
2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Yurtdışından Öğrenci Kabulü 

I. BAŞVURULARI KABUL EDİLECEK ADAYLAR 
a. Yabancı uyruklu olanlar, 
b. Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni 

alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocukları, (bu 
durumdaki çocuklar 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi 
olduklarını belgelemek zorundadır) 

c. Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığını da alarak çift uyruklu olanlar, 
d. TC uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını KKTC dışındaki bir yabancı ülkede tamamlayanlar, 
e. KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav 

sonuçlarına sahip olanlar, 
f. KKTC uyruklu olup 2005-2010 tarihleri arasında KKTC dışındaki bir ülkede ortaöğrenim kaydı 

yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar, 
başvurabilirler. 
 

II. BAŞVURULARI KABUL EDİLMEYECEK ADAYLAR 
a. T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye'de veya KKTC' de tamamlayanların, 
b. KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin  (lise)  tamamını KKTC liselerinde bitirip 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 olacaklar hariç), 

c. (*I) kısmı (b) bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, ((*I)  
maddesinin d numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç), 

d. Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC 
liselerinde bitirip 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 olacaklar hariç), 

e. Türkiye'deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye'de bulunan yabancı 
liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya (*I) kısım  (b)  bendinde tanımlanan 
doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, 

f. Fikir ve eylemleriyle T.C. aleyhine faaliyette bulunmuş veya T.C. vatandaşlığından bir yaptırım 
olarak çıkarılmış bulunan kişilerin yurtdışından öğrenci kontenjanlarına başvurusu kabul 
edilmez. 

 
III. BAŞVURUDA KABUL EDİLEN ULUSLARARASI SINAV SONUÇLARI 

1. Adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için Yükseköğretim Kurulu tarafından 
onaylanmış aşağıdaki sınavlardan herhangi birine ait belirtilen şartları sağlamış olmaları 
gerekir: 

a. Aşağıdaki sınavlardan herhangi birinin belirtilen puanla başarılmış olması; 
o SAT I (Scholastic Aptitude Test) sınavından en az 1000 puan, 
o ACT (National College Admission Examination) sınavından en az 21 puan, 
o GCE sınavından en az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 2 konuda A 

seviyesi puan, 
o I.B.(International Baccalaureate) Uluslararası Bakalorya Diplomasına sahip ve 

başvuracağı bölüme göre diploma notu en az 28 olan adaylar, 
o Ürdün ve Filistin'de yapılan Tawjihi sınavından fen dalında (Scientific Stream) tüm 

derslerden alınan sınav sonucunun 100 üzerinden 80 puan ve üstü alan adaylar, 
o Abitur (Alman Bakaloryası) sınavından en az 4 puan almış olan adaylar, 
o Fransız Bakaloryası diplomasına sahip ve diploma notu en az 12 olan adaylar, 
o Lübnan'da yapılan Bakalorya (Baccalaureate Libanais) sınavında fen dalında 

(Scientific Stream) diploma notu en az 14 olan adaylar, 
o Al-Sahada-Al Tahanawiyya (Suriye Bakaloryası) , Fen Dalında (Scientific Stream), 

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bölümleri için 240 üzerinden 180 puan, diğer 
bölümler için en az 170 puan alan adaylar, 

o Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan üniversite giriş sınavında (GAOKAO) başvurulan 
programın puan türünde 750 üzerinden en az 480 alan adaylar, 

o Endonezya Ujian Nasional (UAN) veya (UN) sınavında en az 60 alan adaylar 



o TÜBİTAK'ın tanıdığı ve katıldığı Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş ve 
bronz madalya almış adaylar, 

o Kenya Certificate Of Secondary Education sınavında en az 45 alan adaylar, 
o İran'da lise diploma notu (Diplome Debirestan) ortalaması en az 12/20 ve 

"Pişdaneşgahi" bitirme notu en az 12/20 olan yabancı uyruklu adaylar, 
o Lise Bitirme Diplomasına sahip olan adaylar, (Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, 

Hollanda, Macaristan, Nijerya, Somali, Rusya, Moldova, Azerbaycan, Moğolistan, 
Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan) 

o İstanbul Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin YÖS sınavlarında 
100 üzerinden 40 ve üzeri puan alan adaylar, 

o Lise bitirme derecesi tam notunun %60'ı oranında başarılı olan adaylar, 
o İstanbul Ticaret Üniversitesi Yeterlilik Sınavında en az 50 alan adaylar, 

 
2. Başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak sınavlardan; lise bitirme sınavları statüsünde 

olan sınavların (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vs.) geçerlilik sürelerinde bir 
sınırlama yoktur ancak üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT, vs.) geçerlilik 
süreleri iki yıldır. 
 

IV. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 
1. Başvuru Formu 
2. Sınav sonucunun fotokopisi (başvuru için kullanılacak olan sınava ait), 
3. Lise diplomasının Türkçe ya da İngilizce çevirisi, 
4. Lise transkripti ya da alınan derslerin ve notların dökümünü gösteren belgenin Türkçe ya da 

İngilizce çevirisi, 
5. Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfalarının fotokopisi, 
6. İki adet vesikalık fotoğraf, 
7. Öğrenim dili İngilizce ya da kısmen yabancı dil olan bölümlere başvuru için varsa Yabancı Dil 

Belgesi, 
8. İstanbul Ticaret Üniversitesi USD hesabına yatırılan 200 $, başvuru ücretini gösterir banka 

dekontu. 
 

V. BURSLU ÖĞRENCİ KABULÜ 
İstanbul Ticaret Üniversitesi kendi kontenjanları dâhilinde aşağıda yer alan değerlendirme 
kriterleri üzerinden puan sıralamasına göre öğrenciyi seçer; 
a) Aday öğrencinin ülkesindeki üniversite merkezi sınav notunun %30’u, Lise notunun %20’si 

ve mülakat notunun %50’sinin toplam puanı veya 
b) Uluslararası Sınav notunun %50’si ve Lise Diploma notunun %50’sinin toplam puanını 

hesaplayarak veya 
c) Öğrenci, İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından kabul edilen YÖS Sınavından (İstanbul 

Üniversitesi İYÖS ve Mimar Sinan Üniversitesi MÜYÖS) herhangi birini aldıysa, bu sınavlarda 
almış olduğu puanın %70’i ve lise diploma notu ya da kendi ülkesinde girmiş olduğu lise 
bitirme sınav notunun %30’unun toplamı alınarak hesaplanır. 
 

Aday, (a), (b) veya (c) başvurularından sadece birini seçerek başvuruda bulunur. Adayların aldığı 
puanlar en yüksekten en düşüğe göre sıralanır. 
 

VI. BAŞVURU YERİ 
Başvurular, başvuru formu doldurularak gerekli diğer belgeleri ile birlikte posta yoluyla, e-posta 
yoluyla veya şahsen Uluslararası Ofis’e teslim edilir. 
Adres: Sütlüce Mahallesi, İmrahor Caddesi, No: 90, Beyoğlu 34445, İstanbul 
Başvuru Mail Adresi: international@ticaret.edu.tr 
 
 

VII. ÖĞRETİM DİLİ VE YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİMİ 
Üniversitede yabancı dil hazırlık eğitimi zorunlu olan bölümlere kayıt yaptıran öğrenciler, yabancı 
dil yeterlilik ve seviye belirleme sınavına tabi tutulur. Yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı 
olanlar, uluslararası bir yabancı dil sınavında İstanbul Ticaret Üniversitesi Senatosunun yeterli 

mailto:international@ticaret.edu.tr


gördüğü düzeyde puan alanlar doğrudan bölüme başlarlar. Yabancı dil seviyeleri yeterli 
bulunmayan ve yabancı dil yeterlilik sınavında başarısız olanlar, Üniversitenin düzenlediği zorunlu 
yabancı dil hazırlık programına devam ederler. 

 
Eğitim dili Türkçe ya da kısmen yabancı dil olan bölümlere kayıt yaptıran öğrencilerden en az B2 
seviyesinde TÖMER Dil Sertifikası talep edilir. Türkçe düzeyleri yeterli olmayanlar Türkçe derslerini 
alarak Türkçelerini ilerletmekle yükümlüdürler. 
 

VIII. KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 
1. Lise diplomasının aslı ve lise diplomasının noter onaylı Türkçe ya da İngilizce sureti 
2. Lise transkriptinin aslı ve lise transkriptinin noter onaylı Türkçe ya da İngilizce sureti 
3. Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ülkelerindeki Türkiye 

Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 
veya Milli Eğitim Bakanlığı'nın illerde bulunan Müdürlüklerinden alınacak "Denklik Belgesi", 

4. Sınav belgesinin aslı, 
5. Adayın pasaportunun noter onaylı sureti (vize sayfalarını gösterir olmalıdır), 
6. İstanbul il göç idaresinden alınacak İkamet Tezkeresi, 
7. Yabancı uyruklu kimlik numarası, 
8. 6 adet vesikalık fotoğraf 

 
IX. BAŞVURU SONUÇLARI 

Başvuru koşullarını sağlamış olmak, yerleştirme için kabul edilme anlamına gelmez. Başvuruların 
değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmeleri tamamen Üniversitenin takdirindedir. Üniversite, 
kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. 
Kazanan adayların listesi, Üniversitenin internet sitesinden ilan edilir ve kendilerine Uluslararası 
Ofis tarafından kabul yazısı elden, posta veya e-posta yoluyla gönderilir. 

 
 


