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1. GENERAL INFORMATION

1. GENERAL INFORMATION

1.1. Bu kılavuz, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı için İzmir
Kâtip Çelebi Üniversitesinde öğrenim görmek üzere yurt
dışından başvurmak isteyen adayların uymak zorunda
oldukları kuralları kapsamaktadır.

1.1. This guide contains the regulations and procedures
which must be followed by students from abroad who wish to
start studying at İzmir Kâtip Çelebi University in 2017-2018
academic year.

1.2. Başvurular 29 Mayıs - 14 Temmuz 2017 tarihleri
arasında internet üzerinden yapılacaktır.

1.2. Applications must be submitted via the Internet between
29 May and 14 July 2017.

1.3. Değerlendirme sonucunda üniversitemizde lisans ve/veya
önlisans düzeyinde öğrenciler öğrenim görebilir. Transfer ve
/veya lisansüstü öğrenim için olan başvurular dikkate alınmaz.

1.3 The results of the applications are applicable only for the
students who wish to be enrolled in an associate degree or
undergraduate (Bachelor and/or Associate) program at İKÇU.
The applications of transfer students or students who apply for
graduate programs will not be taken into consideration.

1.4. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun
yayın
tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve
yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu ve Değerlendirme
Kurulu İKÇÜ Üniversite Yönetim Kurulu ve İKÇÜ Senatosu
kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Bu durumda
izlenecek yol, İKÇÜ tarafından saptanır. Bu kılavuzda
belirtilmeyen durumlar için İKÇÜ Senatosu tarafından
verilen kararlara göre işlem yapılır.

1.4. Upon the publication of this Guide, İKÇU reserves
the right to make any such changes in the regulations of
the examination that may be deemed necessary, following the
rulings of executive, legislative, and/or judicial bodies, and/or
of the Higher Education Council (YÖK), the Evaluation
Committee, the İKÇU Executive Board or the İKÇU
Senate. Any such changes will be put into effect by
İKÇU. Furthermore, any contingency not specifically covered
in this Guide will likewise be dealt with by İKÇU.

1.5. Uluslararsı Öğrenci Başvuru Kılavuzu basımı ve dağıtımı
yapılmayacaktır.

1.5. International Students Application Guide will be neither
published in form nor distributed.
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2. BAŞVURU KOŞULLARI

2.1. Adayların ortaöğrenimlerinin son sınıfında olmaları ya
da mezun durumunda bulunmaları koşuluyla;

a) Yabancı uyruklu olanların (hiçbir devletin uyruğunda
olmayanlar ve mülteciler dahil),
b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan
Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk
vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan
çocuklarının 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca
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 birliği içinde doğan
çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt
dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk
Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

2. APPLICATION REQUIREMENTS

2.1. All applications will be accepted and evaluated on
condition that the applicant is either in the final year of their
secondary education or has completed the same (stateless
people and refugees may also apply) and
a) Is a foreign student (including stateless people and
refugees),
b) Became Turkish citizen by birth and who expatriate
him/herself from Turkish citizenship with the permission of
Ministry of Internal Affairs and their underage children
registered on these people’s citizenship expatriation
document, providing evidence of ownership of the document
for the usage of the rights given by the law with number 5901,

c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile
T.C. vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift
uyrukluların,
d) T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç
yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin
tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk
okullarında tamamlayanlar dahil),
e) KKTC uyruklu olup, KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de
ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL 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 edilecektir.

c) Is a foreign student who has taken Turkish citizenship,

2.2. Adaylardan;

2.2. Applications for the following individuals will not
be accepted. The applicants who;

a) T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC
dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç),

a) Has Turkish citizenship (except the ones who have
completed his/her secondary education in a foreign country
except KKTC),

b) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin 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) Has KKTC citizenship (except the ones who have
completed their secondary education in KKTC having
GCE AL examination results, and the ones who have/will
have GCE AL examination results after registering and
receiving education in a college or high school in other
countries between 2005-2010),
c) Has dual citizenship with a birthright Turkish citizenship
(except the ones who have completed his/her secondary
education in a foreign country – including Turkish Schools
in that country- except KKTC),

d) Has Turkish citizenship and completed his/her secondary
education in a foreign country except KKTC (including
Turkish Schools in a foreign country except KKTC),
e) Has dual citizenship where one is KKTC citizenship
(except the ones who completed his/her secondary
education in KKTC having GCE AL examination results and
the ones who have/will have GCE AL examination results
after registering and receiving education in a college or high
school in other countries between 2005-2010),

c) Doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların
(ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede
tamamlayanlar ile ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında
yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç),
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d) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların
(ortaöğreniminin 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) Has dual citizenship where one is KKTC citizenship (except
the ones who completed his/her secondary education in
KKTC having GCE AL examination results and the ones who
have/will have GCE AL examination results after registering
and receiving education in a college or high school
in other countries between 2005-2010),

e) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar
ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören
T.C. uyrukluların,
f) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu
nedeniyle çıkarma cezası alanlarla, önceki yıllarda katıldıkları
ÖSYM veya İKÇÜ tarafından yapılan sınavlarda sahtekarlık
yaptıkları saptananların,

e) Has Turkish citizenship and has attended foreign high
schools or foreign embassy schools in Turkey,

g) Fikir ve eylemleri ile T.C. aleyhine faaliyette bulunmuş
veya T . C . vatandaşlığından bir yaptırım olarak çıkarılmış
bulunan kişilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

g) Has acted physically or mentally against T.C. or was
stripped of his/her Turkish citizenship as a punishment.

f) Has been dismissed from an institution of higher education
in Turkey due to a disciplinary action or identified as cheater
in an examination accomplished by OSYM or İKCU in
previous years,
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3. BAŞVURU İŞLEMLERİ

3. APPLICATION PROCEDURES

3.1. Yurt içinden ve yurt dışından başvurular İKÇÜ’nün
internet adresinden http://ikc.edu.tr/ yapılacaktır. Başvuru
süresi dışında başvurular kabul edilmeyecektir.

3.1. Applicants living inside or outside Turkey should apply
to the Internet address of http://ikc.edu.tr/. Applications are
accepted only within the application period.

3.2. Adaylar başvuru süresi içinde İKÇÜ’nün internet
adresinden Aday Başvuru Formunu çevrimiçi (online) olarak
dikkatle doldurmalıdır.

3.2. All applicants should carefully fill in the Application
Form online.

3.3. Aday Başvuru Formuna girilen
bilgilerdeki
yanlışlıklardan doğacak sonuçların bütün sorumluluğu
adaylara aittir. Formun kimlik ile ilgili bilgi alanlarına adayın
pasaportundaki kimlik bilgileri değiştirilmeden, kısaltma
yapılmadan girilmelidir.

3.3. Applicants are fully responsible for any negative results
that occur due to the errors made while filling in the
Application Form. Identity fields of the Application Form
should be filled in with the information on the applicant’s
passports without any abbreviations.
3.4. Applicants should also upload their passport style
photograph electronically. Since this photograph will be used
for registration and on the Student Identity Card, it must be
taken within last six months by the application date, and
must be easily recognizable.

3.4. Formun üzerindeki ilgili alana adayın elektronik ortama
aktarılmış vesikalık fotoğrafı eklenmelidir. Bu fotoğraf kayıtta
ve öğrenci kimlik belgesi üzerinde yer alacağından, adayın
kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde son altı ay
içinde çekilmiş olmalıdır.

3.5. Those applicants who have filled in the Application Form
and completed the application procedures must not forget
username and password.

3.5. Başvuru formunu doldurup işlemini tamamlayan aday
kullanıcı adını ve şifresini unutmamalıdır.

3.6. Yurt dışından başvuran öğrencilerin Üniversite
programlarına kabul edilebilmeleri için başvurdukları
program türüne göre SAT (Scholastic Assessment Test) ve
İÜYÖS (İstanbul Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı
Uyruklu Öğrenci Sınavı) sınavlardan birine girmiş ve
belirlenen asgari puanı almış olmalıdır.

3.6. Applicants should have either SAT (Scholastic
Assessment Test) score or/and İÜYÖS in order to be admitted
to the programs they apply.

3.7. Adaylar web sayfasında yer alan kılavuzdaki
programlardan en fazla 3’ünü tercih edebilirler. Tercihlerini
yapmadan önce diplomalarının, transkriptlerinin ve sınav
sonuç belgelerinin hem asıllarını hem de Türkçe veya İngilizce
dillerinden birine çevrilmiş onaylı örneklerini üniversite bilgi
sistemine yüklemek zorundadırlar.

3.7. Applicants can make at most 3 preferences from the
programs given in the Application Guide. Before the
preference procedure, both original forms of diplomas,
transcripts and/or exam result documents (which belong to
internatonal exams or diploma grades) and English or Turkish
translated forms should be uploaded to the University
Information System.
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ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU DİAGRAMI ADIM ADIM

Tüm Adaylar İçin Tercih Süreci 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 dosya
yükleme bölümünde Diploma, Transkript ve
Sınav sonuç belgelerinizin orijinal halini ve
Türkçe veya İngilizce çevrilmiş halini
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 yaptınız
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 Procedure 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.

button which

It is obliged to upload both the original and
Turkish/English translated versions of your
Diploma, Transcript and the Exam Result
Document to the file upload part in the
Application Information.

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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4. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

4. PLACEMENT PROCEDURES

4.1.
Başvuruların
değerlendirilmesi
ve
adayların
yerleştirilmeleri ilgili fakülteler tarafından yapılır. Gerekli
görüldüğü
takdirde
ilgili
kurullar
belirledikleri
sınavın/sınavların yanı sıra başvuru değerlendirmelerinde
mülakat sınavı, yetenek sınavı ve beceri sınavı yapma kararı
alabilirler.

4.1. The evaluation of the candidates’ applications and
placements will be carried out by the relevant faculties.
Related commissions can take a decision about having an
interview, aptitude test and skill test in application evaluation
in addition to specified exam/exams if necessary.

4.2. Yerleştirmede esas alınan puanların eşit olması halinde
yaşı küçük olan aday tercih edilir.

4.2. In case of equality of the points of two applicants, the
younger candidate will be accepted.

4.3. Kayıt dönemi içinde kaydını yaptırmayan adayların yerine
puan ve tercih sırası gözetilerek yedekler arasından yerleştirme
yapılır.

4.3. Another placement is carried out for the substitute
candidates considering their grades and preferences if the
selected candidates do not registrate within the registration
period.

4.4. Asil ve yedek aday listeleri akademik takvimde belirtilen
tarihlerde fakülteler tarafından Üniversite ve ilgili fakülte web
sayfasında ilan edilir.

4.4. The lists of selected and substitute candidates will be
announced both on the University’s main web page and
relevant faculty’s web page within the dates stated in the
academic calendar.

4.5. Başvuru koşullarını sağlamış olmak programa kabul
edilmeyi gerektirmez.

4.5. Even if a student has fulfilled all the application
conditions this does not mean that they will be placed.

4.6. İKÇÜ, kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir.

4.6. İKÇU is free to fill or not fill the quotas.

5. KAYIT
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5. REGISTRATION

5.1. İKÇÜ’nün programlarına kabul edilen her aday,
Türkçesi hangi düzeyde olursa olsun, 2017-2018 eğitimöğretim yılı başında İKÇÜ tarafından saptanacak koşulları
yerine getirmek, istenecek belgeleri sağlamak ve süresi içinde
kayıt yaptırmakla yükümlüdür.

5.1. Each applicant accepted in a İKÇU program must, no
matter his/her score in the Turkish Language Proficiency Test,
comply with the regulations of İKÇU and submit the
required documents within the stated registration time limits
for the academic year 2017-2018.

5.2. Adaylar, öğrenim meşruhatlı giriş vizesi alınmış
pasaportla İKÇÜ’ye kayıt için başvuracaktır. Türkiye dışından
gelen adaylar öğrenim meşruhatlı giriş vizesini Türkiye’nin
dış temsilciliklerinden alırlar. Doğumla Türk vatandaşlığını
kazanmış olup da sonradan Bakanlar Kurulu kararıyla T.C.
vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet
vatandaşlığına geçmiş olup İKÇÜ’de okumaya hak kazanan
yabancıların (5901 Sayılı Kanunla Tanınan Hakların
Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar dahil), ‘Öğrenim
Meşruhatlı Vize Şartı’ aranmaksızın, öğrenimlerine müsaade
edilmesi uygun görülmüştür.

5.2. Applicants who have gained admission to an İKÇU
program must bring their passports bearing a student visa to
İKÇU during registration. This visa can be obtained from
embassies or consulates of the Republic of Turkey abroad. The
right to study in Turkey is also granted, without a student visa
requirement, to non-citizens, including the holders of the
Document for the Use of the Rights Granted by the Law, No.
5901, who originally had Turkish nationality at birth but, upon
the Turkish Government's approval, have given up their
nationality and have been admitted to the nationality of a
foreign state, and have, upon their qualification in the
Examination for Foreign Students, been accepted into a
İKÇU program.

5.3. Üniversitede boş kalan kontenjanlar gerekli
görüldüğü takdirde İKÇÜ internet sayfasında ilan edilir ve
ek yerleştirmeye çıkılabilir.

5.3. Vacant quotas and additional placement are announced
on İKÇU website if necessary.

5.4. KAYIT EVRAKI
5.4.1. Lise Diplomasının aslı ile Türkçe tercümesinin noter
ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,

5.4. DOCUMENTS FOR REGISTRATION
5.4.1. The original secondary school diploma with a notarized
Turkish translation from a
Notary or
Turkish
Embassy/Consulate abroad,
5.4.2. Diploma Equivalency Certificate given by the Turkish
Ministry of Education,
5.4.3. Transcripts, showing the names of courses, number of
hours per week and grades received for the courses, approved
by the principle of the applicant’s high school with a Turkish
translated form approved by a Notary or Turkish
Embassy/Consulate
abroad,

5.4.2. Milli Eğitim Bakanlığından alınan Diploma Denklik
Belgesi,
5.4.3. Transkript (Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını
gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi
ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden
onaylı örneği),

5.4.4. Başvuruda beyan ettiği ve yerleştirmede esas alınacak
Sınav Sonuç Belgesinin aslı ile Türkçe veya İngilizce
tercümesinin kendi ülkesindeki noter ya da Türkiye
Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği.

5.4.4. The original document of Exam Result which will be
submitted for application process and taken into consideration
for the placement and its translated version in Turkish or
English approved by Notary in their own country or Turkish
Embassy/Consulate.
5.4.5. The original document of Exam Result which will be
submitted for application process and taken into consideration
for the placement and its translated version in Turkish or
English approved by Notary in their own country or Turkish
Embassy/Consulate.
5.4.6. A notarized copy of the applicant’s passport,
5.4.7. A copy of the notarized Residence Permit (which should
be submitted to İKÇU Student Affairs Department within
1month following registration),

5.4.5. Başvuruda beyan ettiği ve yerleştirmede esas alınacak
Sınav Sonuç Belgesinin aslı ile Türkçe veya İngilizce
tercümesinin kendi ülkesindeki noter ya da Türkiye
Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği.
5.4.6. Pasaportun noter tasdikli kopyası,ion),
5.4.7. İkamet Tezkeresinin fotokopisi (kayıt tarihinden itibaren
1 ay içinde öğrenci işleri bürosuna teslim edilmesi
gerekmektedir)
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5.4.8. Öğrenci katkı payının banka dekontu,
5.4.9. Fotoğraf (6 adet),
5.4.10. (Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adaylar için) Türkiye
Cumhuriyeti Kimlik Numarası beyanı veya Nüfus Cüzdanı
fotokopisi,
5.4.11. Mevcut ise; YÖK tarafından denkliği kabul edilen
Yabancı Dil Yeterlik Belgesi (diğer dil belgeleri kabul edilmez),

5.4.8. Bank slip (receipt) of tuition fee payment,
5.4.9. 6 photographs,
5.4.10. For Turkish citizens, declaration of T.C. Identification
Number or the copy of the Identity Card.

5.4.12. Mevcut ise; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Türkçe
Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKÇÜ TÖMER)
tarafından denklik değerlendirilmesi yapılmak üzere Türkçe
Yeterlik Belgesi,
5.4.13. T.C. uyruklu erkek adayların Askerlik Durum Beyanı
5.4.14. Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C.
vatandaşlığına geçen çift uyruklulardan Vukuatlı Nüfus Kayıt
Örneği
5.4.15. Kayıt için gerekli belgeler Türkçe veya İngilizce
olarak kabul edilecektir. Bu iki dil dışında farklı dillerde olan
belgeler İngilizce veya Türkçe ’ye çevrilmiş olmalıdır.

5.4.12. If exists, Turkish Proficiency Certificate which will be
approved by İzmir Katip Çelebi University Turkish Teaching,
Application and Research Center (İKÇU TOMER).
5.4.13. For male Turkish citizens, declaration of military
service.
5.4.14. For those who have dual citizenship by gaininig a
foreign citizenship by birth and later became also a T.C.
citizen, “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği”
5.4.15. The documents necessary for registration should be
translated into either English or Turkish. The ones prepared with
a foreign language other than these two languages will not be
accepted.

5.4.11. If exists, a Foreign Language Certificate approved by
YÖK (The Council of Higher Education). Other language
certificates will not be accepted,
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6. KISALTMALAR

6. ABBREVIATIONS

T.C.

T.C.

Türkiye Cumhuriyeti

Republic of Turkey

İKÇÜ

İKÇU

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

İzmir Kâtip Çelebi University

KKTC

TRNC

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

The Turkish Republic of Northern Cyprus
YÖK

YÖK

Higher Education Council

Yükseköğretim Kurulu

ÖSYM

ÖSYM
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

Student Selection and Placement Center

TÖMER

TÖMER

Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi

Turkish and Foreign Languages Research and Application Center
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