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1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1. GENERAL INFORMATION, BASIC PRINCIPLES AND
RULES

1.1. Bu kılavuz, 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren Fırat
Üniversitesinde öğrenime başlamak isteyen Uluslararası Öğrenci
adaylarının başvuru ve sınav koşullarını kapsamaktadır.

1.1. This guidebook covers the procedures for application and
examination which will be followed by international student applicants who would like to study at Firat University in 2017-2018
academic year.

1.2. Fırat Üniversitesi ile adaylar arasındaki iletişim, Türkçe ve/
veya İngilizce olarak yapılır.

1.2. The communication and correspondence between Firat
University and the applicants are carried out both in English and/
or Turkish.

1.3. Fırat Üniversitesi Uluslararası (Yabancı Uyruklu) Öğrenci
Sınavı (FÜYÖS), Fırat Üniversitesi tarafından uluslararası öğrenci
adayları için online olarak yapılan bir sınavdır. Ancak, online
altyapı sıkıntısı olan yerlerde klasik test yöntemi de uygulanabilir.

1.3. Firat University International Student Examination
(FÜYÖS) is an online exam conducted by Firat University for
international student applicants. However, in places where there
is insufficient online substructure, classical paper-pencil examination can be conducted.

1.4. FÜYÖS belgesi, sınavı izleyen öğretim yılı için geçerlidir.

1.4. The FÜYÖS document is valid for the academic year following the examination date.

1.5. FÜYÖS sonuç belgesi ile FÜYÖS Yürütme Kurulunca
eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınav sonuç belgeleri,
sadece ön lisans ve lisans düzeyindeki diploma programlarının
kontenjanlarına başvurmak için kullanılır. Adı geçen belgeler, bir
yükseköğretim kurumunda okumakta olanların transfer işlemleri
(yatay geçiş) ile lisansüstü öğrenim görmek isteyenlerin seçme ve
yerleştirme işlemleri için kullanılmaz.

1.5. FÜYÖS results and the international exam results, the
equivalences of which are accepted by FÜYÖS Executive Board,
can only be used to apply for quotas of associate degree and undergraduate degree programs. The documents mentioned above
cannot be used for the transfer transactions of those who have already been studying at an institution of higher education (undergraduate transfer) or in the selection and placement transactions
of those who would like to receive postgraduate education.

1.6. Fırat Üniversitesi, adayların FÜYÖS’e giriş için izin almaları
ya da kendilerine pasaport çıkartılması konularında sorumluluk
almaz ve bunların sağlanmasında aracı olmaz.

1.6. Firat University does not take any responsibility or acts as
a mediator concerning applicants’ allowance for FÜYÖS or for
passport applications.

1.7. FÜYÖS’e girmek için gelen adaylar, ikamet izni, barınma,
geçim vb. ihtiyaçlarını kendileri karşılar.

1.7. The applicants who come to take the FÜYÖS examination
are to meet their own needs such as residence permit, accommodation, subsistence etc.

1.8. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayın tarihinden
sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları
ile Yükseköğretim Kurulu ve Fırat Üniversitesi Senatosu kararları
doğrultusunda değiştirilebilir. Bu kılavuzda belirtilmeyen durumlar için Fırat Üniversitesi Senatosu tarafından alınan kararlara
göre işlem yapılır.

1.8. The rules prescribed in this guidebook can be changed if
required according to the decision taken by the legislative, executive and judicial bodies, by the Higher Education Council and by
Firat University Senate. For the conditions which are not covered
in this guide, the procedures are carried out in accordance with
the decisions of Firat University Senate.

2. BAŞVURU KOŞULLARI

2. APPLICATION REQUIREMENTS

2.1. Lise son sınıfta ya da mezun durumunda olanlardan,
başvuruları kabul edilecek adaylar:

2.1. The applicants whose applications are eligible must be either
in final year of high school or graduate students who also have
the following requirements:
a) Those who have a foreign nationality,
b) 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,
c) Those who used to have a foreign citizenship but later have
acquired Turkish citizenship/those who have a dual citizenship as
a result of this,
d) Those who have Turkish citizenship and have completed the
last three years of their secondary education in a foreign country
except Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC),
e) Those who have TRNC citizenship, reside in TRNC, have
completed secondary education in TRNC and have GCE/AL

a) Yabancı uyruklu olanlar,
b) 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,
c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C.
vatandaşlığına geçenler/bu durumdaki çift uyruklular,
d) T.C. uyruklu olup, yurtdışında ortaöğretime devam eden
öğrencilerden, ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç
yabancı bir ülkede tamamlayanlar,
e) KKTC uyruklu olup, KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de
ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCE/AL (The General Certifi-
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cate of Education/Advanced Level) sınav sonuçlarına sahip olanlar ile diğer ülkelerdeki kolej ve liselerde eğitimini tamamlayarak
GCE/AL sınav sonuçlarına sahip olanlar,
2.2. Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile
Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C.
uyruklu olan veya bu kılavuzun 2.2./b maddesinde tanımlanan
doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların başvurusu kabul
edilmez.

degrees (The General Certificate of Education/Advanced Level),
and those who have completed their education in the colleges or
high schools of other countries and have GCE/AL degrees,
2.2. Those who have dual citizenships and their first citizenship
is Turkish as prescribed in the article 2.1./b of this guidebook and
those who are Turkish citizens and have studied or are currently
studying at foreign embassy schools or foreign high schools in
Turkey are not allowed to apply.
3. APPLICATION PROCEDURE

3. BAŞVURU İŞLEMLERİ

3.1. The applications for FÜYÖS can be made between 03 April
and 07 May 2017 and can be made by filling in the online “Application Form” at http://yos.firat.edu.tr

3.1. FÜYÖS başvuruları 03 Nisan - 07 Mayıs 2017 tarihleri
arasında, http://yos.firat.edu.tr adresinden “Aday Başvuru Formu”
doldurularak yapılır.
3.2. Başvuru Formuna girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan
doğacak sonuçların tüm sorumluluğu adaylara aittir. Formun
kimlik ile ilgili bilgi alanlarına, adayın pasaportundaki kimlik
bilgileri değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan girilmelidir.

3.2. The responsibility of the consequences resulting from misinformation while filling the application form belongs entirely to
the applicant. While filling the sections related to personal information in the form, the personal information of the applicant
must not be changed or contracted.

3.3. Başvuru formunda istenilen e-posta, adayın kendisine ait
olmalı ve her aday yalnız bir e-posta kullanmalıdır. Bu e-posta ile
başka adaylar adına yazışma/işlem yapılmamalıdır.

3.3. The e-mail address required in the application form must
belong to the applicant and every applicant must enter only one
e-mail address. This e-mail address must not be used for correspondence or transactions of other applicants.
3.4. The digital version of the applicant’s self-photo must be
attached to the relevant section on the application form. As this
photo is going to be printed on the examination admission document and the examination result document, the photo must be
the one, having been taken within the last six months and from
the front view, ensuring that the applicant is easily recognizable.
3.5. The applicants who would like to apply for FÜYÖS must pay
the examination fee into FUZEM’s bank account within the application period and make sure that they have written their e-mail
address on the description part of the bank receipt:
a) Exam fee:
• 175 TL or
• 50 USD
b) Bank name: Ziraat Bank Firat Branch
c) IBAN: TR07 0001 0015 8613 5354 6750 35
d) SWIFT Code: TCZBTR2A
e) Description: “FUZEM-25” and “your e-mail address”
(During payment, please remember to give this information on
the description part of the bank receipt!)

3.4. Başvuru Formu üzerindeki ilgili alana, adayın elektronik ortama aktarılmış fotoğrafı eklenmelidir. Bu fotoğraf, Sınava Giriş
Belgesi ve Sınav Sonuç Belgesi üzerinde yer alacağından, adayın
kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde ön cepheden ve son altı
ay içinde çekilmiş olmalıdır.
3.5. FÜYÖS’e başvuracak adaylar, banka dekontunun açıklama
bölümüne e-posta adresini yazarak sınav ücretini, verilen banka
hesabına başvuru süresi içinde yatırmalıdır.
a) Sınav ücreti:
• 175 TL
veya
• 50 USD
b) Banka Adı: Ziraat Bankası Fırat Şubesi
c) IBAN No: TR07 0001 0015 8613 5354 6750 35
d) SWIFT Kodu: TCZBTR2A
e) Açıklama: “FÜZEM-25” ve “e-posta adresiniz”
(Ödeme sırasında, bu açıklama bilgisini banka dekontuna
yazdırmayı lütfen unutmayınız!)

3.6. The following points must be taken into consideration while
paying the examination fee:
a) The applicants’ fees are considered as paid after being transferred into mentioned university account above. The examination
fee cannot be accepted as a private cheque, or in an envelope, or
as a postal cheque or etc…
a) The expense to be charged by the bank for the money transfer
service is not included in the examination fee.
c) The applicants who have paid the application fee should
carefully check the bank receipt before leaving the bank and have
the mistakes corrected if any.

3.6. Sınav ücretinin yatırılmasında dikkat edilecek hususlar:
a) Adayların havale ettikleri sınav ücreti, yukarıda belirtilen
üniversite hesabına aktarıldıktan sonra yatırılmış sayılır. Sınav
Başvuru ücreti için özel çek, zarf içinde para, posta çeki vb. kesinlikle kabul edilmez.
b) Banka masrafı sınav ücretine dahil değildir.
c) Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan
önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri,
bilgilerinde yanlışlık varsa mutlaka düzelttirmeleri gerekmektedir.

3.7. The application is considered to be invalid if the examination fee has not been paid. The fees paid by the applicants who
desist from applying in spite of having paid the admission fee,
those whose applications are considered invalid, those who do
not or cannot take the examination, those who are not accepted
to the examination or dismissed from the exam, those who fail

3.7. Sınav başvuru ücretini yatırmayan adayın başvurusu kabul
edilmez. Ücretini yatırdığı halde başvurmaktan vazgeçen,
başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen,
sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı
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sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların ücretleri geri
ödenmez.

or whose examination papers are considered invalid are not be
refunded.

4. SINAV

4. THE EXAMINATION

4.1. FÜYÖS, 14 Mayıs 2017 Pazar günü saat:11.00’de yurtdışı
sınav merkezlerinde yapılacaktır.

4.1. The FÜYÖS exam will be held at exam centers abroad on
Sunday, 14 May, 2017 at 11.00.
4.2. The applicants must print their FÜYÖS 2017 Examination
Entrance Document from http://yos.firat.edu.tr between 08-14
May 2017 by using e-mail address.

4.2. Aday, FÜYÖS 2017 Sınav Giriş Belgesi’ni 08-14 Mayıs 2017
tarihleri arasında, e-posta adresini kullanarak http://yos.firat.edu.
tr adresinden almalıdır.
4.3. Sınava girerken adayların, FÜYÖS 2017 Sınav Giriş Belgesi
ile pasaportlarını yanlarında bulundurmaları zorunludur.

4.3. On the exam day, the applicants must have their FÜYÖS
2017 Examination Entrance Document and their valid passports
with them to take the exam.

4.4. Sınav Giriş Belgesini kaybedenler, e-posta adresiyle sisteme
tekrar giriş yaparak, bu belgelerini yeniden çıkarabilirler.

4.4. The applicants who have lost their Examination Entrance
Document can reprint their documents by logging in the system
with their e-mail addresses.

4.5. Adaylar, sınav günü saat 10.00’de kimlik kontrolleri
yapılarak sınav salonuna alınacaklardır. Sınav, saat 11.00’de
başlayacak ve tek oturum şeklinde yapılacaktır. Adayların en az
bir saat önce sınavın yapılacağı bina önünde bulunmaları, sınav
salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.
4.6. Adayların sınav süresince cep telefonu, hesap makinası vb.
elektronik cihazları kullanması yasaktır.

4.5. The applicants will be taken to the exam halls after their
identification be checked at 10.00. The examination will start at
11.00 and be held in single session. It is highly important for the
applicants to be ready in front of the exam building one hour
before the exam so that they can be settled for the exam on time.

4.7. FÜYÖS’te Temel Öğrenme Becerileri Testi uygulanacaktır.
Temel Öğrenme Becerileri Testi 80 sorudan oluşmakta olup,
adayların soyut düşünme güçlerini ölçmeyi amaçlayan sorular ile
matematik sorularından oluşmaktadır.

4.7. In FÜYÖS, Test of Basic Learning Skills will be applied. The
test of basic learning skills includes 80 questions. The questions
consist of mathematics and the questions which aim to test the
applicants’ abstract thinking abilities.

4.8. Sınav süresi 110 dakikadır.

4.8. The duration of the exam is 110 minutes.

4.9. FÜYÖS Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yapılacaktır.

4.9. FÜYÖS will be conducted in Turkish, English and Arabic
languages.

4.6. It is forbidden for the applicants to use electronical devices
such as mobile phones, calculator etc. during the exam.

4.10.
Sınav kurallarına uymadıkları için sınavları geçersiz
sayılan adaylara Sınav Sonuç Belgesi düzenlenmeyecektir.

4.10. The exam result document will not be issued for the applicants whose exams are declared to be invalid due to disobeying
to the exam rules.

5. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

5. THE EVALUATION OF THE EXAM RESULTS

5.1. Adayların, FÜYÖS Temel Öğrenme Becerileri Testindeki
sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevapları sayılacaktır. Ham
puan, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puana
dönüştürülecektir.

5.1. The correct and incorrect answers of the applicants on the
FÜYÖS Test of Basic Learning Skills answer sheet will be counted. Raw score will be converted into a new standard score whose
average score is 50 and standard deviation is 10.

5.2. FÜYÖS Yürütme Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen
belgelere sahip olan adaylar, herhangi bir ücret yatırmaksızın,
FÜYÖS Tercih Formunu doldurulabilirler. Eşdeğerliği kabul
edilen sınav puanları, FÜYÖS ölçme-değerlendirme sistemine
dahil edilir.

5.2. The applicants who have the exam results, the equivalence
of which are accepted by FÜYÖS Executive Board, can fill the
FÜYÖS Preference Form directly without paying any fee. The
exam results, the equivalence of which are accepted, are included
in FÜYÖS Assessment and Evaluation system.

6. FÜYÖS TABAN PUANI

6. FÜYÖS BASE POINT

Adayların Tercih yapabilmeleri için FÜYÖS kontenjan listesinde
belirtilen asgari puanı almaları zorunludur.

It is obligatory for the applicants to get the minimum score stated
in FÜYÖS quota list.

7. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

7. THE ANNOUNCEMENT OF THE EXAM RESULTS

7.1. Adaylar sınav sonuçlarını e-posta adresleri ile http://yos.firat.
edu.tr adresinden öğrenebileceklerdir.

7.1. The applicants will be able to learn about examination
results online on http://yos.firat.edu.tr by using their e-mail addresses.
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7.2. Sınava giren ve sınavı geçerli sayılan her aday, Sınav Sonuç
Belgesi’ni http://yos.firat.edu.tr adresinden alacaktır.

7.2.Any applicant who has taken the examination and whose
examination is considered to be valid can print out his or her
Examination Result Document at http://yos.firat.edu.tr

7.3. Sınav Sonuç Belgeleri, Fırat Üniversitesi Uluslararası Öğrenci
kontenjanlarına kesin kayıt sırasında istenecektir.

7.3. The Examination Result Document is going to be required
by Firat University during the process of exact registration.

8. SINAV SONUCUNA İTİRAZ
İtiraz süresi, sınav sonucunun ilanından itibaren beş (5) iş
günüdür. İtirazlar, FÜYÖS Yürütme Kurulu tarafından karara
bağlanır.

8. OBJECTION TO THE EXAMINATION RESULTS
Duration for objecting to examination results is for five (5) workdays from the time the exam results are announced. The objections are finalized by the Executive Board of FÜYÖS.

9. BÖLÜM/PROGRAM TERCİHLERİNİN YAPILMASI
9.1. Sınav sonuçlarına göre taban puandan daha yüksek puan
almış olan adaylar web sayfası üzerinden online olarak en fazla
10 tercih yaparak Akademik Takvimde belirtilen süre içerisinde
Tercih Formunu doldururlar.

9. DEPARTMENT/PROGRAMME PREFERENCES
9.1. The candidates, who have higher score than base score according to exam results, can fill Preference Form online on the
website during certain period stated in Academic Calendar by
making a maximum of 10 preferences.

9.2. Adaylar, Tercih Formu doldurabilmek için FÜYÖS 2017
yılı Sonuç Belgesi ya da FÜYÖS Yürütme Kurulunca eşdeğerliği
kabul edilmiş olan uluslararası sınav sonuç belgelerinden birine
sahip olmalıdır.

9.2. In order to be eligible to fill in the Preference Form, the
applicants must have either FÜYÖS exam result of 2017 or the
international exam results, the equivalences of which are accepted
by FÜYÖS Executive Board.

10. KESİN KAYITLARIN YAPILMASI

10. EXACT REGISTRATION

10.1.
Kesin kayıt için gerekli belgeler:
a) FÜYÖS-2017 sonuç belgesi
b) Sınav ücreti alındı belgesi (Dekont)
c) Diploma
d) Transkript
e) Pasaport

10.1. Required documents for exact registration:
a) FÜYÖS-2017 exam result document
b) Bank receipt of Examination Fee
c) Diploma
d) Transcript
e) Passport

10.2. Başvuru şartlarını sağlamadığı halde başvuruda bulunarak kayıt esnasında gerekli belgeleri sunamayan öğrencilerin
başvurusu ve sınavı iptal edilir ve kaydı yapılmaz.

10.2. The application and the exam of candidates who apply but
do not meet the application requirements and cannot submit required documents during exact registration will not be accepted
and their exam will be cancelled.

11. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ
KONTENJANLARI
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanan, Fırat Üniversitesi kontenjanları için tıklayınız.

11. FIRAT UNIVERSITY INTERNATIONAL STUDENTS
QUOTAS
Click for the quotas at Firat University confirmed by the Higher
Education Council.

12. ADAYLARIN TÜRKÇE YETERLİLİK DÜZEYİ

12. THE APPLICANTS’ TURKISH LANGUAGE PROFICIENCY LEVEL

Açıklayıcı bilgiler Yönergede verilmiştir. Yönergeyi incelemek için
tıklayınız.

Click for directive document to obtain detailed information.

İletişim: +90 0 424 237 89 84

Contact: +90 0 424 237 8984
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