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1. CÜYÖS SINAVI
2.

CÜYÖS 2020-2021 eğitim öğretim yılı için Üniversitemiz programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve
tercihlerine göre yerleştirilebilmesi amacıyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından yapılacaktır.

2. CÜYÖS SINAV TAKVİMİ
CÜYÖS Sınav Başvuruları
CÜYÖS Sınav Tarihi
CÜYÖS Sınav Sorularına İtiraz Süresi
CÜYÖS Sınav Sorularına İtirazın Değerlendirilmesi
CÜYÖS Sınav Sonuçlarının Açıklanma Tarihi
CÜYÖS Sınav Sonuçlarına İtiraz Süresi
CÜYÖS Sınav Sonuçlarına İtirazların Değerlendirilmesi
CÜYÖS Tercih Başvuruları
Tercih Başvurularının Değerlendirilmesi
Yerleştirilen Adayların İlanı
Yerleşen Adayların Kayıt Tarihleri
Ek Tercihlerin Alınması

13 Ocak 2020-27 Mart 2020 Cuma Saat
17.00 (Türkiye Yerel Saatiyle )
18 Nisan 2020 Saat: 14.00 (Türkiye Yerel
Saatiyle)
20 Nisan 2020-24 Nisan 2020
27 Nisan 2020-30 Nisan 2020
8 Mayıs 2020
11 Mayıs 2020-15 Mayıs 2020
18 Mayıs 2020-22 Mayıs 2020
01 Haziran 2020-26 Haziran 2020 Cuma
Saat 17.00 (Türkiye Yerel Saatiyle )
29 Haziran 2020-3 Temmuz 2020
07 Temmuz 2020
17 Ağustos 2020 -21 Ağustos 2020
Sonradan Web Sayfasında Duyurulacaktır.

3. BAŞVURU
3.1. SINAVA KİMLER BAŞVURABİLİR
a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;
1) Yabancı uyruklu olanların,
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 belgeleyenlerin,
(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 TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki
çift uyrukluların,
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*4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise
ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise)
tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar
dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine”
b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul
kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların
(ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk
okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,
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 olacakların, başvuruları kabul edilir.
b) Adaylardan
1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,
2) K.K.T.C. uyruklu olanların (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) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (a
maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç)
4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC 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),
5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde
öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk
uyruğu T.C olan çift uyrukluların başvuruları kabul edilmez.

4. ADAY BAŞVURU FORMU NASIL DOLDURULACAKTIR?
Aday Başvuru Formundaki alanların doldurulmasına ilişkin açıklamalar sırasıyla ve aynı başlıklar
kullanılarak aşağıda verilmiştir.
Sınav başvurusu iki aşamalı olup aday öğrenci https://yos.cumhuriyet.edu.tr/adaySayfasi/ adresine
girerek

‘‘KAYIT OL’’ butonundan CÜYÖS ADAY KULLANICI OLUŞTURMA FORMU’nu

doldurması gerekir. ADAY KULLANICI OLUŞTURMA FORMU’nu doldurduktan sonra sistem
tarafından adayın e-posta adresine ‘‘Aday Numarası’’ ve ‘‘Şifre’’ gönderilir. Adayın, aday numarasını ve
şifresini kaybetmemesi gerekir. Aday numarası edinen adaylar belirtilen banka hesaplarına sınav ücretini
yatırdıktan sonra https://yos.cumhuriyet.edu.tr/adaySayfasi/ adresine girerek CÜYÖS ADAY GİRİŞİ
formundaki diğer bilgileri doldurur ve sisteme sınav ücretinin dekontunu yükleyerek başvurusunu
tamamlar. Sisteme yüklenen dekontun doğruluğu teyit edildikten sonra adayın başvurusu Üniversite
tarafından onaylandıktan sonra başvuru sisteminde “Başvuru onaylandı” şekline dönüşecektir. Bu
açıklamalar dikkatle okunduktan sonra formu doldurma işlemine geçilmelidir. Formun doğru ve eksiksiz
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olarak doldurulması tamamen adayın sorumluluğundadır. Kimlikle ilgili bilgi alanlarına, adayın kimlik
belgesinde yer alan bilgiler değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan yazılacaktır. Başvuru formundaki bilgiler
latin alfabesine göre yazılacaktır. Latin alfabesi dışındaki harf / karakterlerle yapılan başvurular dikkate
alınmaz.
4.1. CÜYÖS ADAY KULLANICI OLUŞTURMA FORMU
4.1.1

PASAPORT NO

➢ Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu alana T.C. Kimlik Numaralarını yazacaklardır. T.C. Kimlik
Numarası edinmiş olup uyruğundan biri Türkiye Cumhuriyeti olan çift uyruklu adaylar ile doğumla
Türk vatandaşı olup çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 5203 sayılı Kanun
ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi
olanlar (Mavi Kart sahipleri) bu alana T.C. Kimlik Numaralarını yazacaklardır.
➢

T.C. Kimlik Numarası bulunmayan, yabancı uyruklu veya uyruğu olmayan adaylar bu alana, T.C.
Kimlik Numarası yerine kullanacakları Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezî
Nüfus İdaresi Sistemi’nden (MERNİS) almış oldukları “9” ile başlayan, 11 rakamdan oluşan Yabancı
Uyruklu (Y.U.) Numarasını (yabancı kimlik numarası) yazacaklardır.

➢ T.C. Kimlik Numarası veya Yabancı Uyruklu (Y.U.) Numarası olmayan adaylar pasaport numarasını
sisteme yazacaklardır.
➢ Pasaportu olmayan adaylar bu alana yasal varisinin pasaport numarasını yazacaklardır.
4.1.2

ADI

4.1.3

SOYADI

4.1.4

E-POSTA

4.2. CÜYÖS ADAY GİRİŞİ
4.2.1 UYRUK

➢ T.C. uyruklular ile uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular, “Türkiye” seçeneğini işaretleyeceklerdir.
4.2.2 CİNSİYET
4.2.3 BABA ADI
4.2.4 DOĞUM YERİ
4.2.5 DOĞUM TARİHİ

➢ Doğum tarihi alanı manuel girişe kapalı olup otomatik olarak seçilecektir. Doğum tarihi bilgilerinin
doğru olması tercih aşamalarından önem arz etmektedir. Yanlış / sahte beyan verilmesi halinde
sorumluluk adaya aittir.
4.2.6 ADRES
4.2.7 ŞEHİR
4.2.8 ÜLKE
4.2.9 TELEFON NO

4.3 SINAV MERKEZLERİ
Sınav merkezleri https://yos.cumhuriyet.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

➢ Herhangi bir sınav merkezindeki başvuru sayısı yeterli olmadığı durumda ilgili sınav merkezindeki
sınav iptal edilir.
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5. SINAV ÜCRETLERİ NE KADAR VE NASIL YATIRILIR?
SINAV ÜCRETİ ÖDEMESİ

5.1.

CÜYÖS başvuru ücretleri 2020 yılı için 250 TL / 50 EURO (€) / 50 DOLAR ($) olarak
belirlenmiştir. CÜYÖS ücretleri Üniversitemiz tarafından belirtilen hesap numaralarına yatırılır. Sınav
ücretini yatırmak isteyen adayların banka görevlisine CÜYÖS Aday Kullanıcı Oluşturma Formu sırasında
adaya verilen ‘‘Aday Numarası’’ ve başvuruda bildirdikleri ‘‘Ad Soyad’’ bilgilerini belirtmeleri
gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da ücret
yatırabileceklerdir. İnternet bankacılığı aracılığıyla sınav ücretini yatırmak isteyen adayların açıklama
kısmına “Aday Numarası” ve “Ad-Soyad” bilgilerini mutlaka belirtmeleri gerekmektedir. Başvuru ücreti
ödendikten sonra başvuru sisteminde ilgili alana başvuru ücretinin yatırıldığını gösteren dekontun
elektronik ortama aktarılmış hali (jpg formatında) yüklenmelidir. Sisteme yüklenen dekontun okunaklı
olmasına özen gösterilmelidir. Okunaklı olmayan dekontu sisteme yükleyen veya dekontun açıklama
kısmında “Aday Numarası” ile Ad-Soyad” bilgileri bulunmayan veya eksik bulunan adayların sınav
başvurusu onaylanmayacaktır.
BANKA ADI : ZİRAAT BANKASI
ŞUBE ADI

: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ / SİVAS ŞUBESİ

HESAP ADI : CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

BANKA HESAP NUMARALARI

TL ( ₺ )

EURO (€)

USD ($)

IBAN NO

TR 7600 0100 1507 3987 7045 5033

HESAP NO

1507-39877045-5033

IBAN NO

TR 2200 0100 1507 3987 7045 5035

HESAP NO

1507-39877045-5035

IBAN NO

TR 9200 0100 1507 3987 7045 5036

HESAP NO

1507-39877045-5036

BANKA BIC ( SWIFT KODU : TCZBTR2A )
➢ Ücretini yatırdığı halde;

•
•
•
•
•
•
•
•

Başvurusundan vazgeçen,
Başvurusu geçersiz sayılan,
Sınava geç kalan,
Sınava alınmayan,
Sınavdan çıkarılan,
Sınavda başarı sağlayamayan,
Fazla ücret yatıran
Sınavı geçersiz sayılan adayların sınav başvuru ücretleri kesinlikle iade edilmez.
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➢ Sınav ücretini başvuru takvimi dâhilinde yatırmayan adayların başvuruları kabul edilmez.
➢ Adaylardan alınan sınav ücretleri gelecek yıllara devredilmez.

5.2.

SINAV ÜCRETİ İADESİ

➢ Sadece Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından adayın seçmiş olduğu sınav merkezinde yapılacak
olan sınavın iptal edilmesi durumunda sınav ücreti iade edilir. Sınav ücretinin iade edilebilmesi için
dekontun açıklama kısmında başvuruda bulunan adayın ‘‘Aday Numarası’’ ve ‘‘Adı-Soyadı’’
belirtilmiş olmalıdır.
➢ Bunun haricindeki hiçbir durum için sınav ücret iadesi yapılmaz.

6. SINAVIN UYGULANMASI VE DEĞERLENDİRME
İŞLEMLERİ
6.1. ADAYLAR SINAVA GİRERKEN NELERİ YANINDA BULUNDURMAK ZORUNDADIR?
6.1.1.

SINAV GİRİŞ BELGESİ
Adaylar, sınav giriş belgelerini, https://yos.cumhuriyet.edu.tr internet adresinden sınav tarihinden

yaklaşık 10 gün öncesinde alabilirler. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri
ile fotoğrafı yer alacaktır. Hiçbir aday sınav giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava
giremez. Sınav giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz
sayılır. Adaylar, sınav giriş belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak
zorundadır. Sınav giriş belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.
Adaylar, sınav giriş belgelerini alırken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir.
Sınav giriş belgesinin ön ve arka yüzünde Üniversitemiz tarafından yazılmış bilgiler dışında herhangi bir
yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav giriş belgesini kaybeden
adaylar https://yos.cumhuriyet.edu.tr adresinden yenisini edinebileceklerdir. Sınav ücretini yatıran fakat
sisteme dekont yüklemeyen adaylar için sınav giriş belgesi düzenlenmeyecektir.
6.1.2.

•

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI VEYA KİMLİK KARTI VEYA MAVİ KİMLİK
KARTI VEYA PASAPORT:
Adayların sınava girebilmeleri için sınav giriş belgesi dışında, adayın başvuru sırasında bildirdikleri
T.C. Kimlik Kartı / Kimlik Kartı / Mavi Kart / Pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları
zorunludur.

6.2.
SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ
GEREÇ VE EŞYALAR NELERDİR?
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;

•

Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth
vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; 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
makinesivb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük
hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,
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•

Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar
özelliği bulunan cihazlarla,

•

Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

•

Her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel,
açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

•

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

•

İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla gelmeleri kesinlikle yasaktır.

6.3.

SINAV NASIL UYGULANACAKTIR?
CÜYÖS 18 Nisan 2020 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav Türkiye saatiyle 14.00 başlayacak ve

bütün sınav merkezlerinde eş zamanlı yapılacaktır. Sınav 80 sorudan oluşmaktadır ve sınav süresi 120
dakika olacaktır. Sınavın ilk 60 dakikası ile son 15 dakikasında sınav salonundan çıkmak yasaktır. Sınava
girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık ve net olmalıdır. Kimlik ve güvenlik
kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın
kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir.

DİKKAT
Adaylar saat 13.45 ten sonra sınav binalarına, sınav başladıktan sonra ise sınav
salonlarına alınmayacaktır.

6.4.

SORU KİTAPÇIĞI NASIL OLACAKTIR?
Testler tek kitapçık hâlinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarını cevap kâğıdında ilgili alanda

işaretleyeceklerdir. Sınav soruları 5 (beş) seçenekli olup çoktan seçmelidir. Her sorunun 1 doğru cevabı
bulunmaktadır. Birden fazla seçenek işaretlenirse cevap yanlış olarak kabul edilecektir. 4 yanlış cevap 1
doğru cevabı götürmemektedir.
6.5.

ADAYLAR SINAVDA HANGİ BELGE VE EVRAKI TESLİM EDECEKLERDİR?
Sınavın bitiminde her adayın kullandığı soru kitapçığı ve cevap kâğıdı salondaki görevliler

tarafından toplanacaktır. Sınavını tamamlayan adaylar, kullandığı cevap kâğıdını ve soru kitapçığını
salondaki görevlilere teslim edecekler, kesinlikle sıra üzerinde bırakmayacaklardır. Sınav süresinin bitmesi
nedeniyle salon sınav görevlilerinin soru kitapçıkları ve cevap kâğıtlarını masa/sıra üzerinde bırakmalarını
söylemeleri halinde ise adaylar, soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları salon sınav görevlileri tarafından teslim
alınıncaya kadar sınav salonundan ayrılmamalıdır.
6.6.

SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?
Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;

•

Sınava, atandığı salonda girmesi,

•

Sınav başlamadan önce sınav giriş belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

•

Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,
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•

Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,

•

Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz
olması,

•

Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,

•

Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,

•

Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak ) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine
teslim etmesi,

•

Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav kurallarına
uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.

6.7.

SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR?
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numarası /

Yabancı Kimlik numarası / Pasaport numaraları ve şifreleri ile https://yos.cumhuriyet.edu.tr internet
adresinden öğrenebilecektir.

8

