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Dayanak
Madde 1 - Bu yönerge, Yükseköğretim Kurulu’nun Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin esaslarda belirtilen 
Genel İlkeler çerçevesinde, 11.04.2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6287 sayılı Kanun’un 
14/f maddesi uyarınca yurt dışından öğrenci kabul etmek isteyen üniversitelerin Yükseköğretim Kurulu onayı ile 
yurt dışından öğrenci kabul etmesi kararı dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Amaç ve Kapsam
Madde 2 - Bu yönergenin amacı; İstanbul Kültür Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına yapılacak yabancı 
uyruklu öğrenci başvurularının kayıt ve kabul koşullarını belirlemektir.
Genel Koşullar 
Madde 3 – Adayların, Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla; 
1) Yabancı uyruklu olanların, 
2) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 6287 sayılı Kanunla değişik 45/f maddesi ve Yükseköğretim Kurulu 
tarafından belirlenen Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar uyarınca yurtdışından öğrenci kabul 
kontenjanlarına başvurma imkanı bulunan, Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca Doğumla Türk vatandaşı olup da 
İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden adayların, 
Türk vatandaşlığını kaybedenlere talepleri halinde verilen mavi kart sahibi olduğunu belgeleyen adaylar ile 
01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam ederek ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç 
yabancı bir ülkede tamamlayan veya lise eğitimlerinin tamamını yurt dışındaki liselerde (KKTC liseleri hariç) 
gören uyruğundan biri T.C olan çift uyruklu ve T.C uyruğunda bulunan öğrenci adayları, Üniversitemiz tarafından 
önerilen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen yurtdışından öğrenci kabul kontenjanlarında yer alan 
Öğretmenlik, Hukuk, Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık programlarına başvurabilecek, ancak belirlenmiş olan 
kontenjanın en fazla %10 u kadar sayıda öğrenci uluslararası öğrenci statüsünde kayıt yaptırabilecektir. 
3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift 
uyrukluların (Türkiye’deki ortaöğretim (lise) kurumlarında eğitim görenlerin 2022-2023 eğitim ve öğretim 
yılından önce kayıt yaptırmış olmaları şartıyla), 
4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden, T.C. 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) 
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) 
5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan General Certificate 
of Education Advanced Level (GCEAL) sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer 
ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanların başvuruları 
kabul edilir 
Adaylardan, 
1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların 
2) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) KKTC liselerinde bitirip GCEAL sonucuna sahip 
olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCEAL 
sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
3) Madde 3 (2)’de tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (Madde 3(4)’deki şartları 
sağlayanlar hariç) 
4) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların [ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip 



GCEAL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp 
eğitim alarak GCEAL 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 Madde 3(2)’de tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift
uyrukluların başvuruları kabul edilmez.
6)Türkiye’deki ortaöğretim kurumlarına 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak T.C.
Vatandaşlığından çıkanların/Mavi Kartlıların, KKTC vatandaşları ve yabancı uyrukluların (elçilik okulları ve
MOBİS sisteminde yer alan Milletlerarası özel öğretim kurumlarındakiler hariç) başvuruları kabul edilmez.
7) Üniversitemizde yabancı uyruklu öğrenci statüsünde kayıtlı öğrenciler, Üniversitemizdeki eğitim-öğretimleri
süresince sadece bir defa başka bir programa kayıt yaptırma (yatay geçiş) hakkına sahip olabilirler. Kurum içi
yatay geçiş ile Üniversite bünyesinde bulunan başka bir programa kayıt yaptırabilmek için kayıtlı olunan
programda en az 2 yarıyıl geçirmiş olmaları gerekir.

Başvuru
Madde 4 - Başvurulara ilişkin açıklamalar, Mart ayından itibaren İKÜ ’nün web sayfasında duyurulur. Başvurular, 
akademik takvimde belirtilen tarihler arasında İKÜ Uluslararası İlişkiler Birimi web sayfasından online olarak, e- 
mail ile veya kişisel olarak yapılır.

a)Başvuruda;
i. SAT I 800 puan üzerinde en az 500 matematik puanı almış yabancı uyruklu adaylar,
ii. ACT Sınavından en az 21 puan almış yabancı uyruklu adaylar,
iii. GCSE sınavında;
Beş dersten 2 A levels + 3 GCSE levels (her bir ders notu en az D derecesinde) veya beş dersten 2 A levels+1 AS
level + 2 GCSE levels (O level) (herbir ders notu en az D derecesinde)
Dört dersten 3 A levels + 1 GCSE (O level) (herbir ders notu en az D derecesinde) geçer puan almış ve lise denklik
alabilecek düzeyde sonuç belgesine sahip yabancı uyruklu adaylar,
iv. Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip olan ve diploma notu en az 21 olan yabancı uyruklu adaylar,
v. ABITUR veya FACHABITUR sınavlarından en az 4.00 puan almış yabancı uyruklu adaylar,
vi. Ürdün ve Filistin’de Tawjihi sınavlarında, fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav notu
ortalaması en az 60 olan yabancı uyruklu adaylar,
vii. Lübnan’da yapılan Bakalorya sınavlarında, fen dalında (Scientific Stream) diploma notu en az 11 olan yabancı
uyruklu adaylar,
viii. Çin Halk Cumhuriyeti’nde yapılan üniversite giriş sınavlarında (Gaokao) başvurulan programın puan
türünden en az 450 puan alan yabancı uyruklu adaylar,
ix. Suriye’de yapılan Al-Shahada-Al-Thanawiyya (Baccalaureate) Sınavında sayısal ve eşit ağırlıklı puanla
öğrenci kabul eden bölümler için 210 üzerinden en az 110, diğer bölümler için an az 110 puan alan yabancı uyruklu
adaylar,
x. Fas, Cezayir, Tunus, Mali, Kamerun, gibi ülkelerde alınan Fransız Bakaloryası; lise mezuniyet notu en az 10
olan yabancı uyruklu adaylar
xi. İran’dan başvuracak adayların Diploma Debirestan derecesinin 20 üzerinden en az 11 olması ve Pisdanesgahi
final sınavlarından da 20 üzerinden en az 11 alan olan yabancı uyruklu adaylar,
xii. Matura Belgesi; Avusturya Hükümeti tarafından kabul görmüş Abıtur Belgesi’ne sahip yabancı uyruklu
adaylar,
xiii. Afrika kıtasında yapılan WAEC ve NECO sınavlarından en az 5 konuda geçer not ve bu beş konudan ikisinden
Credit sahibi adayların başvuru yapabilirler.
b) Diğer Ülkelerde yapılan üniversite giriş sınavlarında alınan puanlar,
c) (Değişiklik  Senato-21.12.2022  2022-2023/3-5) İstanbul Kültür Üniversitesi’nin hazırlamış olduğu 
Uluslararası Öğrenci Bursluluk Sınavı (İKÜYÖS) kullanılabilir (İKÜYÖS’ten minimum 30 puan ve diğer 
Üniversitelerin YÖS sınavlarından alınan minimum geçer puanlar kabul edilir.
Farklı ülkelerden Üniversitemiz ön lisans ve lisans programlarına başvuruda adaylar, YÖK tavsiyesi 
doğrultusunda ÖSYM tarafından yapılacak olan TRYÖS sınav sonuçlarını kullanabilecek ve sınav sonuçları ve 
diğer kayıt için gerekli belgelerle Üniversitemizin ilgili programlarına kayıt yaptırabilecektir.
Ayrıca; kendi ülkesindeki lise diploması not ortalaması yüzlük sistemde 50 ve üzeri veya eşdeğer düzeyde mezun 
olan yabancı uyruklu öğrenciler ile ortaöğretimini Türkiye’de tamamlamış uluslararası öğrencilerin not 
ortalaması 55 ve üzerinde olan öğrencilerin başvuruları kabul edilir.
Uluslararası Öğrenci Sınavı (YÖS) sonuçlarına göre yapılan başvurularda, Türkçe Testi puanı yerleştirmede 
dikkate alınmaz.



Başvuru için gerekli belgeler:
1. Uluslararası öğrenciler için başvuru formuna İKÜ ’nün web sayfasından ulaşılabilir.
2. Lise diploması: İngilizce ise kopyası, değilse, kendi ülkesindeki noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden 

onaylı Türkçe çevirisi (Online başvuru formuna yüklenir).
3. Resmi Not dökümü belgesi: İngilizce ise kopyası, değilse Türkçe çevirisi (Online başvuru formuna yüklenir).
4. Pasaportun fotokopisi (Online başvuru formuna yüklenir).
5. Varsa sınav sonuç belgesinin fotokopisi (Online başvuru formuna yüklenir).

Kabul ve Kontenjanlar
Ülkelerin kendi ulusal sınavları, uluslararası sınavlar, ortaöğretim (lise) not ortalamaları ile başvurusunu 
gerçekleştiren uluslararası öğrenci adaylarından, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan veya Türkiye Cumhuriyeti 
Büyükelçilikleri bünyesindeki Eğitim Müşavirliklerinden lise denklik belgesini alan tüm uluslararası öğrenci 
adaylarının başvuruları başarı puanlarına/not ortalamalarına bakılmaksızın kabul edilecektir.
30.04.2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; yükseköğretim kurumlarının 
kontenjan taleplerinin değerlendirilmesine ilişkin olarak Üniversitelerin program bazında yurt dışından 
öğrenci kabul kontenjan talebinin, her eğitim ve öğretim yılı başlangıcından önce, Yükseköğretim 
Kurulu tarafından belirlenecek tarihe kadar Yükseköğretim Kuruluna bildirilmesine karar verilmiştir

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Öğretim Dili
Madde 5 - Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmeleri, tamamen İKÜ ‘nün önceliğindedir. İKÜ, 
kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak, yerleştirme için kabul 
edilmeyi gerektirmez. Bu yönergenin kabul başlıklı 4. maddesinin a, b ve c bentlerinde belirtilen kriterleri 
taşımayan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
Yurt dışından gelecek öğrencilerin Türkçe düzeyleri, Üniversitenin Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama 
ve Araştırma Merkezi (İKÜTÜMER) ve Uluslararası İlişkiler Birimi (UİB) sayfasında belirlenen koşullar ve 
istenen belgeler çerçevesinde Rektörlüğe bağlı ilgili Bölümler tarafından değerlendirilecektir.
Türkçe Dil Yeterlilik Düzeyleri,
C1ve C2 Düzeyi: Türkçe dil düzeyi yeterlidir. Öğrenime başlayabilir.
B1 ve B2 Düzeyi: Türkçe dil düzeyi kısa zamanda gelişebilir. Öğrenime başlayabilir.
A1ve A2 Düzeyi: Türkçe dil düzeyi yetersizdir. Öğrenim Dili Türkçe olan programlara kayıt yaptıracak 
öğrencilerden seviyesi A1 veya A2 düzeyinde olanların B1 seviyesine gelinceye kadar ücretli olarak Türkçe 
Hazırlık Bölümünde öğrenim görmesi gerekmektedir. İki eğitim-öğretim yılı sonunda Türkçe Yeterlilik düzeyini 
(B1) seviyesine getiremeyen ve Zorunlu Türkçe Hazırlık Sınıfında başarılı olamayan öğrenciler eğitim-öğretime 
devam edemezler. Bu süre sonunda şartları sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Türkçe Yeterlilikleri İçin Kabul Edilen Sınavlar aşağıdaki gibidir;
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yurtdışında bulunan temsilcilikleri ile resmi kurum ve kuruluşları, Türk 
Üniversitelerinin Türkçe Öğretim Merkezleri veya İKÜ Türk Dili Bölümü tarafından açılan Türkçe 
kurslarından,100’lük sistemde70 ve üzeri veya eşdeğer düzeyde not almak mezun olmak ya da yukarıda sayılan 
kurum ve kuruluşlar tarafından yapılmış Türkçe muafiyet sınavlarından 100’lük sistemde 70 ve üzeri veya eşdeğer 
düzeyde puan almış olmak.

Zorunlu İngilizce Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı öngören bölüm ve programlara başvuranlar, Yabancı Diller Bölümü 
tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’na girmek zorundadırlar. Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’nda 
yeterli bulunanlar, kayıt oldukları fakülte veya meslek yüksekokulunun birinci yarıyılına başlarlar.
İKÜ Yabancı Diller Bölümü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen koşullardan birini sağlayan öğrenciler, 
Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’ndan muaftırlar. Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’na katılmamış veya katılıp da bu sınavda 
yeterli bulunmamış olan öğrenciler, Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı’na kayıt olurlar.
Uluslararası yeterlik sınavlarından, Senato tarafından kabul edilen en az dereceleri, son iki yıl içinde aldıklarını 
kanıtlayan veya geldikleri yükseköğretim kurumlarından yeterlilik aldıkları Bölüm tarafından saptanan öğrenciler, 
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı’ndan muaf tutulurlar.

Kayıt
Madde 6 - Kayıtlar, her yıl akademik takvimde belirlenen tarihler arasında, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 
tarafından yapılır.
Kesin kayıt işlemi tamamlanan öğrencilere öğrenci kimlik kartları ÖİDB tarafından teslim edilir.

http://ogrenci.cu.edu.tr/YOSBasvuruFormu.doc


-Kesin kayıtta öğrencinin bizzat hazır bulunması zorunludur. (Öğrenci şahsen bulunamadığı takdirde yerine kayıtla 
ilgili resmi vekâlet verdiği vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilirler.)
-Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde belgelerinde eksiklik veya tahrifat olanlar kayıt yaptıramaz. Tahrif 
edilmiş, sahte, eksik ve yanlış belge sunanların kesin kayıtları yapılmış olsa bile kayıtları iptal edilir. İngilizce 
veya Türkçe Hazırlık sınıfından muaf olmak isteyen öğrenciler, evraklarıyla birlikte Yabancı Diller Bölüm 
Başkanlığı veya Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKÜTÜMER)’ne bizzat 
başvuruda bulunarak muafiyet talebinde bulunur. İlgili birimler öğrencinin muafiyet durumunu ÖİBD’ye yazılı 
olarak bildirir.

Ülkelerin kendi ulusal sınavları, uluslararası sınavlar, ortaöğretim (lise) not ortalamaları ile başvurusunu 
gerçekleştiren uluslararası öğrenci adaylarından, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan veya Türkiye Cumhuriyeti 
Büyükelçilikleri bünyesindeki Eğitim Müşavirliklerinden lise denklik belgesini alan tüm uluslararası öğrenci 
adaylarının kayıtları ilgili akademik yıl için YÖK tarafından onaylanmış kontenjanlar çerçevesinde başarı 
puanlarına/not ortalamalarına bakılmaksızın gerçekleştirilecektir.

Kayıt için gerekli belgeler:
1. Lise Diplomasının (kayıt tarihinde diploması henüz hazırlanmamış yeni mezun öğrenciler için geçici mezuniyet 
belgesinin) aslı, lise diploması İngilizce değilse yeminli tercüme ofisinde hazırlanmış Türkçe tercümesi,
2. Lise diplomasının, Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, T.C. Milli Eğitim 
Bakanlığı’ndan veya ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’ndan alınacak "Denklik 
Belgesi’nin ibrazı (aslı öğrenciye geri verilir), geçici (süreli) denklik belgelerinin ise kayıt sırasında asılları 
alınır. Asıl ve kalıcı denklik veya geçici (süreli) denklik belgelerinin kayıt sırasında ibraz edilememesi 
durumunda, taahhütname formu ile birlikte, ilgili akademik takvimde belirtilen güz yarıyılı kayıt dondurma 
istekleri son gününe kadar denklik belgesi getirilecek şekilde resmi kaydı gerçekleştirilir, akademik takvimde 
belirtilen güz yarıyılı kayıt dondurma istekleri son gününe kadar denklik belgesini ibraz etmeyen öğrencinin 
kaydı silinir
3. Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi 
(transkript) ile belge İngilizce değilse Tercüme Bürosu tarafından hazırlanmış İngilizce veya Türkçe 
tercümesinin ibrazı (aslı öğrenciye geri verilir)
(Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı liselerden mezun olan adaylardan transkript istenmez, 
mezuniyeti M.E.B’e bağlı olmayan liselerden mezun olan adaylardan, şayet diploma ve/veya mezuniyet belgesi, 
transkript/not dökümü ile aynı sayfada ise söz konusu aday öğrencilerden ayrıca diploma veya transkript 
istenmez)
4. Sınav sonuç belgesinin aslının ibrazı veya sınav sonuçlarının görülebileceği resmi web sayfasından internet 
çıktısı,
5. Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfaların İngilizce açıklama bölümü varsa 
fotokopisi yoksa kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfaların ve Türkçe tercümesinin kendi ülkesi 
veya Türkiye’deki noter ya da Türk Dış Temsilciliklerden onaylanmış örneği
6. Vize muafiyeti olmayan Ülkelerden gelecek öğrenciler için Türk Dış Temsilciliklerinden alacakları “Öğrenim 
Vizesi” veya turistik amaçlı vize, veya elektronik vize-genel olarak öğrenci kayıt olduğu sırada statüsünün yasal 
durumda olması- (Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu öğrenciler için Üniversitemizden alınacak öğrenci 
belgesi ile İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nden temin edilecek yeni öğrenim amaçlı ikametgah 
tezkeresinin kopyası)
7. Yeni İkametgâh tezkeresi (Öğrenci vizesi alarak Ülkemize gelen uluslararası öğrenciler, kayıt yaptırdıkları 
akademik dönemi takip eden dönem başlangıcına kadar yeni ikametgâh tezkerelerini Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığına ibraz etmek zorundadır. Öğrenci ikametgâh tezkeresini teslim almadığını ispatlaması durumunda 
kendisine öğrenci olduğuna dair (kayıt yenileyip ders seçimini gerçekleştirdiyse) belge verilebilir. İkamet tezkere 
randevusunu Göç Müdürlüğünce kabul edilen mazeretler dışında kaçıran ve kayıt yaptırdıkları eğitim öğretim yılı 
güz yarıyılını takip eden bahar yarıyılında akademik takvimde belirlenmiş olan kayıt dondurma isteklerinin son 
gününe kadar yeni ikamet tezkerelerini ÖİDB’ye beyan etmemiş olan öğrencilerin bir sonraki ders seçim 
zamanında kayıt yenileme ve ders seçimi yapmalarına izin verilmez, bu durumdaki öğrenciler ilgili dekanlıklar ile 
Rektörlük Makamına ve aynı zamanda İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne bildirilir
8. Uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil veya Türkçe Yeterlik Belgesi
9. Katkı payının yatırıldığını gösteren banka dekontu.
10. Altı adet vesikalık fotoğraf.
11.Sağlık sigortası (Mavi kartlı olan ve T.C. vatandaşı olan öğrencilerden sağlık sigortası istenmez)
12.Lise öğreniminin tamamını yurtdışında bitirmiş doğumla T.C. vatandaşı olan öğrencilerden yurda girişçıkış 

belgelerini ibraz etmeleri istenir (Belgeler için, İl Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Hudut Kapıları Büro Amirlikleri, 
İlçe Emniyet Müdürlüklerine Bağlı Belgelendirme Büro ve İdari İşlemler Büro Amirlikleri, Kara, Hava ve Deniz 
Hudut Kapıları Emniyet birimleri, Yurtdışında iseniz Dış Temsilciliklerimize müracaat edilmesi gerekmektedir. 
Ayrıca E-Devlet Kapısı üzerinden yurda giriş çıkış belgesi de alınabilmektedir.)



Eğitim ve Öğretim
Madde 7 - Yabancı uyruklu öğrenciler, eğitim-öğretim ile ilgili konularda, İKÜ Önlisans ve Lisans Eğitim- 
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre işlem görürler.
Ücret
Madde 8 - Öğrenim ücretinin tutarı, Üniversite Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından 
belirlenir.

Yürürlük
Madde 9 - Bu yönerge, İKÜ Senatosu’nun kararı ile yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 10 - Bu yönerge hükümlerini, İKÜ Rektörü yürütür.




