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2012 YILI YURT DIġI ÖĞRENCĠ GĠRĠġ 

SINAVI  (YÖGS-2012)  BAġVURU ve 

KAYIT TAKVĠMĠ 

 

02 - 13 Nisan 2012       YÖGS-2012 Sınavı BaĢvurusu ve Tercih BaĢvurusu   

 

06 Mayıs 2012       YÖGS-2012 Sınavı       

 

02 - 06 Temmuz 2012    YÖGS-2012 Sınavına girmeyen için Tercih BaĢvurusu 

 

09 - 20 Temmuz 2011    Tüm BaĢvuruların Değerlendirilmesi 

 

23 Temmuz 2012      Kazananların Ġlanı (ASĠL) 

 

30 Temmuz - 03 Ağustos 2012 Asil Kayıtlar   

 

06 Ağustos 2012      Kazananların Ġlanı (YEDEK) 

 

13 Ağustos 2012      Yedek Kayıtlar 

 

YÖGS-2012 SINAVI  

BAġVURU KILAVUZU 

 

1. GENEL BĠLGĠLER, TEMEL ĠLKE VE KURALLAR 

 

 Yurt Dışı Öğrenci Giriş Sınavı (YÖGS), Türkiye’deki Yıldız Teknik Üniversitesinde (YTÜ) okumak 

isteyen yurt dışı öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kuruma kabul için başvururken 

kullanabilecekleri bir sınavdır. Bu sınav, YTÜ Yurt Dışı Öğrenci Koordinatörlüğü’nce (YDOK) 

yapılmaktadır. 

 

 Bu kılavuz, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı için Yıldız Teknik Üniversitesinde öğrenim görmek üzere 

Yurt Dışı Öğrenci Giriş Sınavına (YÖGS-2012) başvurmak isteyenlerin uymak zorunda oldukları 

kuralları kapsamaktadır. 

 

 YÖGS-2011, YÖGS-2012 ve SAT sınavı sonuçları, iki yıl süre ile geçerlidir. 

 

 YDOK ile adaylar arasındaki haberleşmede (e-posta, posta, faks vb), sadece Türkçe kullanılır. 

Haberleşme sırasında, postadaki gecikme veya kaybolmalardan YDOK sorumlu değildir.   

 

 YÖGS sonuçları yalnız lisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen öğrenciler içindir. Bir yükseköğretim 

kurumunda okumakta olanların YTÜ’ye geçiş (transfer işlemleri) işlemleri ile YTÜ lisansüstü 

programlarında öğrenim görmek isteyenlerin işlemleri, YTÜ YDOK birimi faaliyet sahası dışındadır. 

 

 YDOK, öğrencilerin barınma, burs, geçim ve Türkiye'de oturma izni gibi işlemleriyle ilgilenmez.  

YDOK, adayların sınava girmek için ülkelerinden çıkış için gerekli resmi izin almaları ya da kendilerine 

pasaport çıkartılması konularında sorumluluk almaz ve bunların sağlanmasında aracı olmaz.   

 

 Adaylardan alınan sınav ücretleri gelecek yıllara devredilmez. Başvuru ücretini yatırdığı halde 

başvurmaktan vazgeçen, başvurusu geçersiz sayılan, her ne nedenle olursa olsun sınava girmeyen veya 



giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz 

sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış 

olan adayların ücretleri geri verilmez. 

 

 Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayın tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek Yükseköğretim 

Kurulu kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Bu durumda izlenecek yol, YDOK tarafından 

saptanır. Bu kılavuzda belirtilmeyen durumlar da, YDOK tarafından verilen kararlara göre işlem yapılır. 

 

! YÖGS-2012 kılavuzunun basımı ve dağıtımı yapılmayacaktır. YÖGS-2012 kılavuzuna sadece internet 

(www.ydok.yildiz.edu.tr) üzerinden eriĢim mümkündür. 

 

 

2. BAġVURU KOġULLARI 

 

YÖGS-2012’ye başvuracak adayların, lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;  

a) Yabancı uyruklu olanların,  

b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni 

alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının 

aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını 

belgeleyenlerin, 

c) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift uyrukluların, 

d) TC uyruklu olup lise öğreniminin son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede 

tamamlayanların,  

e) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL 

sınav sonuçlarına sahip olanların,  

 başvuruları kabul edilir.  

 

f) T.C. uyruklu olanların, (lise öğreniminin son üç yılını KKTC dışında yabancı bir 

ülkede tamamlayanlar hariç) 

g) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL 

sonucuna sahip olanlar hariç),  

h) Uyruğundan birisi T.C. olan çift uyrukluların, (lise öğreniminin son üç yılını KKTC dışında 

yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç)      

i) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC 

liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),  

j) T.C. uyruklu olup lise öğrenimini K.K.T.C.’de tamamlayanların, 

 başvuruları kabul edilmez. 

 

 

3. BAġVURU TARĠHLERĠ 

 
BaĢvuru Tarihi  :  02 Nisan - 13 Nisan 2012 

 

Sınav Tarihi   :  06 Mayıs 2012 (Pazar)  /  Saat: 10.00 

 

BaĢvuru Ücreti  :  100 TL 

 

Banka Hesap No :  Ziraat Bankası, Beşiktaş Şubesi 

 (Yıldız Teknik Üniversitesi, Döner Sermaye Saymanlığı) 

IBAN No: TR970001000529017965865003 

 

BaĢvuru Merkezi :  Yıldız Teknik Üniversitesi / Yıldız Kampusu  / N Blok  

 

BaĢvuru Adresi  :  (Posta Adresi) 

Yıldız Teknik Üniversitesi, Yurt Dışı Öğrenci Koordinatörlüğü 

Yıldız Kampusu, N-Blok, 34349 Yıldız / Beşiktaş / İstanbul / Türkiye 

 

ĠletiĢim    :    Tel   : (+90) 212 383 2236 

Faks   : (+90) 212 383 2114 

E-Posta :  ydok@yildiz.edu.tr 

Web  : www.ydok.yildiz.edu.tr 

mailto:ydok@yildiz.edu.tr
http://www.ydok.yildiz..edu.tr/


4. BAġVURU ĠġLEMLERĠ 

 

YÖGS-2012 sınavına baĢvuruda aĢağıdaki adımlar izlenmelidir: 

 

1- Sınav Ücretinin Yatırılması 

 

Yurt içinden (Türkiye-İçi) sınava başvuracak adaylar, sınava başvurma süresi içinde sınav ücreti olarak  

“Yıldız Teknik Üniversitesi, Döner Sermaye Saymanlığı, Ziraat Bankası Beşiktaş Şubesi,  

IBAN No: TR970001000529017965865003" hesabına “Ad, Soyad, YÖGS-2012” açıklaması (Örnek Alp 

Karadeniz YÖGS-2012) ile 100 TL (bankanın masraf olarak aldığı miktar hariç) yatıracaklardır. Sınav ücreti 

yatırılmadan başvuru kabulü yapılamaz. 

 

Yurt dışından (Türkiye-dışı) sınava başvuracak adaylar, sınava başvurma süresi içinde sınav ücreti olarak, 

"Yıldız Teknik Üniversitesi, Döner Sermaye Saymanlığı, Ziraat Bankası Beşiktaş Şubesi,  

IBAN No: TR970001000529017965865003" hesabına “Ad, Soyad, YÖGS-2012” açıklaması (Örnek Alp 

Karadeniz YÖGS-2012) ile 75 ABD Doları (bankanın masraf olarak aldığı miktar hariç) yatıracaklardır. 

Türkiye dışında bu ücreti yatıranlar banka çekini (teleks veya havale kâğıdı ve benzeri kabul edilmez), sınav 

ücretini yatırdığına dair belge olarak kullanırlar. Türkiye dışından sınav ücreti, Türkiye dışındaki muhabir bir 

banka ve uluslararası işlem yapan bankalar aracılığı ile gönderilmelidir. Adayların gönderdikleri paralar transfer 

edildikten ve hesaba aktarıldıktan sonra yatırılmış sayılır. Başvurma ve sınav ücreti için özel çek, zarf içinde 

para, posta çeki ve benzeri kesinlikle gönderilmemelidir. Sınav ücreti yatırılmadan başvuru kabulü yapılamaz. 

 

DIKKAT: Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka 

dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka 

bankadan ayrılmadan düzelttirmeleri gerekmektedir. Sınav ücreti yatırılmadan yapılan başvuru işlemleri 

geçersizdir. İnternet üzerinden başvuru işlemlerinde banko dekont no.su da gerekeceğinden, banka dekontunu 

lütfen saklayınız.  

 

2- Sınav Başvuru Formunun Doldurulması  
 

Yurt içinden ve yurt dışından YÖGS-2012 sınavına başvurular, YDOK (www.ydok.yildiz.edu.tr) web 

sitesinden yapılacaktır. Sınava katılmak isteyen tüm adaylar; “YÖGS-2012 Sınavı BaĢvuru Formu”nu, 

başvurma süresi (02 Nisan - 13 Nisan 2012 tarihleri arasında) içinde YDOK’un web sayfasından çevrimiçi 

(online) olarak doldurmalı ve göndermelidirler (submit).  

 

Sınav Başvuru Formunun doldurulmasında dikkat edilecek hususlar: 

 Tüm doldurulması gereken yerler, büyük harfle doldurulmalıdır. 

 Verilen bilgilerin, pasaportunuzdaki bilgilerle aynı olması gerekir. Aksi takdirde başvurunuz iptal 

edilir.  

 Bölüm tercih işlemleriniz, bir daha değiştirilemeyeceği için dikkatli karar veriniz. Tercihleriniz, tercih 

sırasına göre değerlendirilecektir. 

 Sınava girmek için gerekli “YÖGS-2012 Sınavı GiriĢ Kimlik Kartı” -Ģahsen elden alacakların 

dıĢında- verdiğiniz açık adrese gönderileceğinden, geçerli ve detaylı posta adresi bilgisi yazınız. 
 

3- Aday Numarasının Elde Edilmesi 

 

Aday Numarası, “YÖGS-2012 Sınavı BaĢvuru Formu”nu internet üzerinden doldurup gönderdikten sonra bu 

formda belirttiğiniz e-posta adresine otomatik olarak gönderilecek ve aynı zamanda ekranda görüntülenecektir.  

Bu aday numarası, ayrıca başvurunuzun kabul edilmesi durumunda şahsen alacağınız ya da posta yoluyla 

gönderilecek “YÖGS-2012 Sınavı GiriĢ Kimlik Kartı” üzerinde de yazılı olacaktır. Aday Numarası sadece bir 

kez edinilebilir. Aday Numarası, hem bu sınavın bütün aşamalarında, gerekli olacağından aday tarafından özenle 

saklanmalıdır. 

 

YÖGS-2012’e başvurduktan sonra ofisimizle yapılacak her türlü yazışmada "Aday Numarası"nın belirtilmesi 

zorunludur. Aday Numarası belirtilmeyen dilekçeler işleme konulmaz. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ydok.yildiz.edu.tr/


4- Gerekli Belgelerin Gönderilmesi  

 

Adaylar, başvuruların  yapılabileceği 02 Nisan - 13 Nisan 2012 tarihleri arasında aşağıdaki belgeleri, şahsen 

veya posta veya e-posta yoluyla Yurt Dışı Öğrenci Koordinatörlüğümüze ulaştırabilirler. 

 

1) Adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde yüzü açık ve cepheden, son üç (3) ay içerisinde 

çekilmiş bir adet fotoğraf, (e-posta ile başvurularda “jpg” formatında olmalıdır.) 

 

2) Noter veya tercüme bürosu onaylı Pasaportun Türkçe çeviri fotokopisi,  

 

3) Banka dekontunun aslı (Başvuru ücreti olarak YTÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Hesabı Ziraat 

Bankası Beşiktaş Şubesi, IBAN TR970001000529017965865003 no’lu hesabına “Ad-Soyad YÖGS-

2012” (Örneğin Alp Karadeniz YÖGS 2012) açıklaması ile 100 TL yatırılmalıdır. Başvuru için, başvuru 

ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontunun aslı teslim edilmeli veya gönderilmelidir. Olasılı bir 

durum için bir kopyasını kesinlikle saklayınız. 

 

Şahsen ve posta yoluyla yapılacak gönderilerde aşağıdaki adres kullanılmalıdır. 

 

İletişim ve Posta Adresi:  

Yıldız Teknik Üniversitesi  

Yurt Dışı Öğrenci Koordinatörlüğü 

Yıldız Kampusu, N-Blok, 34349 Yıldız / Beşiktaş / İstanbul / Türkiye 

 

E-posta yoluyla yapılacak gönderilerde, ydok@yildiz.edu.tr e-posta adresi kullanılmalıdır.  

 

BaĢvuru süresi içinde Koordinatörlüğümüze ulaĢmayan belgeler -nedeni ne olursa olsun- kesinlikle iĢleme 

konmayacaktır. 

 

4- Başvuruların Kabulü 
 

Tüm başvurular, YTÜ Yurt Dışı Öğrenci Koordinatörlüğü (YDOK) tarafından alınacak ve değerlendirilecektir.  

 

Posta yoluyla yapılan gönderilen evraklarda postada gecikme, kaybolma ya da başka herhangi bir nedenle 

evrakların ulaşmamasından YDOK sorumlu değildir. Posta ile gönderilecek belgeler aynı zarf içinde olmak 

zorundadır. YDOK ayrı ayrı gönderilen belgeleri takip etme konusunda sorumluluk kabul etmez.  

 

Başvuru için istene belgeler belirtilen başvuru tarihlerinde doğru bir şekilde gönderilmezse, eksik belge çıkarsa,  

bir öğrenci sınava giriş için gerekli olan koşulları herhangi bir şekilde yerine getirmezse, sınav başvurusu 

geçersiz sayılacaktır.  

 

 

5. YÖGS-2012 SINAVI GĠRĠġ KĠMLĠK KARTI 

 

İnceleme sonunda başvurusu kabul edilen ve sınava girmeye uygun bulunan adaylar için YÖGS-2012 sınavına 

girebilmek için fotoğraflı “YÖGS-2012 SINAVI GĠRĠġ KĠMLĠK KARTI” düzenlenir. Özel şifreli ve resim 

üzerinde YTÜ hologramlı bu kart, şahsen başvuru sırasında verilir; posta veya e-posta ile yapılan başvurulara ise  

internet üzerinden doldurulan Başvuru Formu’nda belirtilen adrese iadeyi taahhütlü olarak posta ile gönderilir. 

YDOK birimi, gönderilen belgelerin postadaki gecikmesinden veya kaybolmasından sorumlu değildir. 

 

Adaylar, “YÖGS-2012 SINAVI GĠRĠġ KĠMLĠK KARTI” olmadan hiçbir şekilde sınava giremezler. 

 

“YÖGS-2012 Sınavı Giriş Kimlik Kartı”nın aslı olmadan sınava giremezsiniz. Bu nedenle fotokopi ile çoğaltılan 

YÖGS-2012 Sınavı Giriş Kimlik Kartı geçersizdir. 

 

Bu kart üzerinde adayın “Aday No” ile sınava gireceği “Bina Adı”, “Salon No” ve “Yer No” yer almaktadır. Bu 

kartın kaybolması durumunda yenisini çıkartmak için başvuru ücretinin yatırıldığı banka hesap numarasına 

“YÖGS KAYIP” açıklaması altında 15 TL ek bir ödeme yapılarak banka dekont aslının teslim edilmesi gerekir. 

 

Geçerli bir nedenden dolayı “YÖGS-2012 Sınavı Giriş Kimlik Kartı” adresine ulaşmayan adaylar sınav gününe 

kadar bu belgeyi şahsen YDOK’tan edinebilirler. 

mailto:ydok@yildiz.edu.tr


6. YÖGS-2012 SINAVI HAKKINDA 

 

YTÜ YÖGS-2012 sınavı, 06 Mayıs 2012 Pazar günü ve Türkiye yerel saatine göre (Turkey local time) saat: 

10.00’da yapılacaktır. Adayların, sınava girecekleri bina adı, salon no ve yer no bilgileri YÖGS-2012 Sınavı 

GiriĢ Kimlik Kartı üzerinde yazılı olacaktır. 

 

Sınava girecek adayların,  

 

YÖGS-2012 Sınavı GiriĢ Kimlik Kartı ile Pasaport 

 

belgelerini, sınav başlamadan önce sınav sırası üzerinde bulundurmaları zorunludur.  

 

Adayların, sınava gelirken yanlarında, yumuşak uçlu kurşun kalem, silgi, kalem açacağı bulundurmaları 

gereklidir; sınav sırasında teknolojik haberleşme/resim veya video çekme özelliği olmayan kol saati dışında 

hiçbir alet, cihaz, araç veya gereç bulundurmamaları gerekir. Şeffaf ambalajlı su ve şekerleme türleri serbesttir. 

 

Adaylar, sınav günü, saat 09.30'da üst kontrolleri yapılarak sınav binasına alınacaklardır. Sınav 10.00’da 

başlayacak ve iki oturum (Matematik-Türkçe) şeklinde tamamlanacaktır.  

 

Adayların en az bir saat önce sınav yapılacak bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında 

alınabilmeleri açısından son derece önemlidir. 

 

Hiçbir aday YÖGS-2012 Sınavı GiriĢ Kimlik Kartında yazılı olan salondan baĢka bir yerde sınava 

giremez. 

 

YÖGS sınavında tamamen Türkçe dilinde hazırlanmış iki test uygulanacaktır. Bu testlerden ilki Matematik 

Testi, ikincisi Türkçe Testidir. Matematik Testi, adayların matematiksel düşünme, problem çözme güçlerini ve 

yeteneklerini ölçmeyi amaçlayan cebir ve geometri konularını içeren matematik sorularından oluşmaktadır. 

Türkçe Testi ise adayların, Türkçe yazılmış ifadeleri anlama, kavrama ve yorumlama güçlerini ve 

yeteneklerini ölçme amacını gütmektedir. 

 

YÖGS-2012'de her bir test için ayrı ayrı oturum yapılacaktır.  İlk oturum olan Matematik Testi Sınavının 

bitiminden sonra 15 dk ara verilecektir. Bu ara esnasında Türkçe Testi sınavına girmek istemeyen adaylar 

salondan çıkabilirler; ancak diğer adaylar hiçbir şekilde salondan çıkmazlar. Eğer sınav salonundan çıkarlarsa 

Türkçe sınavına girme hakkını kaybederler. Türkçe testi sınavına kalacak adayların oturum planı hiçbir şekilde 

değiştirilmez.  

 

Türkçe sınavına girmeyen adayların, tercih ettikleri bir programa yerleştirildikleri takdirde bu kılavuzun 9. 

Bölümde istenen Türkçe düzeyini  sağladığını ispat etmesi gereklidir. 

 

Sınavda uygulanacak iki teste ait sorular, sınav sırasında iki ayrı kitapçık ve iki ayrı cevap kağıdı halinde 

adaylara verilecektir. Her oturumda Cevap Kağıtlarında adayların aday no ile ad-soyadları basılı halde olacaktır.  

 

Test kitapçığınızın türü ile cevap kâğıdınızın türü aynı olmalıdır. Çünkü cevaplarınız, test kitapçığı türünün 

cevap anahtarına göre puanlanacaktır. 

 

Her oturum da soru kitapçığının üzerinde boş bırakılan ilgili yerler aday tarafından sınav başlamadan önce 

doldurulması gereklidir.  

 

Her bir oturum sonunda ilgili soru kitapçıkları toplanacak ve YDOK'ta tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının 

bir tek sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır. 

 

Soru Kitapçığındaki bütün sorular "çoktan seçmeli" tipte sorulardır. Her soru için beş farklı seçenek verilmiş 

olup bunlardan yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. Adayın yapacağı iş, her sorunun doğru cevabını bularak, 

A, B, C,D,E şıklarından doğru cevap şıkkını Cevap Kâğıdına işaretlemektir. Cevap Kâğıdında, bir soru için 

birden fazla seçenek işaretlenmişse veya bir seçenek için ayrılan yer (küçük içi boş daire) gelişigüzel 

işaretlenmişse o soru için verilen cevap yanlış sayılacaktır. 

 

 



Cevapların, “Cevap Kağıdına” yukarıda belirtildiği gibi doğru bir Ģekilde iĢaretlenmiĢ olması gerekir. 

Soru Kitapçığına iĢaretlenen cevaplar geçersiz sayılacaktır. Sınav süresince adayların, konuĢmaları, 

kopya çekmeleri ve kopya vermeleri sınav kurallarına aykırıdır. Böyle davrandığı herhangi bir yolla 

saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 

 

Sınav sonunda her aday, kullandığı “Soru Kitapçığı” ve “Cevap Kâğıdı”nı kurallara uygun olarak salon 

görevlilerine teslim edecektir. 

 

Sınav kurallarına uymadıkları veya sınav sonunda gerekli belgeleri teslim etmedikleri için sınavları geçersiz 

sayılan adayların cevap kâğıdı değerlendirme işlemlerine sokulmayacak ve bu adaylar için “Sınav Sonuç 

Belgesi” düzenlenmeyecektir. 

 

Sınav Ġçeriği 

 

 Matematik testi: Tüm lise konularından 50 soruluk Cebir, Geometriden oluşan çoktan seçmeli bir test. 

Cevaplama Süresi: 60 dakika (1 saat) 

 

 Türkçe Testi: 50 soruluk çoktan seçmeli bir test.  

Cevaplama Süresi: 60 dakika (1 saat) 

 

Sınavda Uyulacak Kurallar 

1. Yanında GSM yani cep telefonu bulunan adaylar, cep telefonlarını kapalı konumda sınav sırası üzerinde 

bulundurmaları zorunludur. Aksi bir durumu tespit edilenlerin veya sınav esnasında cep telefonu çalan adayın 

sınavı iptal edilir.  

2. Çağrı cihazı, telsiz, vb. haberleşme araçları ile cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan 

saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla ve ayrıca silah vb. teçhizatla, müsvedde kâğıdı, defter, 

kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, hesap cetveli, pergel, açıölçer, cetvel vb. 

araçlarla da sınava girmek yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş bulunan adayların bilgileri mutlaka Salon 

Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 

3. Bu sınav, iki oturum halinde düzenlenecektir.  Birinci oturum Matematik testi olup, verilen cevaplama süresi 

60 dakikadır (1 saat). Süre bitince bu teste ait soru kitapçıkları toplanacaktır. İkinci oturum Türkçe testi 

olup, verilen cevaplama süresi 60 dakikadır (1 saat). İki oturum arasındaki ara 15 dakikadır; iki oturum 

arasında -Türkçe testi sınavına girmeyecek olanlar dışında- sınav salonundan dışarı çıkmak yasaktır. 

4. Sınav evrakını teslim ederek salonu terk eden aday, her ne sebeple olursa olsun tekrar sınava alınmayacaktır. 

5. Sınavın ilk 30 ve son 15 dakikası içinde hiçbir adayın dışarı çıkmasına izin verilmeyecektir. Cevaplama 

işlemini ilk 30 dakikadan sonra ve son 15 dakikadan önce tamamlarsanız- eğer Türkçe sınavına 

girmeyecekseniz-  cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk 

edebilirsiniz. Aksi takdirde sınav süresinin sona erdiği ilan edilene kadar yerlerinizde kalmalı ve tüm cevap 

kâğıtlarının ve soru kitapçıklarının toplanmasını beklemelisiniz. 

6. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve onlara soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla 

yakından ve alçak sesle konuşmaları; ayrıca, adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri 

kesinlikle yasaktır. 

7. Sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundasınız. Gerektiğinde görevliler oturduğunuz 

yerleri de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. 

Kurallara aykırı davranışta bulunur ve yapılacak uyarılara uymazsanız kimliğiniz tutanağa yazılacak ve 

sınavınız geçersiz sayılacaktır. 

8. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik 

bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya 

çekmeye veya vermeye çalışanları uyarmak zorunda değildir. Sorumluluk size aittir. Sınav sırasında cevap 

kâğıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız sizin için son derece önemlidir. Adayların 

sorulara verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecektir. Bu incelemelerden elde 

edilen bulgular bireysel veya toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse, kopya eylemine katılan adayların 

cevaplarının bir kısmı veya tamamı iptal edilecektir. Sınav görevlileri, bir salonda sınavın kurallara uygun 

biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdiği takdirde, YDOK 

takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren adayların tümünün sınavını geçersiz sayabilir. 

9. Cevap kâğıdında ilgili alanları doldurmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve 

yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem ve dolma kalem kesinlikle 

kullanılmayacaktır. Cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen 

cevaplar geçerli değildir. 



10. Sınav Görevlisinin talimatından sonra, sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup 

bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi için 

derhâl sınav görevlisine başvurunuz. Soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan soru kitapçığı türünün, 

kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçığı türüyle aynı olup olmadığını kontrol ediniz. Farklı olması 

durumunda sınav görevlisinden yeni bir soru kitapçığı isteyiniz. Soru kitapçığınızın türünün değişik 

olduğunu daha sonra fark ederseniz, size o zamana kadar cevaplama yaptığınız türden, hatasız bir soru 

kitapçığı verilmesi için sınav görevlisine başvurunuz. Cevap kâğıdınız ile soru kitapçığı türünün aynı olması 

gerekir. Farklı olması durumunda sınav görevlisine başvurunuz. 

11. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yere kurşun kalemle adınızı, 

soyadınızı, aday numaranızı ve bu salonun Salon Numarasını yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları 

toplanacak ve YDOK’ta tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir tek sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız 

geçersiz sayılacaktır. 

12. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. 

13. Sınav sırasında, görevliler dahil, kimse sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmeyecek ve hiçbir şey yemeyecektir. 

Şeffaf ambalajlı su içmek ve şeker yemek serbesttir. 

14. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle 

yasaktır. 

15. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine teslim etmeyi 

unutmayınız. 

 

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

 

Adayların YÖGS-2012'de uygulanacak iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevapları ayrı 

ayrı sayılacaktır. Her test için ayrı ayrı olmak üzere, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri 

çıkarılarak ham puanlar bulunacaktır.  

 

Sınav Sonuçlarının Duyurulması 

 

Sınav sonuçları, sadece YDOK’un internet sayfasında (http://www.ydok.yildiz.edu.tr) yayınlanacaktır. Adaylar, 

sınav sonuçlarını YDOK’un internet sayfasından, adayın başvuru formunda belirttiği e-posta adresine gönderilen 

ve YÖGS-2012 Sınavı GiriĢ Kimlik Kartında da yazılı bulunan Aday Numarası kullanılmak suretiyle 

öğrenilebilir. Sınav sonuç öğrenme ekranı sınav sonuçları belli olunca aktif olacaktır. Bu nedenle ADAY 

NUMARANIZI uygun bir bir yere kaydediniz ya da size otomatik olarak gönderilen e-posta mesajını saklayınız 

veya sınav sonrasında sizde kalacak YÖGS-2012 Sınavı GiriĢ Kimlik Kartını muhafaza ediniz. 

 

 

7. TÜRKÇE DÜZEYĠ   

 

Türkçe düzeyi, öğretim dili Türkçe veya karma (en az %30’u İngilizce) olan YTÜ programlarına kabul edilen 

adayların öğrenimlerine hemen başlayıp başlamayacaklarını belirlemede kullanılır.  

 

Öğretim dili Türkçe veya karma (%30’u İngilizce) olan programlara kabul edilenlerin Türkçe dil düzeyi için 

YTÜ YDOK tarafından kabul edilen Türkçe puan sınavları:  

i) YTÜ YÖGS-2011Türkçe sınavı veya YTÜ YÖGS-2012Türkçe sınavı 

ii) TÖMER 

iii) Yurt dışı öğrencileri için Türkçe seviye belirleme sınavı yapan YDOK tarafından kabul edilecek 

eşdeğer kurum veya kuruluşlar 

 

Türkçesi yeterli olanlar (A veya B Düzeyi) Üniversitemizde öğrenimlerine hemen başlayacaklardır. Türkçesi 

kısa zamanda yeterli duruma gelebilecek olanlar (B Düzeyi) öğrenimlerine devam ederken, Türkçelerini 

ilerletmekle yükümlü olacaklardır.  

 

Türkçesi yetersiz olanlar (C Düzeyi), en fazla bir yıl içinde yeterli düzeyde Türkçe öğrendiklerini kanıtladıkları 

(A veya B düzeyine çıkardıkları) takdirde kabul edildikleri yükseköğretim kurumuna devam ederler. Bu süre 

içerisinde kayıt hakları saklı tutulur. 

  

 

 

 

 

http://www.ydok.yildiz.edu.tr/


8. ÜNIVERSITEYE KABUL (YERLEġTĠRME) IÇIN MĠNĠMUM PUANLAR 

 

Başvuru koşullarını sağlamış ve YTÜ Senatosunun kabul ettiği aşağıda verilen minimum puanları alan adaylar, 

tercihleri baz alınarak puanlarına göre sıralanır ve kontenjan dahilinde yerleştirilir. 

 

YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN ULUSAL ve ULUSLARARASI SINAVLARIN 

MĠNĠMUM PUANLARI 

 

 YÖGS-2012: Yıldız Teknik Üniversitesinde yapılan Yurtdışı Öğrenci Giriş Sınavının (YÖGS-2012) 

Matematik Testinden en az 55 standart puan alanlar,  

 

 YÖGS-2011: Yıldız Teknik Üniversitesinde yapılan Yurtdışı Öğrenci Giriş Sınavının (YÖGS-2011) 

Matematik Testinden en az 55 standart puan alanlar,  

 

 SAT 1 (Scholastic Assessment Test) SINAVI: SAT Reasoning Test’inde “math” ve “critical reading” 

testlerinde 1600 üzerinden en az 1100 toplam puan “math” testinden 800 üzerinden en az 680 puan,  

 

 GCE SINAVI: (General Certificate Education / A Level Sertificate sınavından müracaat edeceği program 

türüne göre (en az 3 ders) A level sertifikası,  

 

 ACT (American College Test) SINAVI:  Fen (science reasoning), matematik (math) ve toplam puan 

olarak en az 21 puan,  

 

 INTERNATIONAL BACCALARUREATE (IB) SINAVI: Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip ve 

diploma notunun en az 30 olması,  

 

 ABİTUR (ALMAN BAKALORYASI) SINAVI: Genel Alman Yüksekokul Yeterliliği olan Abitur 

sınavından en fazla 4 puan,  

 

 FRANSIZ BAKALORYASI: Diplomasına sahip ve diploma notu en az 12 olması,   

 

 TAWJİHİ (ÜRDÜN, FİLİSTİN) SINAVI: Ürdün ve Filistin'de yapılan Tawjihi sınavlarında, müracaat 

edeceği programın türüne göre, sınav not ortalaması 100 üzerinden en az 80 puan,  

 

 BACCALAUREAT LİBANAIS (LÜBNAN BAKALORYASI) SINAVI: Müracaat edeceği programın 

türüne göre 20 üzerinden en az 15 olması veya 100 üzerinden en az 75 olması,   

 

 GAOKAO (ÇİN HALK CUMHURİYETİ) SINAVI: Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan Üniversite giriş 

sınavında (Gaokao) başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 500 puan,   

 

 AL-SHAHADA-AL THANAWİYYA (SURİYE) SINAVI: Suriye'de yapılan Al-Shahada-Al 

Thanawiyya (Baccalaureate) sınavından fen dalında (Scientific Stream) 240 üzerinden, Mühendislik ve 

Mimarlık Fakültelerinin Bölümleri için en az 190, diğer Fakültelerin Bölümleri için en az 175 olması,  

 

 DİPLOME DEBİRESTAN ve PİŞDANEŞKGAHİ (İRAN) : İran’dan alınan hem diploma ve hem de 

bitirme notları 20 üzerinden en az 18 olması,   

 

 KAZAKİSTAN ULUSAL ÜNİVERSİTE TESTİ: Kazakistan’da yapılan sınavda 120 üzerinden en az 90 

olması,  

 

 AL SHAHADA AL THANAWİYA SINAVI: Libya’daki Al Shahada Al Thanawiya Sınavından 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültelerinin Bölümleri için Fen dalında (Scientific Stream) 240 üzerinden en 

az 190, diğer Fakültelerin Bölümleri için Sosyal/Sanat dalında (Soc/Art Stream) en az 175 olması, 

 

 

 

 

 

 



9. YTÜ PROGRAMLARININ YURT DIġI ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI 

 

  

Programın Adı 

Fakülte 
bazında 

Maksimum 
Öğrenci* 

2012-2013 
Öğretim Yılı 

Kontenjanları 
Koşullar 

  

Elektrik-Elektronik Fakültesi 

  Bilgisayar Mühendisliği 

4 

4 17, 21, 86 

  Elektrik Mühendisliği 7 17, 21, 86 

  Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 6       17, 21, 86 

  Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 2 21 

Fen-Edebiyat Fakültesi 

  Fizik 

5 

5       17, 21, 86 

  İstatistik 4 17, 21, 86 

  Kimya 5       17, 21, 86 

  Matematik 5       17, 21, 86 

  Mütercim-Tercümanlık (Fransızca)     2 84,128 

  Türk Dili ve Edebiyatı 2   

Eğitim Fakültesi 

  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği  

2 

3   

  İngilizce Öğretmenliği 3   21, 77 

  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 3   

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 

  İktisat  

3 

5 17, 21, 86 

  İşletme 4 17, 21, 86 

  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 4 17, 21, 86 

Ġnşaat Fakültesi 

  Çevre Mühendisliği 

3 

3 17, 21, 86 

  İnşaat Mühendisliği 7 17, 21, 86 

  Harita Müh. 5   

Kimya-Metalürji Fakültesi 

  Biyomühendislik 

3 

2 17, 21, 86 

  Kimya Mühendisliği 5       17, 21, 86 

  Matematik Mühendisliği 5       17, 21, 86 

  Metalürji ve Malzeme Mühendisliği 5       17, 21, 86 

Makine Fakültesi 

  Endüstri Mühendisliği 

4 

4 17, 21, 86 

  Makine Mühendisliği 12 17, 21, 86 

  Mekatronik Mühendisliği  2 17, 21, 86 

Gemi Ġnşaatı ve Denizcilik Fakültesi 

1501192 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh.   
1 

4 17, 21, 86 

1505343 Gemi Makineleri İşletme Müh. 3 17, 21, 86,295 

Mimarlık Fakültesi 

1501212 Mimarlık   
2 

7 17, 21, 86 

1501229 Şehir ve Bölge Planlama 3 17, 21, 86 

 

Not: Bir fakülte veya yüksekokula kabul edilen aynı ülke uyruklu adayların sayısı, bu fakülte veya yüksekokula 

bağlı programların kontenjan toplamının % 20'sini geçemez. Kontenjanın dolmaması halinde, bu şart 

aranmaksızın başvurular yeniden değerlendirilebilir. İlan edilen program kontenjanına başvuru olmaması veya 

kontenjanın dolmaması halinde, dolmayan ve başvuru olmayan kontenjanlar diğer program kontenjanlarına 

eklenmez. 

 

 

 



 ÖZEL YETENEK SINAVI SONUÇLARINA GÖRE ÖĞRENCĠ ALAN 

 YÜKSEKÖĞRETĠM PROGRAMLARI 

  
 

 
  

 

 
Programın Adı 2012 Kontenjanı  

  
 

 
  

 
Güzel Sanatlar Fakültesi    

 
  

 
  Bileşik Sanatlar 1 

 
  

 
  Dans 1 

 
  

 
  Duysal (Ses) Sanatları Tasarımı 1 

 
  

 
  Fotoğraf ve Video 1 

 
  

 
  İletişim Tasarımı 1 

 
  

 
  Müzik Toplulukları 1 

 
  

 
  Sanat Yönetimi 1 

 
  

 
 

KoĢul Açıklamaları 

 

Bk. 17. Bu programın hazırlık sınıfında başarısızlık nedeniyle kaydı silinen öğrenciler, aynı adı taşıyan ve 

öğretim dili Türkçe olan programlara Yükseköğretim Yürütme Kurulu nun belirlediği kurallara göre ÖSYM'ce 

yerleştirilebilirler.  

 

Bk. 21. Bir yıl süreli Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda İngilizce yeterlik 

sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. İngilizce Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda 

gösterilen yıllara dahil değildir. Üniversitelerce kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslar arası yabancı dil 

sınavlarının birinden yine Üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim 

yılı başında yapılacak İngilizce yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan 1.sınıfa alınırlar. (Ayrıntılı bilgi için: 

www.ybd.yildiz.edu.tr adresine başvurabilirsiniz.) 

 

Bk.77. Yabancı dil sınavına İngilizceden girmek zorunludur. 

 

Bk. 84. Yabancı dil sınavına Fransızcadan girmek zorunludur.  

 

Bk. 86. Bu programdaki öğretim dili en az %30 İngilizce’dir. 

 

Bk. 128. Öğretim dili Fransızcadır.      

 

Bk. 295. Bu programa başvurabilmek için sağlık durumunun denizciliğe elverişli olduğunu, Hudut ve Sahiller 

Sağlık Genel Müdürlüğü’nden “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” ibaresi taşıyan sağlık raporu ile kesin 

kayıtta belgelemek gerekmektedir. 

 

10. YASAL DURUMLAR 

 

Adaylar Başvuru Formuna yazdıkları her bilginin ve başvuru için gönderdikleri her türlü belgenin 

doğruluğundan sorumludurlar. Yanlış beyanda bulunma, yerine başkasını sınava sokma, sınav kurallarına aykırı 

hareket etme ve benzeri eylemler, sınav sonucunun iptal edilmesine neden olacak ve bununla ilgili yasal ve idari 

işlemler başlatılacaktır. 

 

11. YÖGS-2012 SINAVINA GĠRMEYENLER ĠÇĠN TERCĠH BAġVURUSU 

 

YTÜ tarafından kabul edilen ve 8. Bölümde belirtilen yurt dışından öğrenci kabulünde esas alınacak ulusal ve 

uluslararası sınavlardan minimum puan alanlar adaylar,  tercih başvurusunda bulunabileceklerdir.  YTÜ YÖGS-

2011 sınavından 55 ve yukarı puana sahip olanlar da başvurabilirler. 

 

Birden fazla puana (YÖGS-2012, YÖGS-2011 veya 8. Bölümde belirtilen minimum puana) sahip olanlar ise 

istedikleri herhangi bir puan türü ile başvurabilirler. 

 

 

 

http://www.ybd.yildiz.edu.tr/


Tercih başvurusunda gerekli belgeler: 

i)       www.ydok.yildiz.edu.tr adresinden Yurt Dışı Öğrenci (YÖGS) linkinden erişeceğiniz “Tercih 

Başvuru Formu”nu kesinlikle bilgisayar ortamında doldurulup, çıkış alındıktan sonra son 3 ayda 

çekilmiş vesikalık fotoğraf yapıştırış imzalı hali,   

ii)       Noter veya tercüme bürosu onaylı sınav vb. Sonuç Belgesi fotokopisi,    

iii) Noter veya tercüme bürosu onaylı Pasaportun Türkçe çeviri fotokopisi,  

iv) Banka dekontunun aslı. (Yıldız Teknik Üniversitesi, Döner Sermaye Saymanlığı, Ziraat Bankası 

Beşiktaş Şubesi, IBAN No: TR970001000529017965865003, hesabına “Ad, Soyad, YÖGS-2012” 

açıklaması ile 75 TL yatırılmalıdır. Başvuru için, başvuru ücretinin yatırıldığına ilişkin banka 

dekontunun aslı teslim edilmeli veya gönderilmelidir. Olasılı bir durum için bir kopyasını kesinlikle 

saklayınız. 

 

Bu belgeler, Yıldız Teknik Üniversitesi, Yıldız Kampusu, Yurt Dışı Öğrenci Koordinatörlüğü, N-blok, 34349 

Beşiktaş/İstanbul iletişim adresine şahsen teslim edilebileceği gibi; posta yoluyla da gönderilebilir, veya 

ydok@yildiz.edu.tr adresine .gif, .jpeg veya pdf formatında e-posta yoluyla da gönderilebilir. 

 

BaĢvuru süresi içinde Koordinatörlüğümüze ulaĢmayan belgeler -nedeni ne olursa olsun- kesinlikle iĢleme 

konmayacaktır. 

 

 

 

KAYIT KILAVUZU 

 

 

12. KAYIT ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER 

 
Asil kayıtlar ve daha sonra ilan edilecek olan Yedek Kayıtlar listesinde adı bulunan adaylar, belirtilen tarihlerde 

aşağıda yazılı kayıt belgelerinin tümünü kayda gelmeden önce hazırlayarak, kayıt randevu gün ve günlerinde 

kayıt görevlisine teslim etmeniz gerekmektedir. Mazereti (sürekli hastalık, sürekli yurt dışında bulunma (eğitim, 

tedavi vb.) nedeniyle, adayın kendisinin gelememesi durumunda, aday yetkili kıldığı kişi ile (noterden alacakları 

vekaletname ile) kaydını yaptırabilir. 18 yaşından küçük olan adayların kayıtlarında ise bu belge aranmayacaktır. 

 

A- Öğrenci Kayıt Formu. (Kayıt için gelmeden önce http://www.ydok.yildiz.edu.tr/ web adresinde yer 

alan “Öğrenci Kayıt Formu” eksiksiz bir şekilde doldurularak bir çıktısı alınmalı, son 3 ayda çekilmiş 

bir fotoğraf yapıştırılarak imzalanmalıdır.)  

B-    Lise Diploması. (i-Kayıt tarihinde Lise Diploması henüz hazırlanmamış yeni mezun öğrenciler için 

geçici mezuniyet belgesinin) aslı ile kendi ülkesindeki noter veya Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı 

Türkçe tercümesi. ii- Lise Diploması bulunan, T.C.Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlükleri 

ya da Türk Dış Temsilciliklerinden alınmış Denklik Belgesinin onaylı örneği) 

C- Sınav Sonuç Belgesinin aslı (YTÜ tarafından kabul edilen yurt dışından öğrenci kabulünde esas 

alınacak ulusal veya uluslararası sınavlardan alınan minimum puanı gösteren belgenin aslı.  

D- 6 Adet Fotoğraf (4x6 cm ebadında son altı ay içerisinde çekilmiş kişinin tanımasına uygun formatta 

olmalıdır; fotokopi olmamalıdır.) 

E-    Pasaportun aslı ile noter veya tercüme bürosu onaylı Türkçe çevirisi. (Pasaportun aslı görülerek 

çevirisi teslim alınacaktır.) (Geçerli bir mazereti nedeniyle bu belgeye sahip olmayanlar, en geç 15 

Aralık 2012 tarihine kadar teslim etmeleri gerekir. Aksi takdirde kayıtları silinecektir.) 

F-   Türk DıĢ Temsilciliklerinden alacakları “Öğrenim Vizesi” (Geçerli bir mazereti nedeniyle bu 

belgeye sahip olmayanlar, en geç 15 Aralık 2012 tarihine kadar teslim etmelidirler. Aksi takdirde 

kayıtları silinecektir.) 

G- Ġkamet tezkeresi aslı ve fotokopisi.  
(Geçerli bir mazereti nedeniyle bu belgeye sahip olmayanlar en geç 15 Aralık 2012 tarihine kadar 

teslim etmelidirler. Aksi takdirde kayıtları silinecektir.) 

H- Katkı Payı (Öğrenim Harcı) Dekontu. 

 

 

 

 

 

http://www.ydok.yildiz.edu.tr/
mailto:ydok@yildiz.edu.tr
http://www.ydok.yildiz.edu.tr/


13. YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2012-2013 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI  

KATKI PAYI (HARÇ) MĠKTARLARI 

 

FAKÜLTE 
TL 

(Güz Yarıyılı) 

Mimarlık, Elektrik-Elektronik Fakültesi, İnşaat Fakültesi, Kimya-

Metalurji Fakültesi, Makine Fakültesi 
696,60 

Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi 568,80 

Fen Edebiyat Fakültesi 511,20 

Eğitim Fakültesi  511,20 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 563,40 

Sanat ve Tasarım Fakültesi  568,80 

 
 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Katkı Payı ve Öğrenim ücretleri Bakanlar Kurulunca henüz 

belirlenmemiştir. Bu nedenle Yıldız Teknik Üniversitesine kayıt hakkı kazan öğrencilerin 

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Katkı Payını ödemeleri gerekmektedir. 2012-2013 Eğitim 

Öğretim Yılı Katkı Payı miktarları belirlendiğinde ek ödeme farkı varsa bu ek katkı payı 

farkının ne kadar olacağı, nasıl ve ne zaman tahsil edileceği web sitesinde 

(www.ydok.yildiz.edu.tr) duyurulacaktır.  

 

 2012-2013 Eğitim Öğretim yılı öğrenci katkı payınızı T.C. İş Bankası'nın tüm şubelerinden; 

Yıldız Teknik Üniversitesi Şubesi, Şube Kodu: 1199, Hesap Numarası: 3084382, IBAN: TR40 

0006 4000 0011 1993 0843 82 no’lu hesaba güz yarıyılı katkı payınızı TL karşılığı “Ad-Soyad 

ve Yurtdışı Öğrenci Kayıt” açıklaması ile ödeyebilirsiniz.  

 

 30 Temmuz – 03 Ağustos 2012 Öğrencilerinin katkı payı ödeme süresi  

             (Asil Kayıtlar)  

   13 Ağustos 2012      Öğrencilerinin katkı payı ödeme süresi 

             (Yedek Kayıtlar)    

 

Süresi içinde ödenmeyen Katkı Payları gecikme zammına tabidir. (6183 Sayılı Kanunun 

51.Mad.4.Fıkrası). 19.11.2009 tarihli ve 27411 sayılı Resmi Gazetede  yayımlanan Bakanlar 

Kurulu Kararının 1.maddesiyle, birinci fıkrada bulunan  gecikme zammı oranı her ay için ayrı 

ayrı uygulanmak üzere belirlenmiştir.)  

 

 Gerekçeli durumlarda katkı payı iadesi işlemlerinde, katkı payı dekontunun sunulması zorunlu 

olduğundan, katkı payı ödeme dekontunun öğrenci tarafından saklanması önerilir. 

 

 Kayıt yaptırdıktan sonra kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin katkı payı iadesi 

yapılmamaktadır.  

 

 

14. KAYIT SIRASINDA YAPILACAK ĠġLEMLER 

 
 ġifre Zarfı: Kayıt işlemlerinizin tamamlanmasından sonra 10 gün içerisinde kayıt görevlisince size 

verilecektir. Bu şifre ile internet üzerindeki öğrenci otomasyon sistemi ile ders seçiminizi yapabilecek 

aynı zamanda notlarınızı ve haftalık ders programınızı sistemden takip edebileceksiniz. Şifreniz güz 

yarıyılı derslerinin başlangıç günü aktif edilecektir. 

 

Sistemdeki kayıtlarınızın güvenliği için şifrenizi hiç kimsenin öğrenmemesine azami özen gösteriniz ve 

öğreniminiz süresince saklayınız. 

 

 Öğrenci Kimlik Kartı: Üniversitemizde öğrenci kimlik kartı olan akıllı kart teknolojisi kullanılmaktadır. 

Bu bağlamda öğrenci kimlik kartı olarak kullanacağınız Yıldız E-Kart (YEK) adını verdiğimiz kartı 

kayıt yaptırdıktan sonra almak için; 

http://www.ydok.yildiz.edu.tr/


Gerekli belgeler: 

- Pasaportun Türkçe tercümesi (noter veya tercüme bürosu onaylı) 

- YU Numarası 

 

Dağıtım Yerleri: 

- Yıldız Kampusu   : İş Bankası YTÜ Şubesi 

- Davutpaşa Kampusu  : İş Bankası Davutpaşa Şubesi 

 

 Yabancı Dil Hazırlık Yeterlik Sınavı GiriĢ Belgesi: Kayıt işlemlerinizin tamamlanmasından sonra kayıt 

görevlisince verilecektir. Yapılacak sınava katılabileceğinizi belgeleyen “İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS 

ve Seviye Tespit Sınavı (STS) Giriş Belgesi” dir. Bu belge sınava girebilmek için mutlaka yanınızda 

olmalıdır. Aksi takdirde sınava alınmazsınız. 

 

 Üniversitemize Kayıt Olduğunuza Dair Belge: Bu belge öğrenci belgesi olarak da 

kullanabileceğinizden 3(üç) adet verilecektir. 

 

 

15. KAYITTAN SONRA YAPILACAK ĠġLEMLER 

 

Ġngilizce Yeterlik Sınavı (ĠYS), Seviye Tespit Sınavı (STS) ve Zorunlu Ġngilizce Dersleri 

http://www.ybd.yildiz.edu.tr/ adresinden öğrenilebilir. Bu konuda YDOK birimimiz telefonla bilgi 

verilememektedir. 

 

Ġngilizce Hazırlık Sınıfı ve Ġngilizce Hazırlık Sınıfından Muafiyet : 

http://www.ybd.yildiz.edu.tr/ adresinden öğrenilebilir. Bu konuda YDOK birimimiz telefonla bilgi 

verilememektedir. 

 

16. YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ’NE BAĞLI FAKÜLTELERĠN ADRESLERĠ 

 
Yıldız Kampusu (Merkez): Yıldız/BeĢiktaĢ DavutpaĢa Kampusu: Esenler 

Makine Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi 

Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Kimya-Metalurji Fakültesi 

Mimarlık Fakültesi Eğitim Fakültesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnşaat Fakültesi 

Milli Saraylar MYO Elektrik-Elektronik Fakültesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü Sanat ve Tasarım Fakültesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü 

 

17. YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN KABUL EDĠLECEK ÖĞRENCĠ  

BAġVURU VE KAYIT YÖNERGESĠ  

(YTÜ Senato’sunun 26.01.2012 gün ve 01 sayılı toplantısının 08 sıra sayılı kararı) 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

Madde 1- Bu yönergenin amacı Yıldız Teknik Üniversitesine yurt dışından ön lisans, lisansta birinci 

öğretim, ikinci öğretim ile uzaktan eğitime kabul edilecek öğrencilere ilişkin esasları belirlemektir. 

 

Kapsam  

Madde 2- Bu yönerge yurt dışından Yıldız Teknik Üniversitesine başvuruda bulunan öğrencilerin kabul 

koşullarını ve yurt dışından kabul edilecek öğrenci kontenjanların esaslarının belirlenmesine ve kayıt 

işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar. 

 

 

Dayanak 

Madde 3- Bu yönerge, Yükseköğretim Kurulu’nun “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar”ı 

dikkate alınarak düzenlenmiştir. 

 

http://www.ybd.yildiz.edu.tr/
http://www.ybd.yildiz.edu.tr/
http://www.gidf.yildiz.edu.tr/


Tanımlar 

Madde 4- Bu yönergede adı geçen; 

a) Üniversite: Yıldız Teknik Üniversitesini, 

b) Senato: Üniversite Senatosunu, 

c) Yönetim Kurulu: Üniversite Yönetim Kurulunu, 

ç) Akademik Birimler: Fakülte, Meslek Yüksekokulunu,  

d) Program: Yıldız Teknik Üniversitesi akademik birimlerinin bölüm ve programlarını, 

e) YÖGS: Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından yapılan Yurtdışı Öğrenci Giriş Sınavını, 

ifade eder. 

 

 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Genel Ġlkeler 

      Genel ilkeler 

Madde 5- Her eğitim-öğretim yılı için Yıldız Teknik Üniversitesi’ne yurt dışından kabul edilecek öğrenci 

kontenjanları, ilgili akademik birimlerin görüşü alınarak Üniversite Senatosu tarafından belirlenir. 

 

Madde 6- Üniversite Yönetim Kurulu; her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen yurt dışından kabul 

edilecek öğrencilerden alınacak öğrenim ücretinin asgari ve azami miktarları arasındaki taleplerini 

belirleyerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunar. 

 

Madde 7- Yıldız Teknik Üniversitesi’ne yurt dışından kabul edilecek öğrenci adayları başvurularında en 

fazla 3 (üç) program için tercih yapabilirler. 

 

Madde 8- Madde 5’e göre belirlenen kontenjanlar dolmadığı veya başvuru yapılmadığı takdirde; başka 

program kontenjanlarına aktarılamaz. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

BaĢvuru KoĢulları 

 Madde 9-  Başvuracak Adayların, lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;  

k) Yabancı uyruklu olanların,  

l) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni 

alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının 

aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını 

belgeleyenlerin, 

m) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift uyrukluların, 

n) TC uyruklu olup lise öğreniminin son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede 

tamamlayanların,  

o) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL 

sınav sonuçlarına sahip olanların,  

  

başvuruları kabul edilir.   

 

p) T.C. uyruklu olanların, (lise öğreniminin son üç yılını KKTC dışında yabancı bir 

ülkede tamamlayanlar hariç) 

q) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL 

sonucuna sahip olanlar hariç),  

r) Uyruğundan birisi T.C. olan çift uyrukluların, (lise öğreniminin son üç yılını KKTC dışında 

yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç)      

s) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC 

liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),  

t) T.C. uyruklu olup lise öğrenimini K.K.T.C.’de tamamlayanların, 

  

başvuruları kabul edilmez. 

  

 

Madde 10- Lise son sınıfta veya mezun olan yabancı uyruklu adaylardan Milli Eğitim Bakanlığından veya 

ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden alınacak olan Türkiye’deki liselere eşdeğer olduğuna ilişkin 

"Denklik Belgesi" bulunanların, başvuruları kabul edilir. 



Madde 11- Kayıt edildikten sonra başvuru koşullarının uymadığı tespit edilen öğrencilerin üniversite ile 

ilişiği kesilir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Kabul KoĢulları 

     Kabul koĢulları 

Madde 12- Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından her yıl, yurt dışından kabul edilecek öğrenciler için  

“Yurtdışı Öğrenci Giriş Sınavı” (YÖGS) yapılır. Bu sınavın tarihi, Üniversite senatosu tarafından belirlenir. 

Madde 13- Yurt dışından kabul edilecek öğrencilerin; Yıldız Teknik Üniversitesi programlarına kabul 

edilebilmeleri için, başvurdukları program türüne göre, girmiş oldukları ulusal ve/veya uluslararası 

sınavların listesi (SAT, GCE, ACT, International Baccalarureate, Abitur, vb.) ve alacağı minimum puanlar 

(Ek 13-1) de verilmiştir. Gerek görüldüğü takdirde bu liste senato tarafından yenilenir. Üniversite giriş 

statüsünde olan sınavların (SAT, YÖGS vb. ) geçerlilik süresi 2 (iki) yıldır.  

 

Madde 14- Yurt dışından YTÜ’ye başvuran öğrenciler; YÖGS’dan aldığı notun %70’i  ile öğrencinin 

ülkesinde yapılan ulusal sınavda aldığı notun %30’u veya YÖGS’den aldığı notun %50’si ile uluslararası 

sınavda aldığı notun %50’si toplanarak bulunan nota göre sıralanır. YÖGS dışında bir sınava girmemiş olan 

öğrencinin sıralamadaki notu, YÖGS sınavında aldığı not olarak dikkate alınır. Sıralama değerlendirmesinde 

Ulusal veya Uluslararası sınav notunu ibraz etmek adayın tercihine bırakılmıştır.    

 

Madde 15- Sıralamada eşitlik olması halinde öncelikle tercih sırası, daha sonra yaşı küçük olan dikkate 

alınır. 

 

Madde 16- Kayıt hakkı kazanan adayların kayıtlarının yapılabilmesi için bu hakkı kazandıkları yıldaki 

Türkçe düzeylerinin yeterli olması gereklidir. Türkçe düzeyi yetersiz olanlar ise, izinli sayılacakları 1 (bir) 

yıl içerisinde Türkçe düzeylerini yeterli seviyeye çıkarmakla yükümlüdürler. İzinli olan adayların, kayıt 

hakkını kazandıkları yılı takip eden eğitim-öğretim yılı başında kayıt süresi içerisinde Türkçe düzeyinin 

yeterli olduğunu belgelemeleri gereklidir. Aksi durumda kayıt haklarını kaybederler. 

 

Madde 17- Yabancı dil hazırlık sınıfı zorunlu olan bölümlere kaydı yapılan öğrenciler, “Yıldız Teknik 

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Yönergesi”ne uymakla yükümlüdürler. 

 

Madde 18- Öğretim dili Fransızca olan Fen-Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü 

Fransızca Mütercim -Tercümanlık Programı’na başvuran adayların sıralamaya alınabilmesi için, DELF 

(Diplôme d'Etudes en Langue Française) (Fransız Dili Öğretim Diploması) veya DALF(Diplôme 

Approfondi de Langue Française) (İleri Seviyede Fransız Dili Öğretim Diploması) sınavlarından 20 

üzerinden en az 12 puan aldıklarını belgelemeleri gerekir. 

  

Madde 19- Sanat ve Tasarım Fakültesi programlarına başvuran adayların madde 13’de belirlenen koşullar 

yanında, Fakülte tarafından yapılacak özel yetenek sınavında başarılı olmaları gereklidir. Özel yetenek 

sınavının yapılış şekli ve koşulları Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin önerisi ve Üniversite Senatosu’nun kararı 

ile belirlenir. 

 

Madde 20- Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi, "Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü" ne kesin 

kayıt hakkı kazanan adayların kabul koşullarına ek olarak; Bölümün özel giriş koşullarını da sağlaması 

gerekir. 

 

Madde 21- Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ülkemizdeki öğrenim sürelerince giderlerini karşılayabilecek 

maddi yeterlilikte olduklarını belgelendirmeleri gerekir.  

 

Madde 22- Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin Üniversitemizde öğrenim görmeleri için “Öğrenim 

Meşruhatlı” vize almaları gerektiğinden, kayıt hakkı kazanan öğrencilere kabul mektubu veya eşdeğer bir 

belge verilir.  

 

Madde 23- Yurt dışından gelecek öğrenci kontenjanı çerçevesinde uygulama takvimi Akademik takvimde 

belirlenerek, kayıt olan öğrencilerle ilgili bilgiler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir. 

 

Madde 24- Kayıt hakkını kazanan adaylardan, ilan edilecek kayıt süresi içinde kaydını yaptırmayanlar kayıt 

hakkını kaybetmiş sayılırlar. 

 



Madde 25- Bu yönergede yer almayan ve ortaya çıkabilecek hususlara ilişkin olarak ilgili mevzuat 

hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu kararları esas alınır. 

 

BEġĠNCĠ BÖLÜM 

   Yürürlük 

  Madde 27-  Bu Yönerge, Senato tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.  

Yürütme 

 

Madde 28-  Bu Yönerge hükümlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 


