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1. GENEL BİLGİLER 

1.1 İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Bursluluk Sınavı (İKÜYÖS), İstanbul 

Kültür Üniversitesinde (İKÜ) okumak isteyen öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını 

bu kuruma kabul için başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır. Bu sınav İKÜ 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ (UİB) tarafından düzenlenmektedir.  

1.2 Bu kılavuz, 2020-2021 öğretim yılı için İKÜ’de öğrenim görmek üzere Uluslararası 

Öğrenci Bursluluk Sınavına (İKÜYÖS-2020) başvurmak isteyenlerin uymak zorunda 

oldukları kuralları kapsamaktadır. 

1.3 İKÜYÖS sonuçları iki yıl süreyle geçerlidir. 

1.4 Sınava başvurular 06 Ocak- 12 Haziran 2020 tarihleri arasında çevrimiçi olarak 

yapılacaktır. 

1.5 Adaylarla UİB arasındaki haberleşmede Türkçe veya İngilizce kullanılır. 

1.6 Haberleşme sırasında, e-postadaki gecikmelerden sorumlu değildir.  

1.7 İKÜYÖS sonuçları yalnız önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim görmek isteyenler 

içindir. Bir yükseköğretim kurumunda okumakta olanların transfer işlemleri ile 

lisansüstü öğrenim görmek isteyenlerin seçme ve yerleştirme işlemleri için ilgili 

yükseköğretim kurumlarına doğrudan başvurmaları gerekir. 

1.8 Adaylardan alınan sınav ücretleri gelecek yıllara devredilmez. Ücretini yatırdığı halde 

başvurmaktan vazgeçen, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya 

giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı 

sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan ve ücret gerektirmeyen bir işlem için 

ücret yatıran adayların ücretleri geri verilmez. 

1.9 UİB adayların barınma, geçim ve Türkiye’de oturma izni gibi işlemleriyle ilgilenmez. 

Ancak, İKÜYÖS sonucunda adaylar, başarı sırası ve kontenjanların doluluk 

oranları dikkate alınarak %100’e kadar çeşitli oranlarda burs ile 

ödüllendirilecektir. İKÜYÖS Sınavı sonunda  %100 burs kazanan öğrenci adayları 

sınav sonuç belgesinde belirtilmiş ve kendilerine tebliğ edilmiş tarihe kadar 

resmi kayıtlarını gerçekleştirmek durumundadırlar. Resmi kayıt için gerekli 

belgelere ek olarak %100 burs kazanmış öğrenci adayından 700 $ depozito talep 

edilir ve öğrenci mezun olduğunda kendisine iade edilir. İKÜ’de kayıtlı olup 

İKÜYÖS-2020’ye katılan öğrenciler burs için değerlendirilmeyecektir.  

1.10 Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayın tarihinden sonra yürürlüğe 

girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu ve 

Değerlendirme Kurulu kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Bu durumda 

izlenecek yol, UİB tarafından saptanır. Bu kılavuzda belirtilmeyen durumlar için 

İKÜ tarafından verilen kararlara göre işlem yapılır. 

1.11 İKÜYÖS sınavına başvurularda adayların başvuru koşullarını sağlayıp 

sağlayamadıklarına ilişkin kendi beyanları dikkate alınacaktır. Yanlış beyan 

vererek, sınava girenlerin aldıkları puanlar kendilerine bir hak sağlamayacaktır. 

1.12 İKÜYÖS kılavuzu basımı ve dağıtımı yapılmayacaktır. 

 



 

2.TEMEL İLKE VE KURALLAR 

 

2.1. İKÜYÖS sınavına girebilmek için sınava başvuru işlemini bitirmiş öğrencilerin 

geçerli ve kişisel bir e-mail adresi bulunması gerekmektedir. Sınav başlamadan önce 

öğrencinin kayıtlı e-mail adresine  gelen sınav linki öğrenci tarafından tıklanmalı ve 

öğrenci kendisine gelen şifre ve kullanıcı adı ile CATS Uzaktan Eğitim Sistemine giriş 

sağlamalıdır.  

2.2. Öğrenci, bilgisayarına adobeconnect programını kurmalıdır. E-mail adresine 

gelen aynı şifre ve kullanıcı adı ile adobeconnect programını açmalı ve kamera özelliği 

bulunan bilgisayarında sınav süresince ilgili gözetmen tarafından 

görüntelenebilmelidir.  

2.3. Öğrenci, sınav açıklama metnini okumalı ve denetim koşullarını anladıklarını 

ve kabul ettiklerini belirten kutucuğu işaretlemelidir.  

2.4. Sınavdan 1 gün önce tüm öğrenciler sınav süresince problem yaşamamaları 

için demo sınava davet edileceklerdir. Öğrenciler sınav yönergesini dikkatlice 

okumalıdır. 

2.5. Sınavın başlamasından itibaren sınava giren öğrencinin etrafında, yakınında 

veya bulunduğu odada başka birinin bulunmaması gerekmektedir. 

2.6. Herhangi bir kişiyle mekan içi ya da dışı sesli ya da görüntülü iletişim kurmak 

sınavı geçersiz kılacaktır. 

2.7. Sınav sırasında kullandığınız web tarayıcısında ek sekmeler açmaya izin 

verilmeyecektir. 

2.8. Sınav bilgisayarına birden fazla ekran veya kamera takılı olmaması 

gerekmektedir. Sınav sorularının ekran görüntüsünü almak, saklamak ve sınav 

sonrasında bile olsa paylaşılmaması gerekmektedir. 

 

Sınav ortamında bulundurulmaması gerekenler: 

• Birden fazla bilgisayar. 

• Akıllı kol saati, kulaklık, vb. herhangi bir sesli ya da görüntülü iletişim aracı. 

• Herhangi bir ses ya da görüntülü kayıt aracı. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.BAŞVURMA 

 
3.1)BAŞVURMA KOŞULLARI 

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına başvuran adayların,  

a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla; 

1) Yabancı uyruklu olanların, 

2) 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 incelemelerinde 

yarar bulunmaktadır.) 

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / 

bu durumdaki çift uyrukluların 

4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC 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) yurt dışından öğrenci kabul 

kontenjanlarına başvuru yapabileceğinden 

b) 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) başvuru 

yapabileceğinden, 

5) 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 edilecek, 

 

b) Adaylardan 

1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de 

tamamlayanların, 

2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C 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), 



3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift 

uyrukluların, (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / 

ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında 

tamamlayanlar hariç) 

4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. 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), 

5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı 

liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde 

tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların başvuruları kabul 

edilmeyecektir. 

3.2. BAŞVURMA İŞLEMLERİ 

Yurtiçinden veya yurtdışından sınava başvurular, şahsen veya çevrimiçi yoluyla 

yapılacaktır. Sınava katılacak tüm adaylar, 2020 İKÜYÖS sınavı başvurusu için 

gerekli belgeleri (Bk. Başvuru için gerekli belgeler) süresi içinde UİB’nin çevrimiçi 

ulaştırmalıdır.  

Sınav ücretinin yatırılması 

Yurt içinden (Türkiye'den) sınava başvuracak adaylar, sınav ücretini (50 TL) sınava 

başvurma süresi içinde “İş Bankası Bakırköy Ticari Şubesi 1396 Şube Kodu- 19712 

Hesap No/ Iban: TR41 0006 4000 0011 3960 0197 12” numaralı hesaba 

yatıracaklardır. Adayların, sınav ücretini yatırırken adını, soyadını, bu sınavın açık 

adını (İKÜYÖS) ile kaç TL sınav ücreti yatıracaklarını belirtmeleri gereklidir. Sınav 

ücreti yatırılmadan başvuru tamamlanamaz. 

Yurtdışından sınava başvuracak adaylar sınav ücreti olarak “İş Bankası Bakırköy 

Ticari Şubesi 1396 Şube Kodu- 14299 Hesap No/ Iban: TR72 0006 4000 0021 

3960 0142 99/ Swift: ISBKTRIS” numaralı hesaba 10 ABD Doları (bankanın masraf 

olarak aldığı miktar hariç) yatıracaklardır. Bankanın masraf olarak alacağı para bu 

miktarın dışında hesaplanmalıdır. Türkiye dışında bu ücreti yatıranlar banka çekini 

(teleks veya havale kâğıdı ve benzeri kabul edilmez), sınav ücretini yatırdığına dair 

belge olarak kullanırlar. Türkiye dışından sınav ücreti, Türkiye dışındaki muhabir 

bir banka ve uluslararası işlem yapan bankalar aracılığı ile gönderilmelidir. 

Adayların gönderdikleri paralar transfer edildikten ve hesaba aktarıldıktan sonra 

yatırılmış sayılır. Başvurma ve sınav ücreti için özel çek, zarf içinde para, posta çeki 

ve benzeri kesinlikle gönderilmemelidir. 

DİKKAT: Sınav ücretini yatıran adayların banka dekontunu dikkatle incelemeleri, 

bilgilerinde yanlışlık varsa mutlaka bankadan düzelttirmeleri gerekmektedir. 



 

Başvuru Formunun Doldurulması 

2020-İKÜYÖS Başvurusu için gerekli belgeler çevrimiçi olarak birimimize teslim 

edilmelidir. 

Başvuru Takvimi 

Başvuru Tarihi: 06 Ocak- 12 Haziran 2020 

Sınav Tarihi: 21 Haziran 2020 

Başvuru Ücreti: 50 TL/10 USD 

Banka Hesap No:  

TL Hesap Bilgileri; 

İş Bankası  Bakırköy Ticari Şubesi    1396 Şube Kodu- 19712 Hesap No/  

IBAN:TR41 0006 4000 0011 3960 0197 12 

Usd Hesap Bilgileri; 

İş Bankası Bakırköy Ticari Şubesi   1396 Şube Kodu- 14299 Hesap No/  

IBAN:TR72 0006 4000 0021 3960 0142 99 

Swift: ISBKTRIS 

Başvuru Merkezi: https://uib.iku.edu.tr/tr/form/ikuyos-2020-application#no-back 

Başvuru Adresi: İstanbul Kültür Üniversitesi, Ataköy Kampüsü, Öğrenci Merkezi, 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ 

E5 Karayolu üzeri D100 yanyol Bakırköy/İstanbul/Türkiye 

İletişim:  

Tel: (+90) 212 498 4466 

  (+90) 212 498 48 61 

(+90) 530 970 0799 

e- posta: yob@iku.edu.tr 

web: www.iku.edu.tr   

https://uib.iku.edu.tr/tr/form/ikuyos-2020-application#no-back
mailto:yob@iku.edu.tr
http://www.iku.edu.tr/


 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler 

1- Adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak yüzü açık ve cepheden, son altı ay 

içerisinde çekilmiş bir adet fotoğraf. 

2- Pasaportun fotokopisi.  

3- Banka dekontu. 

Not: Tüm belgeler https://uib.iku.edu.tr/tr/form/ikuyos-2020-application#no-back 

linkinden yüklenecektir. 

Başvuruların Kabulü 

Başvurular, çevrimiçi olarak alınacaktır. Değerlendirme sonucunda başvurusu 

kabul edilen adaylara İKÜ CATS ve Adobeconnect giriş şifreleri gönderilecektir. 

4.1. SINAV 

İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Bursluluk Sınavı (İKÜYÖS 2020) 

İstanbul Kültür Üniversitesi CATS Uzaktan Eğitim Portalında 21 Haziran 2020 

Pazar günü saat 11:00'da yapılacaktır. Sınav süresi, Temel Öğrenme Becerileri 

Testi için 120 dakikadır. Sınava girerken adayların, Kimlik Belgesi veya 

Pasaportlarını yanlarında bulundurmaları zorunludur. 

Sınav süresince öğrenciler temel ilke ve kurallar bölümünde belirtilen 

düzenlemelere uymak zorundadır. 

Adaylar, cep telefonu ile sınav binasına alınmayacaklarından sınava cep 

telefonu ile gelmemeleri gerekir. 

Adaylar, sınav günü, saat 10.00'da kimlik kontrolleri yapılarak sanal sınav 

salonlarına alınacaklardır. 

İKÜYÖS'te iki yalnız Temel Öğrenme Becerileri Testi uygulanacaktır. Bu test gerek 

içerik gerek soru dağılımı bakımından ÖSYM tarafından daha önce yapılan YÖS 

sınavı formatında olacaktır. 

Soru Kitapçığındaki bütün sorular "çoktan seçmeli" tipte sorulardır. Her soru için 

beş farklı seçenek verilmiş olup bunlardan yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. 

Sınav kurallarına uymadıkları için sınavları geçersiz sayılan adaylar değerlendirme 

işlemlerine sokulmayacak ve bu adaylar için Sınav Sonuç Belgesi 

düzenlenmeyecektir. 

3. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
Adayların, İKÜYÖS'te uygulanacak iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru 

ve yanlış cevapları ayrı ayrı sayılacaktır. Her test için ayrı ayrı olmak üzere, doğru 

cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar 

bulunacaktır. 

4. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI 

Sınav sonuçları sadece UİB’ün www.iku.edu.tr  internet sayfasında duyurulacaktır. 

https://uib.iku.edu.tr/tr/form/ikuyos-2020-application#no-back
http://www.iku.edu.tr/


  

ÜNİVERSİTEYE KABUL (YERLEŞTİRME) İÇİN MİNUMUM PUANLAR 

Adaylar, İKÜ senatosunun kararı uyarınca, İKÜYÖS Temel Öğrenme Becerileri 

Testi’nden minumum 30 puan alarak ilgili programlara başvuru yapabilirler. 

Kayıtlar kontenjan dâhilinde puanların sıralanmasıyla yapılacaktır. 

İKÜ programlarına, İKÜYÖS sınavı haricinde uluslararası geçerliliği olan sınavlarla 

da başvuru yapılabilir.  



 

 DİL DÜZEYLERİ 

Eğitim dili İngilizce veya Türkçe olan programlar için adaylar İngilizce veya Türkçe 

yeterliliklerini sunmalıdır. Yeterliliği sağlamayanlar için öğrenci dil seviyesine göre 

bir yıl/dönem hazırlık programı uygulanır. 

Dil Yeterlilikleri İçin Kabul Edilen Sınavlar 

Türkçe 

(a) İKÜTÜMER Yeterlilik Sınavı 2020 

(b) TÖMER (Türk Devlet Üniversitelerinin Türkçe Öğretim Merkezleri Sınavları) 

(c) Diğer Sınavlar (Büyükelçilik, Konsolosluk, Yunus Emre Vakfı, Tika ve Türkiye 

Cumhuriyeti ortaklığındaki üniversitelerin sınav sonuçları veya sertifikaları) 

 

İngilizce 

  

  İKÜ 
İngilizce 
Yeterlilik 

Sınavı 

YDS/KPDS 
/ ÜDS 

TOEFL 
(Paper 
Based) 

TOEFL 
iBT 

CAE 

FCE PTE 
(Academic) 

İngiliz Dili ve 
Edebiyatı, 
İngilizce 
Öğretmenliği 
Programı 
Öğrencileri) 

80 75 
570 

 
90 

 
B 

80 62 

Diğer İngilizce 
Öğretim 
Programları  

60 55 510 66 C 
60 44 

 

  


