İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ VE TANIMLAR
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi bünyesindeki
birimlerin önlisans ve lisans düzeyindeki diploma programlarına, uluslararası öğrenci kabulüne
ilişkin esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, uluslararası önlisans ve lisans düzeyindeki öğrenci
kabulüne ilişkin, kontenjan belirleme, başvuru, kabul ve değerlendirme koşullarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 6287 sayılı
Kanun ile Değişik 45.maddesi (f) bendi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yükseköğretim
Genel Kurulu’nun 21/01/2010 ve 17.03.2010 tarihli ve daha sonraki toplantılarında belirlenen
Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar’a dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Birim: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve meslek
yüksekokullarını,
b) Birim Yönetim Kurulu: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul
ve meslek yüksekokulu Yönetim Kurullarından her birini
c) GCE AL: The General Certificate of Education Advanced Level,
ç) İKÇÜ: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesini,
d) Koordinatörlük: Uluslararası Öğrenci Kurum Koordinatörlüğünü,
e) Program: Önlisans ve Lisans düzeyindeki diploma programını,
f) Rektörlük: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünü,
g) Senato: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Senatosunu,
ğ) Uluslararası Öğrenci: YÖK tarafından belirlenen Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin
Esaslar çerçevesinde kendi imkânlarıyla Üniversite’de öğrenim görmek isteyen öğrencileri,
h) Uluslararası Öğrenciler Kurum Koordinatörlüğü: Üniversitenin Dış İlişkiler
Koordinatörlüğü bünyesinde bulunan ve uluslararası öğrencilerle ilgili çalışmaları yürüten
koordinatörlüğü,
ı) Üniversite: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesini,
i) Üniversite Yönetim Kurulu: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
j) TÖMER: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma
Merkezini,
k) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Uluslararası Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar
Kontenjan
MADDE 5- (1) Uluslararası öğrenci kabul edecek birimlerin önlisans ve lisans
düzeyindeki eğitim programlarına ayrılacak kontenjan ile özel koşullar birimlerin önerileri
üzerine YÖK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak Eğitim Komisyonunda görüşüldükten
sonra Rektörlüğe sunulur.
(2) Rektörlükçe onaylanan kontenjan ve koşullar, YÖK tarafından karara bağlanarak
Uluslararası Öğrenci Başvuru Kılavuzu ile ilan edilir.
Başvuru İçin Temel Koşullar
MADDE 6- (1) 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
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 birliği içinde doğan
çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına
başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)
c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların,
ç) 1) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden Türkiye Cumhuriyeti
uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB
nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
2) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından
kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB
nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
d) KKTC uyruklu olup; KKTC‘de ikamet eden ve KKTC‘de ortaöğretimini 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 edilir.
(2)Adaylardan;
a) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya
KKTC’de tamamlayanların,
b) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) 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),
c) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu Türkiye Cumhuriyeti
olan çift uyrukluların, (a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç)
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ç) 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) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı
liselerde öğrenimlerini gören Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı
bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu Türkiye Cumhuriyeti olan çift uyrukluların
başvuruları kabul edilmez.
(3) Başvuracak adayların YÖK tarafından ilan edilen Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin
Esaslar kapsamında belirtilen aday olma koşullarını sağlamaları gerekir.
Başvuru, Kabul Edilecek Sınavlar ve Tercih
MADDE 7- (1) Yurt dışından başvuran öğrencilerin Üniversite programlarına kabul
edilebilmeleri için başvurdukları programın ilgili kurullarında belirlenmiş olan ulusal ve/veya
uluslararası sınavlara girmiş ve ilgili kurulun belirlemiş olduğu asgari puanı almış olmaları
gerekir. Başvuru yapılacak programın kabul edeceği sınavlar ve kabul edilecek asgari puanlar
Uluslararası Öğrenci Başvuru Kılavuzu’nda ve Koordinatörlüğün web sayfasında duyurulur.
(2) İlgili kurullarda belirlenmiş olan ulusal ve uluslararası sınavların geçerlilik süresi 2
(iki) yıldır.
(3) İlgili
Kurullar
belirledikleri
sınavın/sınavların
yanı
sıra
başvuru
değerlendirmelerinde mülakat sınavı, yetenek sınavı ve beceri sınavı yapma kararı alabilirler.
(4) Başvurular, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabulü
Akademik Takviminde belirtilen tarihler arasında Üniversitenin web sayfasından elektronik
ortamda yapılır.
(5) 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.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme
MADDE 8- (Değişik: 23.05.2017 tarihli ve 2017/14-03 sayılı Senato) (1) Başvuruların
değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmeleri ilgili fakülteler tarafından yapılır. Gerekli
görüldüğü takdirde fakülteler tarafından adaylarla yüz yüze veya online mülakat yapılabilir.
(2) Başvuru için kullandığı sınav sonucu ve puanı; programın ilgili kurulunda belirtilen
puanlardan düşük olan adaylar ile Madde 6/1’de belirtilen başvuru koşullarını taşımayan
adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
(3) Mülakat yapılması halinde yerleştirmede Madde 7/2’de yer alan sınav puanları ile
mülakat sınavının yerleştirmeye olan ağırlıkları fakülteler tarafından belirlenir.
(4) Başvuru için gerekli belgeler, varsa özel koşul ve açıklamalar başvuru kılavuzunda
üniversitenin web sitesinde ilan edilir.
(5) Yurt dışından öğrenci kabulünde fakültelerin ilgili kurul kararlarıyla ülke/ülkelere
göre kontenjanlar belirlenebilir. Bu kontenjanlar Üniversite Senatosu tarafından onaylandıktan
sonra Uluslararası Öğrenci Başvuru Kılavuzu’nda ve Koordinatörlüğün web sayfasında
duyurulur.
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(6) Ülkeler arasındaki eşitliği sağlamak amacıyla bir birime aynı ülkeden
yerleştirilecek olan öğrenci sayısı; o birime başvuran uluslararası öğrenci kontenjanının
%25’ini geçemez. Bu oran öğrenci sayısı 1-2 olduğunda %50, 3 olduğunda %30’dur. 8.
Madde’nin 5. Fıkrası için kontenjan belirlenmesi halinde aynı maddenin 6.Fıkrası’nda geçen
yüzdelik oranları geçerli değildir.
(7) Yerleştirmede esas alınan puanların eşit olması halinde yaşı küçük olan aday tercih
edilir.
(8) Bir birim için ilan edilen kontenjanlara kabul edilen öğrencilerin eşit puanlara sahip
olması durumunda farklı ülkelerden olması dikkate alınır.
(9) Kayıt dönemi içinde kaydını yaptırmayan adayların yerine puan ve tercih sırası
gözetilerek yedekler arasından yerleştirme yapılır.
(10) Üniversite; ilan edilen kontenjan sayısı kadar öğrenci yerleştirmek zorunda
değildir.
(11) Asil ve yedek aday listeleri birlikte hazırlanarak, akademik takvimde belirtilen
tarihlerde fakülteler tarafından Üniversite ve ilgili fakülte web sayfasında ilan edilir.
(12) Başvuru koşullarını sağlamış olmak programa kabul edilmeyi gerektirmez.
Kayıt
MADDE 9- (1) Kayıtlar, ilgili birimler tarafından akademik takvimde belirtilen
tarihlerde yapılır.
(2) Kayıt Evrakı:
a) Lise diplomasının aslı,
b) Diploma denklik belgesi (İl Milli Eğitim Müdürlükleri veya Türk Dış Temsilciliklerden
alınır),
c) Pasaportun noter tasdikli kopyası,
ç) İkamet Tezkeresinin fotokopisi (kayıt esnasında veya son kayıt tarihinden itibaren en geç 30
takvim günü içinde),
d) (Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adaylar için) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası beyanı
veya Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
e) (Türkiye Cumhuriyeti uyruklu erkek adaylar için) Askerlik Durum Beyanı,
f) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçenlerden
ve bu durumdaki çift uyruklulardan Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği,
g) Adayın lisede aldığı dersleri ve notları gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi
not belgesi (transkript) ile Türkçe veya İngilizce tercümesinin kendi ülkesindeki noter ya da
Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,
ğ) Öğrenci katkı payının yatırıldığına dair banka dekontu,
h) Fotoğraf (6 adet),
ı) Başvuruda beyan ettiği ve yerleştirmede esas alınacak Sınav Sonuç Belgesinin aslı veya kendi
ülkesindeki noter ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği.
i) Mevcut ise; YÖK tarafından denkliği kabul edilen Yabancı Dil Yeterlik Belgesi (diğer dil
belgeleri kabul edilmez),
j) Mevcut ise; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma
Merkezi (İKÇÜ TÖMER) tarafından denklik değerlendirilmesi yapılmak üzere Türkçe Yeterlik
Belgesi,
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k) Başvuru Kılavuzunda Özel koşullar belirten programlara yerleşen adaylar ilgili belgeleri
sunmakla yükümlüdür.
l) Kayıt için gerekli belgeler Türkçe veya İngilizce olarak kabul edilecektir.

Öğrenim Ücreti
MADDE 10- (1) Uluslararası öğrencilerden Bakanlar Kurulu tarafından her yıl tespit
edilen asgari ve azami sınırlar içinde kalmak koşuluyla Üniversite Yönetim Kurulu tarafından
belirlenen miktarda öğrenim ücreti alınır.
Eğitim- Öğretim Dili
MADDE 11- (1) Üniversitede eğitim-öğretim dili Türkçe dışında olan programlarda
yabancı dil yeterlilik ve düzey belirleme sınavı ve hazırlık sınıfı eğitimi ilgili birimlerin
mevzuat hükümlerine göre yapılır.
(2) Üniversitedeki eğitim dilinin kısmen veya tamamen Türkçe olduğu programlara
kayıt hakkı kazanan öğrencilerin eğitimleri için gerekli Türkçe bilgi düzeyleri İKÇÜ TÖMER
tarafından değerlendirilir.
(3) Türkçe düzeyi İKÇÜ TÖMER tarafından yetersiz bulunan öğrencilerin, kayıt
yaptırdıkları bölüm/programlarınca bir yıl izinli sayılmaları ilgili birimin yönetim kurullarınca
karara bağlanır. Bir yılın sonunda İKÇÜ TÖMER tarafından yerleştiği programda eğitimine
başlaması uygun görülenler, Türkçe yeterlilik belgelerini akademik takvimde belirtilen ders
kayıtlanma tarihlerinden önce birimlerine sunmakla yükümlüdürler. Bu öğrencilerden iki yıl
sonunda Türkçe yeterlilik belgesini sunamayanların Üniversite ile ilişiği kesilir.
(4) Öğrencilerin diğer kurum ve kuruluşlardan aldıkları Türkçe yeterlik belgelerinin
denkliği İKÇÜ TÖMER tarafından belirlenir.
Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 12- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, İzmir Kâtip Çelebi
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, ilgili birimin EğitimÖğretim ve Sınav Yönergesi ile diğer mevzuat hükümleri ve ilgili YÖK Kararları uygulanır.
Yürürlükten Kaldırılan Yönerge
MADDE 13- (1) 21.04.2015 tarih ve 2015/11-02 sayılı senato kararı ile kabul edilen
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Uluslararası Önlisans ve Lisans Öğrenci Kabulü Yönergesi
yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 14- (1) Bu Yönerge, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Senatosu tarafından
kabul edilip, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15- (1) Bu Yönerge hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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