ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU DİYAGRAMI
Başvuru Tarihleri
29.05.2017-14.07.2017

Uluslararası Öğrenci olarak başvuracaksanız
ilk olarak http://ubs.ikc.edu.tr linkini
tıklayarak üniversite bilgi sistemi sayfasını
açınız.

Sınav bilgileriniz birden fazla var ise tek
tek hepsini başvuru ekranında
girebilirsiniz.

http://ubs.ikc.edu.tr sayfasına giriş yapıldıktan
sonra sol üst köşede yer alan
butonunu tıklayınız.

Başvuru bilgileri bölümünde yer alan
dosya yükleme bölümünde sınav sonuç
belgenizin aslını (Türkçe veya İngilizce)
yüklemeniz gerekmektedir.

Menü butonu tıkladıktan sonra sol tarafta yer alan
menüdeki listeden “ULUSLARARASI ÖĞRENCİ
BAŞVURUSU” ekranına giriş yapınız.

Tüm Bilgi girişlerinizi kontrol
ettikten sonra üst kısımda yer alan
Başvuru Kaydet butonunu
tıklayınız.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURUSU
ekranında yer alan bilgileri okuyunuz.

“İlk defa başvuru yaparken, Aday Numarası

alanını boş bırakınız ve diğer alanları
doldurarak Giriş tuşuna basınız.
Başvurunuzda güncelleme yapabilmek için
Aday Numarası dahil tüm alanları ilk
girişinizdeki gibi doldurunuz. Başvuru formu
tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.”

Başvurunuzu Kaydettikten sonra
“BAŞVURUYU YAZDIR” butonu ile
başvurunuzu yazdırınız.

Başvuru onaylama işlemlerinizin
takibini başvuru yaptığınız
ekrandan takip edebilirsiniz.

DOĞUM TARİHİ: , Kimlik/Pasaport No ve
Doğrulama kodunuzu giriniz.

Başvuru ekranına giriş yaptıktan sonra
başvuru ekranında yer alan gerekli tüm
alanları doldurunuz.
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ONLINE APPLICATION DIAGRAM OF INTERNATIONAL STUDENTS
Application Dates
29.05.2017-14.07.2017

First please click on
http://ubs.ikc.edu.tr and open the
university information system page.

Secondly click on the
is placed on the top left corner.

If you apply with different exams or
diploma grades, you can enter all of
them one by one to the system.

It is obliged to upload the original
Exam Result Document (Turkish
or English versions) to the file
upload part in the Application
Information.

button which

Thirdly choose “INTERNATIONAL STUDENT
APPLICATON” from the menu list.

After checking all the information
you enter to the system, click on
“Save Application” button.

Then please read carefully the
information on the “INTERNATİONAL
STUDENT APPLİCATİON” screen.

If you enter the system for the first time, leave
blank the “Candidate Number” area and click on
Enter button after completing other parts. To
update your application fill all the parts in the

Finally print out your application by
clicking on “Print Application”
button.

same way you first enter to the system. The

application form must be filled in
completely and properly.

Now you can follow the
verification procedure of your
application from the
“Application Screen”

Enter your birth date, identity or passport
no and verification code.

After you enter the “Application Screen”,
please fill in all the necessary parts.
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