
 



1.GENEL BİLGİ, TEMEL İLKE VE KURALLAR 

1.GENERAL INFORMATION, FUNDAMENTAL PRINCIPLES AND RULES 

1.1) İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi YÖS (İYYÜ YÖS), üniversitemizde öğrenim görmek 

isteyen yabancı uyruklu öğrenci adaylarının girecekleri ve sonuçlarını üniversitemizin 

yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarına başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır. 

Bu sınav İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi tarafından 

yapılmaktadır. 

1.1) İYYÜ YÖS is an examination taken by international students who wish to study at 

İstanbul Yeni Yuzyil University. The results obtained from this exam are used to 

determine admission to İstanbul Yeni Yuzyil University as an international student. The 

examination is conducted by the Office of International Students Office at Istanbul 

Yeni Yuzyil University. 

1.2) İYYÜ YÖS 19 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul’da, 26 Mayıs 2018 tarihinde de İstanbul 

ve Bakü’de yapılacak olup, sınava başvurular 06.04.2018-22.05.2018 tarihleri 

arasında internet üzerinden yapılacaktır. 

1.2) İYYÜ YÖS will be held on May 19th 2018 in İstanbul and in 26th of May the exam 

will be held in İstanbul and Bakü. Exam applications will be accepted between 6th of 

April and 22nd of May 2018 and must be applied online. 

1.3) İYYÜ YÖS sınavının sınav merkezleri ve saati üniversitemiz resmi web adresi 

www.yeniyuzyil.edu.tr adresinden duyurulacaktır.  

1.3) The IYYÜ YÖS examination centers and time will be announced on the official 

web address www.yeniyuzyil.edu.tr.  

1.4) İYYÜ YÖS 2018 sınavının geçerlilik süresi 2 yıldır. 

1.4) İYYÜ YÖS test results are valid for 2 years. 

1.5) İYYÜ YÖS 2018 sonuçları yalnız lisans ve önlisans düzeyindeki diploma 

programlarının kontenjanlarına başvurmak için kullanılır. 

1.5) İYYÜ YÖS 2018 results can only be used to apply for Associate Degree and 

Undergraduate Degree Programs. 

1.6) Adayların İYYÜ YÖS 2018 için yatırmış oldukları sınav başvuru ücretleri daha 

sonraki yıllara devredilemez. 

1.6) The application fee paid by the applicants cannot be transfered to subsequent 

years of study. 

1.7) Ücretini yatırdığı halde başvurmaktan vazgeçen, sınava girmeyen veya 

giremeyen, sınavda başarı sağlayamayan adayların ücretleri geri ödenmez. 

http://www.yeniyuzyil.edu.tr/


1.7) Applicants who fail to apply fort he exam after payment, applicants who do not 

take the exam and applicants who fail the exam will not be entitled to a refund of 

the paid exam fee. 

1.8) İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde kayıtlı olup İYYÜ YÖS sınavına katılan 

öğrenciler burs için değerlendirilmeyecektir.  

1.8) Students who are enrolled in Istanbul Yeni Yuzyil University and enters İYYÜ YÖS 

2018 exam will not be considered for scholarship. 

2. BAŞVURU KOŞULLARI 

2. TERMS OF APPLICATION 

2.1) Adayların, lise son sınıfta ya da mezun durumunda olanlardan aşağıda yer 

alan başvuru koşullarına uyanlar kabul edilecektir; 

2.1)     All the applications are eligible on condition that the applicants are either final 

year students or graduates and the applicants who have thefollowing requirements 

will be accepted. 

a) Yabancı uyruklu olanların,  

a) Those who have a foreign nationality, 

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 belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk 

Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk 

vatandaşı ana veya babadan evlilik birlikteliği içinde doğan çocuk Türk 

vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurtdışından kabul kontenjanlarına 

başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanununu incelemelerinde yarar 

bulunmaktadır.)  

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, (The 7th article of the Turkish Nationality Law 

numbered 5901 prescribes that “(1) an infant born from the marriage of a mother or 

a father having Turkish citizenship inside or outside Turkey is a Turkish citizen”; 

applicants who would like to apply for the quotas of foreign admission should further 

review the Turkish Nationality Law.) 

c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına 

geçenlerin/bu durumdaki çift uyrukluların, 



c) Those who used to have a foreign citizenship but later have acquired Turkish 

citizenship/those who have a dual citizenship under these circumstances, 

d) i- 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu 

öğrencilerden ortaöğretiminin-lise- son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede 

tamamlayanların (ortaöğretiminin-lise- tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki 

MEB nezdinde açılmış Türk okullarında tamamlayanlar dahil),  

d) i- 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) (including the applicants who completed their secondary education 

in Turkish schools in a foreign country except TRNC) before 01/02/2013, 

ii- 01/02/2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğretime başlayan adayların yurt 

dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin-lise- tamamını KKTC hariç yabancı bir 

ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin-lise- tamamını KKTC dışında yabancı bir 

ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),  

ii- Those who started and completed their secondary education in a foreign country 

except Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) after 01/02/2013 (including the 

applicants who completed their secondary education in Turkish schools in a foreign 

country except TRNC), 

e) KKTC uyruklu olup, KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini-lise- 

tamamlayan GCE AL (The General Certificate of Education-Advanced Level) 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.  

e) Those who have TRNC citizenship, reside in TRNC, have completed secondary 

education in TRNC and have obtained GCE AL degrees (The General Certificate of 

Education – Advanced Level), and those who have or will have GCE AL degree after 

registering and getting education in the colleges or high schools in other countries 

between 2005 and 2010. 

2.2) Bu maddedeki özelliklere sahip olan adayların başvuruları kabul edilmez. 

Başvuracak adaylardan,  

2.2) All the applications are ineligible on condition that the applicants have the 

following requirements 

For those who wish to apply, 

a) TC uyruklu olup ortaöğreniminin-lise tamamını Türkiye’de veya KKTC’de 

tamamlayanların,  

a) Those who have Turkish citizenship and have completed secondary education in 

Turkey or in TRNC, 



b) KKTC uyruklu olanların (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),  

b) Those who have TRNC citizenship (excluding those who have completed 

secondary education at TRNC high schools and have obtained GCE AL degree and 

those who have or will have GCE AL degrees after registering in the colleges or high 

schools in other countries between 2005 and 2010), 

c) Bu kılavuzun 2.1./b maddesinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift 

uyrukluların, (2.1/d maddesindeki şartları sağlayanlar hariç),  

c) Dual citizens whose first citizenship is Turkish from birth, as prescribed in article 

2.1./b of this guide (except those who fulfill the requirements in 2.1/d), 

d) Uyruğundan birisi KKTC 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),  

d) Dual citizens who have TRNC citizenship (excluding those who have completed 

secondary education at TRNC high schools and have obtained GCE AL degree and 

those who have or will have GCE AL degrees by registering in the colleges or high 

schools in other countries between 2005 and 2010), 

e) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan 

yabancı liselerde öğrenimlerini gören TC uyruklu olan veya bu kılavuzun 2.1./b 

maddesinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların, başvuruları 

kabul edilmez. 

e) Those who are Turkish citizens or dual citizens whose first citizenship is Turkish as 

prescribed in the article 2.1./b of this guide and have studied or are currently 

studying at foreign embassy schools or foreign high schools in Turkey. 

3. BAŞVURU İŞLEMLERİ 

3. APPLICATION PROCEDURES  

3.1) Başvuru Sistemi: Adaylar başvuru süresi içinde www.yeniyuzyil.edu.tr/yos  

adresinden Aday Başvuru formunu çevrimiçi olarak dolduracaktır. 

3.1) Applications should be completed through the Application System at 

www.yeniyuzyil.edu.tr/yos  within the application period. 

3.2) Başvuru Sisteminde Kullanıcı Kaydı: Başvuru formunun oluşturulabilmesi için 

öncelikle, yeni kullanıcı kaydı oluşturulmalı. Yeni kayıt işlemini tamamlayan adaya 



e-posta yoluyla aktivasyon linki gönderilecektir. Aday e-postadaki aktivasyon linkini 

aktifleştirerek Kullanıcı adı ve şifre ile başvuru sistemine giriş yapmalıdır.  

3.2) Registration to the Application System: In order to create an application form, a 

new user registration must be created. The activation link will be sent to the 

applicant’s e-mail. Applicants should activate their account in by clicking the 

activation link in the e-mail and log in to the application system with the Username 

and Password. 

3.3)  Kişisel e-posta: Aday başvuru formunda istenilen e-posta, adayın kendisine ait 

olmalı ve her aday yalnız bir e-posta kullanmalıdır. Bu e-posta adresine gönderilen 

bilgiler geçerli olacaktır.  

3.3) The e-mail requested in the application form must belong to the applicant 

himself/herself and every applicant should use only one e-mail. The information sent 

to this email address will be official. 

3.4) Aday Başvuru Formu üzerindeki ilgili alana, adayın elektronik ortama aktarılmış 

fotoğrafı eklenmeli, başvuru formu eksiksiz bir biçimde doldurulmalı ve 

kaydedilmelidir. Adayın fotoğrafı, Sınava Giriş Belgesi ve Sınav Sonuç Belgesi 

üzerinde yer alacağından, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde ön 

cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır.  

3.4) The applicant’s photograph must be uploaded electronically to the relevent 

section on the application form. The application form must be filled in completely 

and saved. The photograph will be used for the Exam Entrance Card and for the 

Exam Result Card; therefore, it must have been taken within the last six months and 

must depict the applicant clearly and regognizably. 

3.5) Aday Numarası, başvuru formunu doldurup kaydeden adayın e-postasına 

gönderilecektir. (Spam kutunuzu kontrol etmenizi öneririz.)  

3.5) Once the application form has been fully filled in and saved, an application 

number will be sent to the applicant’s email address. (Please check your spam box.) 

3.6) Sınav Ücretinin Yatırılması: Adaylar başvuru süresi içerisinde aşağıda belirtilen 

hesap numaralarına başvuru ücretlerini yatırmalıdır. (Açıklama kısmına aday 

numaralarının yazılması unutulmamalıdır.) Örnek: AB854962178-AHMET ÇELİK 

3.6) Examination Fee: Applicants must pay their exam fees to the account numbers 

indicated below within the application period. (Please note that applicants should 

write their candidate number in the description section.) For example: AB854962178- 

AHMET ÇELİK 

TEB Bahçelievler Şubesi/TEB Bahçelievler Branch 

TL IBAN NO: TR700003200000000015963600 

USD IBAN NO: TR920003200000000033109118 



EURO IBAN NO: TR650003200000000033109119 

Tutar/Amount: 40 TL/10 USD/17 AZN 

3.7) Sınav ücreti yatırılmadan başvuru işlemi tamamlanamaz. 

3.7) The application process can not be completed without paying the examination 

fee. 

3.8) İYYÜ YÖS sınavına başvurduktan sonra birimimizle yapılacak her türlü yazışmada 

aday numarasının belirtilmesi zorunludur. Aday numarası belirtilmeyen dilekçeler 

işleme konulmaz. 

3.8) After applying for the İYYÜ YÖS exam, it is obligatory to indicate the candidate 

number in any correspondence to be made with our unit. No petitions without a 

candidate number are processed. 

3.9) Sınav ücreti ödendikten sonra başvuru sistemi üzerinden ilgili alana başvuru 

ücretinin yatırıldığını gösteren dekontun elektronik ortama aktarılmış hali 

yüklenmelidir. 

3.9) Once the exam fee is paid, a payment receipt must be uploaded through the 

Application System 

3.10) Başvurusu kabul edilen ve sınava girmeye hak kazanan adayların Aday 

İşlemleri Paneline girerek Sınava Giriş Belgesinin çıktısını alabilirler. Sınava giriş 

belgesinde adayın sınava gireceği merkez belirtilecektir. 

3.10) Applicants who have been approved to take the exam can print the Exam 

Admission Card within the Application System. The location where the exam is to 

take place will be stated on the Exam Admission Card. 

4.SINAV 

4.EXAM 

4.1) İYYÜ YÖS 19 Mayıs 2018 ve 26 Mayıs 2018 tarihlerinde sınava giriş belgesinde 

belirtilen merkezlerde ve saatlerde yapılacaktır. 

4.1) İYYÜ YÖS will be held on May 19th.2018 and May 26,2018 at the specified hour as 

stated on the Exam Admission Card. 

4.2) Sınav dili Türkçe’dir. 

4.2) The exam will be in the Turkish Language 

4.3) Sınava girerken adayların, İYYÜ YÖS Sınava Giriş Belgesi, pasaport veya 

kimliklerini bulundurmaları zorunludur. İYYÜ YÖS sınavı giriş kimlik belgesini 

kaybedenler,  İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisinden bu 

belgeleri sınav tarihine kadar elde edebilirler.  



4.3) Its obligatory for the applicants to bring their passports/IDs and Exam Entrance 

Cards for the exam. Students who have lost their Exam Entrance Paper can obtain a 

new one from Istanbul Yeni Yuzyil University International Students Office. 

4.4) Adayların cep telefonu ve hesap makinası ile sınava gelmeleri yasaktır. 

4.4) All electronic devices are forbidden in the exam hall. 

4.5) Soru kitapçığındaki tüm sorular ‘çoktan seçmeli’ sorulardır. Her soru için beş farklı 

seçenek verilmiş olup bunlardan yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. Cevapların 

cevap kağıdına işaretlenmiş olması gerekir, soru kitapçığına işaretlenen cevaplar 

geçersiz sayılacaktır. 

4.5) All the questions in the booklet are multiple-choice type questions: each 

question has five options, only one of which is correct. The answers must be marked 

on the “answer sheet” 

4.6) Sınavda 45 IQ (mantık) ve 35 matematik sorusu bulunmaktadır ve Sınav süresi 

135 dakikadır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi Üniversitemiz tarafından 

yapılacaktır.  

4.6) There are 454 IQ and 35 mathematics questions in the exam. The duration of the 

exam is 135 minutes. The exam will be evaluated by our University.  

4.7) Sınav süresince adayların, konuşmaları, kopya çekmeleri ve kopya vermeleri 

sınav kurallarına aykırıdır. Böyle davrandığı herhangi bir yolla saptanan adayların 

sınavları geçersiz sayılacaktır.  

4.7) It is against the examination rules for the applicants to talk or cheat during the 

exam. If an applicant is observed in such behavior his/her exam will not be valid. 

4.8) Sınav sonuçları www.yeniyuzyil.edu.tr/yos adresinde ilan edilecektir. 

4.8) Exam results will be announced at www.yeniyuzyil.edu.tr/yos 

4.9) Sınava giren her aday için sonuç belgesi düzenlenecektir. 

4.9) An Exam Result document will be issued for all applicants who have taken the 

exam. 

 

 

 

 


