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YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT 
YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

Madde 1- (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- (1) 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- (1) Bu yönerge, Yükseköğretim Kurulu’nun “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne 
İlişkin Esaslar”ı dikkate alınarak düzenlenmiştir. 

 

Tanımlar 

Madde 4-(1) 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. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Genel İlkeler 

      Genel ilkeler 

Madde 5- (1) 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- (1) 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- (1) Yıldız Teknik Üniversitesi’ne yurt dışından kabul edilecek öğrenci adayları 
başvurularında en fazla 3 (üç) program için tercih yapabilirler. 

 

Madde 8-(1) Madde 5’e göre belirlenen kontenjanlar dolmadığı veya başvuru yapılmadığı 
takdirde; başka program kontenjanlarına aktarılamaz. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Başvuru Koşulları 

 Madde 9-(1)  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),  
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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. 
  

Madde 10- (1) 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- (1) Kayıt edildikten sonra başvuru koşullarının uymadığı tespit edilen 
öğrencilerin üniversite ile ilişiği kesilir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Kabul Koşulları 

     Kabul koşulları 

Madde 1- (1) 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-(1) 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-(1) 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-(1) Sıralamada eşitlik olması halinde öncelikle tercih sırası, daha sonra yaşı 
küçük olan dikkate alınır. 
 
Madde 16-(1) 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. 
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Madde 17-(1) 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-(1) 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-(1) 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-(1) 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-(1) Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ülkemizdeki öğrenim sürelerince 
giderlerini karşılayabilecek maddi yeterlilikte olduklarını belgelendirmeleri gerekir.  

 

Madde 22-(1) 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-(1) Yurt dışından gelecek öğrenci kontenjanı çerçevesinde uygulama takvimi 
Akademik takvimde belirlenerek, kayıt olan öğrencilerle ilgili bilgiler Yükseköğretim 
Kurulu Başkanlığına bildirilir. 

 
Madde 24-(1) Kayıt hakkını kazanan adaylardan, ilan edilecek kayıt süresi içinde kaydını 
yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybetmiş sayılırlar. 
 
Madde 25-(1) Bu yönergede yer almayan ve ortaya çıkabilecek hususlara ilişkin olarak 
ilgili mevzuat hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu kararları esas alınır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

   Yürürlük 

  Madde 27-(1)  Bu Yönerge, Senato tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.  

Yürütme 
 
Madde 28-(1)  Bu Yönerge hükümlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN ULUSAL ve 
ULUSLARARASI SINAVLARIN MİNİMUM PUANLARI 

 
• YTÜ YÖGS: Yıldız Teknik Üniversitesinde yapılan Yurtdışı Öğrenci Giriş 

Sınavından (YÖGS) en az 55 standart puan,  
 

• 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 en az 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, 

 


