 
edilen ve/ veya sehven kaydı yapılan öğrencilerin Üniversitemizle ilişiği kesilir. 

 
 
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. Yaşanacak sorunlardan Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır. 

 
 
 
 


