
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN KAYIT SONRASI İŞLEMLERİ HAKKINDA GEREKLİ 
BİLGİLER 

Üniversitemize katılan yeni kayıtlı öğrencilerimizi Yıldız Teknik Üniversitesi adına tebrik ediyor ve 
başarılı bir öğrenim süreci geçirmesini diliyoruz. 

Uluslararası öğrencilerin üniversiteye kayıt aşamasından sonra takip etmeleri gereken süreçler 
hakkında gerekli bilgilere ulaşması ve üniversite kayıt sonrası işlemlerini problemsiz şekilde takip etmeleri için 
aşağıdaki bilgilendirmeleri dikkate almaları gerekmektedir. 

Öncelikle uluslararası öğrencilerin süreç hakkında bilgi almak ve sorularına cevap aramak için YTÜ 
Uluslararası Öğrenci Biriminin web-sitesini (www.admissions.yildiz.edu.tr) ziyaret etmeleri ve aşağıdaki 
basamakları izlemeleri gerekmektedir.  

1) Web sitemizde yer alan BAŞVURUDAN SONRA sekmesinin altındaki bilgileri okuyunuz! 
2) DUYURULAR kısmını takip ediniz! Konu ile ilgili yeni bir duyuru yapılana kadar ilgili duyurudaki 

bilgiler geçerlidir. 
3) AKADEMİK TAKVİMİ dikkate alınız! 

Bu aşamalardan sonra çözülmeyen sorunlarınız için Uluslararası Öğrenci Birimine başvurabilirsiniz. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ÖNEMLİ NOTLAR: 

Mezuniyet belgesi ile kayıt yaptıranlar için:  

Mezun olunan okuldan diplomalarını alamayıp geçici mezuniyet belgesiyle başvuran öğrencilerin 
kayıt tarihinden itibaren 90 (doksan) gün içerisinde diplomalarının aslını Uluslararası Öğrenci 
Birimine teslim etmeleri ZORUNLUDUR. Bu süre içerisinde diplomalarının aslını teslim etmeyen 
Öğrencilerin kayıtları silinir.  

 
Denklik Belgesi eksik olanlar için: 

 
Öğrencilerin kayıt tarihinden itibaren 90 (doksan) gün içinde diploma denklik belgelerini Uluslararası 
Öğrenci Birimine teslim etmeleri ZORUNLUDUR. Bu süre içerisinde diploma denkliğini teslim 
etmeyen öğrencilerin kayıtları silinir. 

 
İkametgah Belgesi eksik olanlar için:  

Yıldız Teknik Üniversitesi'ne kayıt yaptıran ve T.C. kimlik/ Mavi Kart numarası olmayan tüm 
öğrencilerin İstanbul'da öğrenci olarak ikamet edebilmesi için ikamet başvurusu yapması gerekir. Bu 
belgeye sahip olmayan yabancı uyruklu öğrenciler, kayıtlarını yaptırdıktan sonra İl Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü’ne ikametgah için başvurmaları gerekmektedir.  
 
İkamet izni ile ilgili ayrıntılı bilgi için http://www.goc.gov.tr/Main/  
 
İkamet İzni ile ilgili sorularınız için Taş Bina A- 1005 Nolu Ofise Danışınız!! İkametgah işlemleri 
ile Birimimiz ilgilenmemektedir. Öğrencilerin Güz Dönemi içerisinde İkamet Belgelerinin fotokopisini 
Uluslararası Öğrenci Birimine teslim etmeleri gerekmektedir. 
 

Öğrenci Numaraları için:  

Öğrencilere öğrenci numaraları sisteme kayıtları yapıldıktan sonra verilecektir. Öğrenci 
Numaralarının listesi web-sitemizde duyurulacaktır. Bu süreç iş yoğunluğu nedeniyle zaman alabilir. 
Öğrencilerimizin duyuruları takip etmelerini, konuyla ilgili duyuru yapılana kadar beklemelerini rica 
ediyoruz. 

 

http://www.admissions.yildiz.edu.tr/
http://www.goc.gov.tr/Main/


 

İngilizce Yeterlilik Sınavı hakkında:  

• 100% İngilizce bölümlerde ders alabilmek için Yıldız Teknik Üniversitesi'nin düzenlediği İYS 
sınavından 100 puan üzerinden en az 60 puan almak gerekir. 

• Sadece 100% İngilizce bölümlerde yabancı uyruklu öğrencilere TÖMER sertifikası getirmek için 4 
yıl zaman verilir. 
  

• %30 İngilizce bölümlerde ders alabilmek için: TÖMER sertifikası olmayan yabancı uyruklu 
öğrenciler İngilizce Hazırlık veya bölüm programına dâhil olamazlar. Türkçeden muaf olan 
öğrencilerin İYS sınavından 100 puan üzerinden en az 60 puan alması gerekir.  

• Türkçe ve İngilizceden muaf olan %30 İngilizce bölümlere yerleşmiş öğrenciler bölümlerden ders 
alabilirler.  

• 100% İngilizce ve 30% İngilizce Bölüm Öğrencileri:  İYS Sınavını geçemeyen öğrenciler İngilizce 
Hazırlık programına dâhil olurlar.  
 

• İYS yerine kabul edilen sınav türlerinden birine sahipseniz, İngilizce Hazırlık programından muaf 
olabilirsiniz.  
 
Kabul edilen sınavlar ve en düşük puanları 
 
YDS : 60     e-YDS: 60    YÖKDİL: 60    TOEFL IBT:  72       PTE Akademik: 55     CAE: C    CPE: C 
  
Yukarıdaki sınav türlerinden birine sahip öğrenciler İngilizce Hazırlık programından muaf olmak 
için Yabancı Diller Yüksek Okulu (YDYO)'na gidip dilekçe ile başvuru yapmalıdırlar. İngilizce sınav 
sonuçlarının Uluslararası Öğrenci Birimi'ne getirilmesi gerekmez. 
   
Yabancı Diller Yüksek Okulu (YDYO) web sayfası için http://ybd.yildiz.edu.tr/ 
İngilizce Hazırlık programı ile ilgili sıkça sorulan sorular sayfası 
için http://www.ybd.yildiz.edu.tr/sayfa/2/S%C4%B1k%C3%A7a-Sorulan-Sorular/170 
 
***İYS sınav tarihleri Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenmektedir. Sınav hakkında 
bilgiler için lütfen YDOK’nın web-sitesini takip ediniz. İYS sınavı için öğrencilerin sınav için 
kayıt yaptırmalarına gerek yoktur. Sınav yerleri ve listeler YDYO’nun web-sitesinde 
yayınlanacaktır.  
 
İngilizce Hazırlık Programına kayıtlı olan öğrenciler derslerini Davutpaşa Kampüsünde 
alacaklardır. İngilizce Hazırlık Programına kayıtlı öğrenciler normal harç ücretlerini ödemeye 
devam ederler.  

 
 
 
Türkçe Hazırlık Programı:  

T.C. vatandaşlığı veya Mavi kartı olmayan öğrenciler 100% Türkçe ve 30% İngilizce bölümlerden 
ders alabilmeleri için en az C1 seviyesinde TÖMER (sadece devlet veya vakif üniversite 
TÖMER'leri) veya Yunus Emre Enstitüsü Sertifikasını teslim etmeleri gerekir.  
 
TÖMER Sertifikası olmayan öğrencilere 1+1, toplam 2 yıl süre tanınır.  
 
Türkçe sertifikası olmayan yabancı uyruklu öğrenciler İngilizce Hazırlık veya bölüm 
programlarına dahil olamazlar. 
 
Yıldız Teknik Üniversitesi YILDIZ TÖMER için http://tomer.yildiz.edu.tr/. Diğer üniversitelerden alınan 
TÖMER Sertifikaları da kabul edilmektedir.  
 
Üniversitemiz Türkçe yeterlilik sınavı yapmamaktadır. Öğrenciler üniversitelerin TÖMER Merkezleri 
ile iletişime geçip ilgili kurs/ sınav hakkında bilgi almalıdırlar. 

 

 

http://www.ybd.yildiz.edu.tr/sayfa/1/%C4%B0leti%C5%9Fim/19
http://ybd.yildiz.edu.tr/
http://www.ybd.yildiz.edu.tr/sayfa/2/S%C4%B1k%C3%A7a-Sorulan-Sorular/170
http://tomer.yildiz.edu.tr/


YTÜ Öğrenci Kartı İçin:  

YTÜ Öğrenci Kartları Güz Yarıyılı dersleri başladıktan sonra öğrencilere verilecektir. Uluslararası 
Öğrenciler (YTB Öğrencileri hariç) YTÜ öğrenci kartlarını kayıtlı oldukları Bölüm Sekreterliklerinden 
teslim alacaklardır.  

Öğrenci kartları hazır olduğunda web-sitemizde duyuru yapılacaktır. Öğrencilerimizin duyuruları takip 
etmelerini, konuyla ilgili duyuru yapılana kadar beklemelerini rica ediyoruz. 
 
 

 

İETT Kartları (Akbil): 

Uluslararası Öğrenciler Öğrenci Belgeleri ile İETT Bürolarına şahsen başvuru yaparak İETT kartlarını 
alabilirler. İETT kartları üniversitemiz tarafından çıkarılmamaktadır.  
 
İngilizce Hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler: Öğrenci Belgelerini Yabancı Diller Yüksekokulu 
Müdürlüğünden 

Bölümlerinden ders alacak öğrenciler: Bölüm Sekreterliğinden, 

TÖMER Öğrencileri: Bu öğrencilere üniversitemizden öğrenci belgesi düzenlenmemektedir. Kayıtlı 
oldukları TÖMER Merkezi ile iletişime geçmeliler.  

 

Yıldız E-posta Adresi Oluşturma: 
http://usis.yildiz.edu.tr/epostabilgisi tıklayarak öğrenciliğiniz süresince kullanacağınız e-posta adresi, 
kullanıcı adı ve şifrenizi alabilirsiniz. 
 
Oluşturduğunuz e-posta adresine giriş yapmak için :  
http://mail.office365.com  veya https://login.microsoftonline.com  linklerini kullanmalısınız. 
 
E-posta adresi ve usis şifresi oluştururken sorun yaşayan öğrenciler: Taşkışla Binası B-1006 nolu 
odaya (Bilgi İşlem Daire Başkanlığına) başvurmalılar.  
 
E-posta ve usis şifrelerinin oluşturulması için Öğrenci Numaraların verilmiş olması gerekmektedir. 
Öğrencilerin Öğrenci Numaraları ilan edildikten sonra hesap oluşturmasını rica ediyoruz. 
 
 

YTU Ders Kayıtları: 

Bölüm programlarına başlayan öğrenciler ders kayıtlarını usis şifreleri ile sistemden yapacaklardır. 
Ders programı ve ders kayıtları için lütfen Bölüm Sekreterliğine başvurunuz.  
 
Ders kayıtları için kullanacağınız USIS kullanıcı adı ve şifreniz oluşturduğunuz YILDIZ e-posta 
adresine otomatik gelecektir.  
USIS Sistemine giriş için http://usis.yildiz.edu.tr/ 
 
Ders kayıtları ile ilgili sorun yaşamanız durumunda, bölümleriniz ile iletişime geçmelisiniz.  
NOT: Türkçe Hazırlık ve İngilizce Hazırlık öğrencilerinin ders kaydı yapması gerekmez.  

 

YTÜ Akademik Takvim: 

Akademik Takvim için http://www.ogi.yildiz.edu.tr/ogi/3  
Sayfadan yükleyeceğiniz Excel tablosunda Yabancı Diller Yüksek Okulu ve lisans programları için 
ayrı ayrı takvim göreceksiniz. Size uygun takvimi seçiniz.  
 
Harç ücreti ödemeleri, ders kayıt tarihleri, vize- final tarihleri, vb. takvimden kontrol edebilirsiniz. 

 

http://usis.yildiz.edu.tr/epostabilgisi
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