
Kabul Süreci 

1. İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne nasıl başvurabilirim? 

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Lisans/Yüksek Lisans/Doktora başvuruları için lütfen yönergeleri 

takip edin. 

· https://international.ticaret.edu.tr/apply/ adresindeki “Şimdi Başvur” bölümünü ziyaret edin. 

· Formu eksiksiz doldurun ve istenen tüm belgeleri yükleyin. 

*Başvuru formuna yazdığınız tüm bilgilerin üniversite kaydınızın tüm resmi süreçlerinde 

kullanılacağını lütfen unutmayın. Bu nedenle, lütfen yazdığınız bilgileri kontrol edin. 

· Başvuru durumunuzu takip edebilir ve teklif mektubunuzu https://international.ticaret.edu.tr/app-

check/ adresinden indirebilirsiniz. 

· Kabul mektubunuzu almak için lütfen teklif mektubunuzdaki talimatları izleyin. 

2. Mevcut programları, sürelerini, öğrenim ücretlerini ve programın eğitim dillerini nasıl 

öğrenebilirim? 

Açık olan programların listesi, kontenjanlar ve programların eğitim dilleri hakkında bilgiye 

https://international.ticaret.edu.tr/academic/ adresinden, programların ücretlerine ise 

https://international adresinden ulaşabilirsiniz. 

3. Uygunluk kriterleri nelerdir? 

Başvurular, gerektiğinde İstanbul Ticaret Üniversitesi'ndeki ilgili fakülte/enstitü üyelerinin yardımıyla 

Uluslararası Ofis'teki kabul komisyonu tarafından incelenir ve değerlendirilir. Bu değerlendirme 

süreci, genellikle son başvuru tarihinden sonra bir hafta sürer. 

Uygunluk kriterleri ve yönetmelikleri Türkiye'de her yıl Yükseköğretim Kurulu tarafından 

güncellenmektedir. 

Daha fazla bilgi için lütfen international@ticaret.edu.tr adresinden bizimle iletişime geçin. 

4. Lisans başvuruları için gerekli belgeler nelerdir? 

§ Pasaport boyutunda fotoğraf 

§ Pasaportun ilk sayfası 

§ Lise Diploması (İngilizce veya Türkçe tercümesi) 

§ Lise Transkripti (İngilizce veya Türkçe'ye çevrilmiş) 

§ İngilizce veya Türkçe Dil Belgesi (varsa) geçerli dil puanları. 

 Daha fazla bilgi için lütfen https://international.ticaret.edu.tr/admission/ adresini ziyaret edin. 

 

5. Lisansüstü başvuruları İçin Gerekli Belgeler Nelerdir? 

● Pasaport boyutunda fotoğraf 

● Pasaportun ilk sayfası 



● Lisans Diploması (İngilizce veya Türkçe'ye çevrilmiş) 

● Lisans Transkript (İngilizce veya Türkçe'ye çevrilmiş) 

● İngilizce veya Türkçe Dil Sertifikası (varsa) 

Daha fazla bilgi için lütfen https://international.ticaret.edu.tr/admission/ adresini ziyaret edin. 

6. Teklif Mektubu nedir? 

Teklif mektubunda İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne şartlı kabul edildiğiniz belirtilmektedir. Resmi 

kabulünüz kesinleşmeden önce mektupta belirtilen şartların yerine getirilmesi gerekecektir. 

Kabul mektubu, depozito ödemesi alındıktan sonra verilecektir. 

Not: Teklif mektubunuz BİR HAFTA süreyle geçerli olacaktır. Programınızdaki kontenjanın dolması 

durumunda mektup geçersiz olacaktır. 

7. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin güz ve bahar yarıyılı alımları var mı? 

● Lisans başvuruları sadece güz döneminde kabul edilir. 

● Lisansüstü başvuruları hem güz hem de bahar yarıyılı alımlarında kabul edilir. 

8.Kabul mektubumu sonraki dönemler için kullanabilir miyim? 

Hayır, kullanamazsınız. 

9.Teklif mektubumun süresi doldu. Ne yapmalıyım? 

Kabuller bölümlerin doluluk durumuna göre ayarlanır. Lütfen uluslararası ofisimizle iletişime geçin: 

international@ticaret.edu.tr 

Öğrenim, Ödeme ve Burslar 

10. Depozito ödemesi ne için? Geri ödemesiz mi? 

Başvurunuzun onaylanmasından ve teklif mektubunun gönderilmesinden sonra, kabul mektubunu 

almak için 500 ABD Doları tutarında iade edilmeyen bir depozito ödenmesi gerekmektedir. 

Depozito, başvuranın İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde eğitim görme niyetinin garantisi olarak kabul 

edilir. Bu depozito tutarı, kayıt için öğrenim ücretinin ilk taksitinden düşülecektir. 

11. Öğrenim ücreti ne kadar? 

Öğrenim ücretleri hakkında bilgi edinmek için lütfen adresini ziyaret edin. 

https://international.ticaret.edu.tr/admission/ 

12. Öğrenim ücretimi nasıl ödeyebilirim? 

Aşağıdaki ödeme yöntemlerinden birini seçebilirsiniz: 

1) https://ticaret.netahsilat.com adresinden kredi kartı ile ödeme 

2) İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin aşağıda belirtilen banka hesabına havale 

USD HESABI: 

Hesap Adı: T.C. İstanbul Ticaret Üniversitesi 



Banka Adı: Vakıfbank 

Şube: Mercan 

Hesap Numarası (USD): 00158048000469134 

IBAN (USD): TR87 0001 5001 5804 8000 4691 34 

SWIFT Kodu: TVBATR2AXX 

NOT: Uluslararası öğrenci öğrenim ücreti dekontunda öğrencinin adı, soyadı ve pasaport numarasının 

bildirilmesi gerekmektedir ve kayıt işlemi sırasında ödemenizin onaylanabilmesi için lütfen ödeme 

dekontunu saklayınız. 

2) İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin aşağıda belirtilen banka hesabına havale 

USD HESABI: 

Hesap Adı: T.C. İstanbul Ticaret Üniversitesi 

Banka Adı: Vakıfbank 

Şube: Mercan 

Hesap Numarası (USD): 00158048000469134 

IBAN (USD): TR87 0001 5001 5804 8000 4691 34 

SWIFT Kodu: TVBATR2AXX 

NOT: Uluslararası öğrenci öğrenim ücreti dekontunda öğrencinin adı, soyadı ve pasaport numarasının 

bildirilmesi gerekmektedir ve kayıt işlemi sırasında ödemenizin onaylanabilmesi için lütfen ödeme 

dekontunu saklayınız. 

13. İstanbul Ticaret Üniversitesi burs veriyor mu? 

Lisans Bursluluk sınavlarının Güz Yarıyılı başlamadan önce ilan edilmesi planlanmaktadır. 

Lisansüstü programları için burs görüşmelerinin her yarıyıl (Güz ve Bahar Yarıyılı) başlangıcından önce 

açıklanması planlanmaktadır. 

Gereksinimler ve tarihler ile ilgili detaylar için lütfen web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip 

edin. 

14.İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde ödeme planı nedir? 

 

 

Lisans Derecesi 

 

Öğretim Hizmeti Dönem Bilgi ve Ücret 

Tahsilat Prosedürü 

2021-2022 ve 

Sonrası Girişli 

Öğrenci Ücretleri 

(KDV Dahil) 



Lisans Derecesi- 

Türkçe 

Bu ücret, tamamı kayıt sırasında alınan yıllık 

öğrenim ücretidir. (Periyodik ödeme 

talebinde bulunulması durumunda 1.dönemde 

ücretin ½ miktarı, 2.dönemde ½ miktarı tahsil 

edilir.) 

4.000 USD 

Lisans Derecesi- 

İngilizce 

Bu ücret, tamamı kayıt sırasında alınan yıllık 

öğrenim ücretidir. (Periyodik ödeme 

talebinde bulunulması durumunda 1.dönemde 

ücretin ½ miktarı, 2.dönemde ½ miktarı tahsil 

edilir.) 

5.000 USD 

 

İngilizce Hazırlık 

Bu ücret, tamamı kayıt sırasında alınan yıllık 

öğrenim ücretidir. (Periyodik ödeme 

talebinde bulunulması durumunda 1.dönemde 

ücretin ½ miktarı, 2.dönemde ½ miktarı tahsil 

edilir.) 

5.000 USD 

  

 

Lisansüstü Eğitim 

 

Öğretim Hizmeti Dönem Bilgi ve Ücret 

Tahsilat Prosedürü 

2021-2022 ve 

Sonrası Girişli 

Öğrenci Ücretleri 

(KDV Dahil) 

Yüksek Lisans (Tezsiz)- 

Türkçe 

2 yarıyıl eğitim hizmetini kapsar ve ücretin 

½ miktarı 1. yarıyılda, ½ miktarı 2. 

yarıyılda tahsil edilir. 

3.000 USD 

Yüksek Lisans (Tezsiz)- 

İngilizce 

2 yarıyıl eğitim hizmetini kapsar ve ücretin 

½ miktarı 1. yarıyılda, ½ miktarı 2. 

yarıyılda tahsil edilir. 

4.500 USD 

Yüksek Lisans (Tezli) 

Türkçe 

4 yarıyıl eğitim hizmetini kapsar ve ücretin 

¼ miktarı 1. yarıyılda, ¼ miktarı 2. 

3.400 USD 



yarıyılda,¼ miktarı 3. yarıyılda, ¼ miktarı 

ise 4. yarıyılda tahsil edilir. 

Yüksek Lisans (Tezli) 

İngilizce 

4 yarıyıl eğitim hizmetini kapsar ve ücretin 

¼ miktarı 1. yarıyılda, ¼ miktarı 2. 

yarıyılda,¼ miktarı 3. yarıyılda, ¼ miktarı 

ise 4. yarıyılda tahsil edilir. 

5.000 USD 

Doktora Programı - 

Türkçe 

8 yarıyıl eğitim hizmetini kapsar ve ücretin 

¼ miktarı 1. yarıyılda, ¼ miktarı 2. 

yarıyılda, ¼ miktarı 3. yarıyılda ve ¼ 

miktarı 4. yarıyılda tahsil edilir. 

4.700 USD 

Doktora Programı – 

İngilizce 

8 yarıyıl eğitim hizmetini kapsar ve ücretin 

¼ miktarı 1. yarıyılda, ¼ miktarı 2. 

yarıyılda, ¼ miktarı 3. yarıyılda ve ¼ 

miktarı 4. yarıyılda tahsil edilir. 

6.000 USD 

 

İngilizce Hazırlık 

Bu ücret, tamamı kayıt sırasında alınan 

yıllık öğrenim ücretidir. (Periyodik ödeme 

talebinde bulunulması durumunda ücretin 1. 

yarıyılda ½ miktarı, 2. yarıyılda ½ miktarı 

tahsil edilir.) 

5.000 USD 

 

Kabul Edilen Öğrenci Rehberi 

Öğrenci Vize Süreci 

  

1. Kimler öğrenci vizesine başvurabilir? 

Depozito ödemenizi tamamladıktan sonra resmi kabul mektubu size e-posta ile 

gönderilecektir. 

Daha sonra en yakın Türk Büyükelçiliği/Konsolosluğunda Öğrenci Vizesi başvurusunda 

bulunabileceksiniz. 

  

2. Öğrenci vizesi için gerekli evraklar nelerdir? 

 §  Vize başvuru formu 

§ Minimum 1 yıl geçerli pasaport 



§ İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden resmi kabul yazısı 

§ Vize ücreti (iade edilmez.) 

Daha fazla ayrıntı için lütfen en yakın Türk Büyükelçiliği/Konsolosluğu ile iletişime geçin. 

  

3. Türkiye'ye girmek için vizeye ihtiyacım var mı? 

Ülkenizin Türkiye'ye giriş için vize gerektirip gerektirmediğini görmek için aşağıdaki 

bağlantıyı kontrol edebilirsiniz. 

http://www.mfa.gov.tr/visa-information-for-foreigners.en.mfa 

  

4. Öğrenci vizem için nereye başvurabilirim? 

Türkiye'ye giriş için vize almanız gerekiyorsa, burada Türkiye'de öğrencimiz olacağınızı 

belirten resmi kabul mektubu ile en yakın Türkiye Büyükelçiliği/Konsolosluğuna 

başvurabilirsiniz. Aşağıdaki bağlantıyı kullanarak her büyükelçilik/konsolosluk için bilgileri 

kontrol edebilirsiniz: 

http://www.mfa.gov.tr/turkish-representations.en.mfa 

  

5. Vizem gecikirse/reddedilirse ne olur? 

 international@ticaret.edu.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Kayıt Süreci 

1. Lisans kaydı için gerekli belgeler nelerdir? 

§ Lise diplomanız. Diploma Türkçe'ye çevrilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti makamları tarafından noter 

tasdikli olmalıdır. 

§ Okuduğunuz her dönem aldığınız dersleri gösteren lise transkriptiniz. Transkript Türkçe'ye çevrilmiş 

ve Türkiye Cumhuriyeti makamları tarafından noter tasdikli olmalıdır. 

§ Pasaport nüshanız. Pasaport nüshası Türkçe'ye çevrilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti makamları 

tarafından noter tasdikli olmalıdır. 

§ İki fotoğraf. 

§ Varsa, kabul edilebilir bir yeterlilik puanı. 

§ Resmi Kabul Mektubu. (Kayıt sırasında bir nüshası ile birlikte Uluslararası Ofisten temin edilebilir.) 

§ İlk dönem öğrenim ücretinin ödendiğine dair dekont. 

§ Depozito ödeme makbuzu. 

§ Türkiye'de bir liseden mezun olmadıysanız, kayıt işleminizi tamamlamak için Türkiye'de Milli 

Eğitim Bakanlığı tarafından verilen denklik belgenizi (Denklik belgesi) ibraz etmeniz gerekmektedir. 

Denklik belgesi başvurusu için gerekli belgelere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Lütfen kendi 

ülkenizde tamamlanması gereken işlemleri tamamlamayı unutmayınız. 



● Türkçe: https://edenklik.meb.gov.tr/?culture=tr-TR 

● İngilizce: https://edenklik.meb.gov.tr/?culture=en-US 

● Arapça: https://edenklik.meb.gov.tr/?culture=ar-SA 

 

2. Yüksek Lisans kaydı için gerekli belgeler nelerdir? 

§ Lisans diplomanız. Diploma Türkçe'ye çevrilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti makamları tarafından 

noter tasdikli olmalıdır. 

§ Okuduğunuz her dönem aldığınız dersleri gösteren lisans transkriptiniz. Transkript Türkçe'ye 

çevrilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti makamları tarafından noter tasdikli olmalıdır. 

§ Pasaport nüshanız. Pasaport nüshası Türkçe'ye çevrilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti makamları 

tarafından noter tasdikli olmalıdır. 

§ İki fotoğraf. 

§ Varsa, kabul edilebilir bir yeterlilik puanı. 

§ Resmi Kabul Mektubu. (Kayıt sırasında bir nüshası ile birlikte Uluslararası Ofisten temin edilebilir.) 

§ İlk dönem öğrenim ücretinin ödendiğine dair dekont. 

§ Depozito ödeme makbuzu. 

3. Doktora kaydı için gerekli belgeler nelerdir? 

§ Lisans ve Yüksek Lisans Diplomanız. Diplomalarınızın Türkçe'ye çevrilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti 

makamları tarafından noter tasdikli olması gerekir. 

§ Okuduğunuz her dönem aldığınız dersleri gösteren lisans ve yüksek lisans transkriptiniz. 

Transkriptinizin Türkçe'ye çevrilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti makamları tarafından noter tasdikli 

olması gerekir. 

§ 6 Şubat 2013 tarihinden sonra mezun olduysanız Yüksek Lisansınızın TEZLİ OLMASI 

GEREKMEKTEDİR. 

§ Pasaport nüshanız. Pasaport nüshası Türkçe'ye çevrilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti makamları 

tarafından noter tasdikli olmalıdır. 

§ İki fotoğraf. 

§ Varsa, kabul edilebilir bir yeterlilik puanı. 

§ Resmi Kabul Mektubu. (Kayıt sırasında bir nüshası ile birlikte Uluslararası Ofisten temin edilebilir.) 

§ İlk dönem öğrenim ücretinin ödendiğine dair dekont. 

§ Depozito ödeme makbuzu. 

4. Türkiye'den mezun oldum. Diploma ve transkriptimi de notere tasdik ettirmem gerekir mi? 

Evet. 

5. İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından kabul edilen dil sertifikaları nelerdir? 

Lisans Öğrencileri için 



Türkçe ve %30 İngilizce programları için 

B2 TÖMER Sertifikası 

İngilizce programı için (%30 / %100) 

TOEFL-IBT: 72 (iki yıl geçerli) 

YDS: 60 (üç yıl geçerli) 

FCE: C (ömür boyu geçerli) 

PTE Akademik: 55 (iki yıl geçerli) 

Lisansüstü Öğrenciler  

Türkçe ve %30 İngilizce Programı İçin 

B2 TÖMER Sertifikası 

İngilizce programı için (%30 / %100) 

TOEFL-IBT: 72 (iki yıl geçerli) 

YDS: 60 (üç yıl geçerli) 

FCE: C (ömür boyu geçerli) 

PTE Akademik: 55 (iki yıl geçerli) 

Türkçe Yüksek Lisans ve Doktora Programları İçin 

B2 TÖMER Sertifikası 

İngilizce Yüksek Lisans Programları İçin 

TOEFL-IBT: 72 (iki yıl) 

YDS: 60 (üç yıl geçerli) 

FCE: C (ömür boyu geçerli) 

PTE Akademik: 55 (iki yıl geçerli) 

İngilizce Doktora Programları İçin 

TOEFL-IBT: 72 (iki yıl geçerli) 

YDS: 60 (üç yıl geçerli) 

CAE: C 

EBM: C 

PEARSON PTE: 55 

 

6. İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne kayıt olmak için ne kadar ücret ödemem gerekiyor? 

Kayıtların tamamlanabilmesi için birinci dönem öğrenim ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Depozito 

ilk yarıyılın taksitinden düşülecektir. Ödemeniz gereken tam miktar, belgelerinizi tamamladıktan sonra 

Mali İşler Ofisi tarafından size bildirilecektir. 



7. Başka biri benim için kayıt olabilir mi? 

Öğrencinin bizzat kayıt için hazır bulunamaması durumunda, Türkiye Cumhuriyeti makamlarınca 

noter tasdikli resmi bir izin belgesi sunulması şartıyla, kendisi adına bir başkası kayıt işlemlerini 

tamamlayabilir. 

8. Kayıt, ders ekleme ve bırakma işlemlerini nasıl yapabilirim? 

Aşağıdaki QR kodlarını kullanarak yazılı rehbere ve video rehbere kolayca ulaşabilirsiniz. 

 

İkamet İzni Süreci 

1. Oturma İzni için başvurmam gerekir mi? 

Türkiye'de 180 günlük bir süre içinde turizm dahil herhangi bir nedenle 90 günden fazla kalmayı 

planlıyorsanız, Türkiye'de oturma izni almanız gerektiğini lütfen unutmayın. 

Vizelerini, oturma izinlerini veya vize muafiyet sürelerini (bazı ülkeler için) aşmış olan uluslararası 

öğrenciler, 3 ay ile 5 yıl arasında bir süre için Türkiye'ye girişinizi engelleyen para cezasına veya 

seyahat yasağına tabi tutulacaktır. 

İkamet izni başvurusu için İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Ofisini ziyaret etmeniz önemle 

tavsiye edilir. Ofisimizi ziyaret ederek kampüste şahsen başvuruda bulunabilirsiniz. 

2. Öğrenci İkamet İzni için ne zaman başvurabilirim? 

Kaydınız tamamlandıktan sonra; 

Göçmenlik Bürosu web sitesini ziyaret ederek şahsen başvurabilirsiniz. 

Aşağıdaki gün ve saatlerde ofisimizi ziyaret ederek şahsen de başvurabilirsiniz. 

Pazartesi 08:30-16:30 

Salı 08:30-16:30 

Çarşamba 08:30-16:30 

Perşembe 08:30-16:30 

Cuma 08:30-16:30 

Ya da detaylı rehberi takip etmek için web sitemizdeki "Vize ve İkamet İzni" sayfasını ziyaret 

edebilirsiniz. 

3. Öğrenci İkamet İzni başvurusu için hangi belgeler gereklidir? 

● Oturma izni için gerekli belgeler; 

● Oturma İzni Dilekçesi (Islak İmzalı) 

● Sağlık Sigortası Kabul Beyanı (Islak İmzalı) 



● Kabul Beyanı (Islak İmzalı) 

● Pasaport Kimliği sayfası 

● Türkiye'nin Son Girişi 

● Pasaportunuzun Sayfası Pasaportunuzun Vize Sayfası (vize ile girdiyseniz) 

● İkamet Kimliğinizin Her İki Tarafı (varsa) 

● Muvafakat Mektubu + Doğum Belgesi (Yalnızca 18 yaşından küçükler için – Tercüme edilmiş ve 

Noter Onaylı)* 

● Oturma İzni Başvuru Formu 

● Resmi Öğrenci Belgesi (e-Devlet veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan) 

● Sağlık Sigortası Belgesi 

● Kira Sözleşmesi veya Yurt Resmi Yazısı 

● Vergi Ödeme Dekontu (Vergi Dairesi veya Ziraat Bankası'ndan) 

Diğer Sorular 

1. Denklik Belgesi nedir? 

Uluslararası ilk ve ortaöğretim düzeyindeki özel öğretim kurumları ile yurt içindeki büyükelçilikler 

tarafından açılan okullarda ve yurt içi ve yurt dışındaki ilk ve ortaöğretim kurumlarından alınan 

belgelerin eşdeğer sınıf, alan, dal veya bölüm belirleme işlemi denklik denir. 

Denklik başvurusu e-Denklik (e-Denklik) çevrimiçi randevu sistemi üzerinden yapılır. 

Denklik işlemi, denklik talebinde bulunan kişinin orijinal belgeleri ile denklik merkezlerindeki e-

Denklik (e-Denklik) çevrimiçi randevu sistemi üzerinden gerçekleştirilir. 

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Adresi (İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ): 

Binbirdirek M.İmran Öktem, Eski Toptaşı Caddesi, Eski Adliye Binası, D:1, 34122, Sultanahmet, 

Fatih – İstanbul 

2. Öğrenci kimlik kartımı nasıl alabilirim? 

Kayıt olduktan sonra size “ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI” verilecektir. Bu kimlik kartına kampüse 

girmek ve kampüsteki kütüphane, bilgisayar odaları gibi herhangi bir tesisi kullanmak için ihtiyacınız 

olacaktır. Öğrenci kimlik kartınızı Uluslararası Ofis'ten teslim alabilirsiniz. 

3. Öğrenci belgemi veya transkriptimi nasıl alabilirim? 

Oturma izni ve öğrenci ulaşım kartı gibi çeşitli idari işler için Öğrenci Belgesi (Öğrenci Belgesi) 

almanız gerekecektir. Öğrenci belgenizi ÖBS sistemine girerek ve başvuru yaparak alabilirsiniz. 

ÖĞRENCİ BELGESİ 

Öğrenci belgesi, herhangi bir kuruma verilmek üzere hazırlanan ve üniversitemize kayıtlı öğrencilerin 

öğrencilik durumunu gösteren bir belgedir. Öğrenciler bu belgeyi ÖBS programını kullanarak bir 

yarıyılda en fazla 5 defa talep edebilirler. 

TRANSCRİPT 



Transkript, öğrencinin üniversiteye kaydını tamamladıktan sonra aldığı tüm derslerin nihai başarı 

durumunu, yarıyıl ve genel not ortalamalarını gösteren not durum belgesidir. Öğrenciler bu belgeyi 

öğrencilik hayatları boyunca ÖBS programını kullanarak bir yarıyılda en fazla 5 defa talep edebilirler. 

Öğrenci belgesi ve transkript taleplerinizi ÖBS programı üzerinden aşağıdaki şekilde 

oluşturabilirsiniz; 

1. Kullanıcı Adı ve Şifreniz ile ÖBS programına giriş yapınız. 

2. “Notlar” sekmesinden “Belge İstekleri” bölümüne tıklayın. 

3. "Belge Türü ve Açıklama" bölümüne, talep ettiğiniz belgenin türünü, belge dil tercihinizi (Türkçe 

veya İngilizce) ve varsa üzerinde belirtilmesini istediğiniz notu yazınız. Örneğin: Öğrenci Belgesi – 

Türkçe – Disiplin Cezası Yok. 

4. "Kopya Sayısı" bölümünde kaç tane belge istediğinizi belirtin. 

5. “Devam” düğmesine tıklayın. 

6. Başvurunuzu tamamlamak için lütfen işlemin sonundaki “Gönder” butonuna tıklamayı unutmayınız. 

7. Belge talebi oluştururken "Belge Tipi ve Açıklama" bölümünde hangi belgeyi hangi dilde 

istediğinizi açıkça belirtmelisiniz. Aksi takdirde belge talebiniz dikkate alınmayacaktır. 

8. Talep ettiğiniz evrakların tarafınıza ulaşması için lütfen aktif e-posta adresinizi de belirtiniz. 

9. Aktif öğrencilerimiz, öğrenci belgesi ve transkript taleplerini “e-Devlet” uygulaması üzerinden de 

alabilirler. 

NOT: E-posta adresinize gönderilmesini talep ettiğiniz belgeler 3 iş günü içerisinde e-posta adresinize 

gönderilecektir. 

                                  Belge talep etmek için aşağıdaki QR Kodunu kullanın. 

 

4. Öğrenci bilgi sistemine (ÖBS) nasıl girilir? Kullanıcı adımı ve şifremi nasıl öğrenebilirim? 

Öğrenci e-posta adresimi nasıl girebilirim? 

Kullanıcı adı ve şifreniz ile ÖBS sistemine giriş yapabilirsiniz. Kullanıcı adınız TC kimlik numaranız, 

şifreniz ise öğrenci numaranızdır. Öğrenci maili ''isim.soyisim@istanbulticaret.edu.tr'' olarak 

tanımlanır. Kimlik numaranız ile öğrenci e-posta adresinize giriş yapabilirsiniz. 

5. Hangi sağlık sigortasını yaptırmalıyım? 

Türkiye'de ikamet izni başvurusu yapılırken sağlık sigortası zorunludur. İster özel, ister SGK adı 

verilen kamu sigortası yaptırabilirsiniz. 

7. Uluslararası Ofisin çalışma saatleri nedir? 



Pazartesi-Cuma 08:30-12:00 / 13:00-16:30 

8. Bir öğretim üyesi ile nasıl iletişim kurabilirim? 

Tüm iletişim bilgilerine https://ticaret.edu.tr/en/academic-personel/ adresinden ulaşabilirsiniz. 

9. Kurum içi yatay geçiş ve ders saydırma hakkında nasıl bilgi alabilirim? 

Başka bir üniversitede öğrenim gördükten sonra üniversitemizde öğrenimine devam etmek isteyen 

öğrencilerin, öğrenim görmek istedikleri Fakülte/Enstitü ile görüşmeleri gerekmektedir. 

Kampüs Hayatı 

1. Üniversite kampüsleri nerede? 

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin Sütlüce’de ve Küçükyalı’da yer alan iki ana kampüsü bulunmaktadır. 

Google Haritalar'daki konumlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz; 

Sütlüce Kampüsü: https://goo.gl/maps/k6ajKwzwYPszVbMN7 

Küçükyalı Kampüs: https://goo.gl/maps/wkTQpnTFkDtJjDAx6 

Beyoğlu konumundaki en çok ziyaret edilen yerlerden İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce konumuna 

Toplu Taşıma ile nasıl gidilir burada bulabilirsiniz. 

Aşağıdaki toplu taşıma hatları İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Kampüsü yakınından geçen 

güzergahları izler. 

Otobüs: 36T 41AT 41ST 47E 49 500T 55B 

Metro: M7 

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Kampüsü Yakınındaki Otobüs Durakları 

Miniatürk 1 dakika yürüme mesafesinde 

Bademlik 10 dakika yürüme mesafesinde 

Küçükyalı konumundaki en çok ziyaret edilen yerlerden İstanbul Ticaret Üniversitesi konumuna toplu 

taşıma ile nasıl gidilir burada bulabilirsiniz. 

Aşağıdaki toplu taşıma hatlarının İstanbul Ticaret Üniversitesi Küçükyalı Kampüsü - yakınından 

geçen güzergâhları vardır. 

Otobüs:10 14BK 20D 

2. Nerede eğitim göreceğim? 

Sütlüce Yerleşkemizde Bulunan Fakülte ve Enstitüler: 

İşletme Fakültesi 

Hukuk Fakültesi 

İletişim Fakültesi 

Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Finans Enstitüsü 



Dış Ticaret Enstitüsü 

İletişim Bilimleri ve İnternet Enstitüsü 

Küçükyalı Yerleşkesinde Bulunan Fakülte ve Enstitüler: 

Mühendislik Fakültesi 

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

İngilizce Hazırlık Okulu 

*ÖNEMLİ NOT: FAKÜLTENİZ VEYA ENSTİTÜSÜNÜZ HANGİ KAMPÜS OLURSA OLSUN, 

KÜÇÜKYALI KAMPÜSÜNDE İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU OKUYACAKSINIZ. 

 3. Üniversitenin internet ağına nasıl bağlanırım? 

Misafir ağını (Ticaret-Misafir) kullanmak istiyorsanız, cep telefonunuza gönderilen bir kod ile 

internete bağlanabilirsiniz. Ayrıca öğrencilere ait internet ağını (Ticaret-Ögrenci) da kullanabilirsiniz. 

Üniversitenin öğrenci ağına erişmek için kullanıcı adınız (ad.soyad) ve şifreniz (OBS şifreniz) ile giriş 

yapabilirsiniz. 

4. Kampüsüme yakın bir yurt nasıl bulabilirim? 

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin kendine ait yurtları olmadığını belirtmek isteriz. Ancak üniversitemiz 

Sütlüce Yerleşkemize yakın birçok yurt bulunmaktadır. 

Alternatif olarak, İstanbul'daki kiralar, yaşamayı seçeceğiniz bölgeye göre değişir. Dairede oda 

isterseniz 1500 ile 2000 TL arasında bulabilirsiniz. Metro istasyonuna yakın bir daire bulmanız, şehri 

daha kolay dolaşmanıza yardımcı olacaktır. 

Konaklama araştırmanız için Hürriyet Emlak ve Sahibinden.com web sitelerini inceleyebilirsiniz. 

Ayrıca, insanların oda sunduğu veya ev arkadaşı aradığı çok sayıda Facebook grubu da var. Yerel 

öğrencilerle iletişime geçmenizi öneriyoruz. 

Avrupa Yakası'nda önerebileceğimiz semtler: Halıcıoğlu,Eyüp,Alibeyköy,Şişli,Beşiktaş,Okmeydanı 

,Kabataş,Mecidiyeköy. 

Yurt Dışı Öğrenci İletişim ve Yurtlar Birimi Müdür Vekili Mesut Olgun konaklama alternatifleri 

bulmanıza yardımcı olabilir. Kendisine molgun@ticaret.edu.tr e-posta adresinden ulaşabilirsiniz. 

5. Öğrenci taşıma kartı nasıl alınır? 

Öğrenciler, indirimli öğrenci ulaşım kartına başvurmak için İETT başvuru merkezlerinden herhangi 

birini ziyaret edebilirler. 

Gerekli belgeler: 

· Türkçe Öğrenci Belgesi 

· Kart ücreti 

· Pasaport / Oturma İzni 

· Kişisel Fotoğraf 

Ayrıca ücretsiz olarak üniversite servisleri için web sitemizi de inceleyebilirsiniz. 

6. Uluslararası öğrenciler için bir üniversite kulübü var mı? 



Evet. Öğrenci kulübünün faaliyetlerinden haberdar olmak için sosyal medya hesaplarını takip 

edebilirsiniz. 

7. Mezunların iş bulmalarına yardımcı oluyor musunuz? 

Öğrenci Yaşamı, Kariyer ve Mezun Danışmanlığı Bölümü ve Mezunlar Derneği, öğrencilerimize ve 

mezunlarımıza danışmanlık hizmeti vermektedir. 

Uluslararası Ofis olarak size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız. Herhangi bir sorunuz varsa 

lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. 

8.Türkiye’de banka hesabı nasıl açılır? 

Türkiye'de bir banka hesabınızın olmasını tavsiye ederiz. Bir banka hesabı açmak için aşağıdaki 

belgelere ihtiyacınız olacaktır: 

-Oturma izni 

-Pasaport 

-Türk Vergi numarası 

-İkametgâh (Türkiye'deki Adresi)* 

* Bu belge, ikamet ettiğiniz bölgedeki Nüfus Müdürlüğü'nden (Nüfus Müdürlüğü) temin edilebilir. Ev 

sözleşmenizi, faturalarınızı ve oturma izni kartınızı yanınıza almanız gerekmektedir. 

Türkiye'de banka hesabı açmak için 18 yaşından büyük olmanız gerektiğini unutmayınız. Banka 

personeli size bir Türk banka hesabı açmanız için gerekli tüm formları sağlayacaktır. Banka ATM 

kartınızı adresinize gönderecektir. 

9. İkametgâh belgemi nasıl temin edebilirim? 

Oturma izninizi aldıktan sonra, birçok resmi işlem için (örn. Banka hesabı açmak) ikametgâha 

ihtiyacınız olacak. 

Bu belge, ikamet ettiğiniz bölgedeki Nüfus Müdürlüğü'nden (Nüfus Müdürlüğü) temin edilebilir. Ev 

sözleşmenizi, faturalarınızı ve oturma izni kartınızı yanınıza almanız gerekmektedir. 

Ev sözleşmesi sizin adınıza değilse, sözleşmeyi imzalayan kişiyle birlikte gitmelisiniz. 

10. e-Devlet hesabı nasıl açılır? 

e-Devlet portalından birçok resmi işlemi tamamlayabilirsiniz. Oturma izni kartınızı aldıktan sonra 

pasaportunuz ve oturma izniniz ile PTT Şubesine giderek e-Devlet şifresini satın alabilir ve giriş 

yaparak başlayabilirsiniz. Portal üzerinden aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz: 

HES kodunu alma 

Hastane randevusu alma 

Öğrenci belgesi alma 

Sosyal güvenlik belgeleri alma 

Adres belgeleri alma 

Cep telefonu numarası kontrolleri 

11.HES kodu nasıl alınır? 



COVID-19 Pandemisi ile mücadelede alınan önleyici tedbirler kapsamında Üniversiteye girişlerde 

HES Kodu Zorunluluğu getirilmiştir. 

HES kodları “Hayat Eve Sığar” mobil uygulamasından veya 2023'e SMS gönderilerek aşağıdaki 

bilgilerden oluşan bir mesajla alınabilir: 

1- Türkiye Cumhuriyeti tarafından düzenlenen Yabancı Kimlik Numarası 97, 98 ve 99 ile başlayan 

kişiler 2023'e (sadece Türkiye GSM operatörlerine) kısa mesaj göndererek HES kodu alabilirsiniz. 

Henüz Türkiye GSM'niz yoksa +905559443821'e mesaj gönderebilirsiniz. 

<HES> boşluk <TC Kimlik numarası>boşluk<Doğum Yılı>boşluk<HES kodunun hangi günlere ait 

olduğu> 

Lütfen hepsinin arasında tek bir boşluk olduğundan emin olunuz. 

 

2- HES kodunuzu 2023'e (sadece Türkiye GSM operatörlerine) kısa mesaj göndererek pasaport 

bilgileriniz üzerinden alabilirsiniz. Henüz Türkiye GSM'niz yoksa +905559443821'e mesaj 

gönderebilirsiniz. 

<HES> boşluk <ÜLKE KODU>boşluk <PASAPORT SERİ NUMARASI>boşluk <DOĞUM 

YILI>boşluk <SOYADI ADI> 

Lütfen hepsinin arasında tek bir boşluk olduğundan emin olunuz. 

HES kodunuzu sorumlu kişiye gösteriniz. 

 

İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne hoş geldiniz! 


