
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

 Başvuru Formu 

 

 Liseden mezun olan adayların lise diplomasının örneği (Türkçe veya İngilizce), henüz diplomasını 

almamış olan adayların, liselerinden, belirli bir tarihte mezun olacaklarını gösteren resmi bir belge 

(İngilizce veya Türkçe) 

 

 Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının fotokopisi, 

 

 2 adet vesikalık renkli fotoğraf. Fotoğrafın son altı ay içinde ve kişiyi kolayca tanıtacak şekilde 

çekilmiş olması gerekir. 

 

 Varsa Türkçe ve İngilizce Dil belgeleri 

o Türkçe eğitim veren programlara başvuru için programları izleyebilecek düzeyde Türkçe 

bilgisinin olduğunu gösterir B2 ve üzeri düzeyde sınav sonuç belgesi (TÖMER, UTS veya YÖK 

tarafından tanınan diğer Türkçe dil sınavları) veya üniversite tarafından yapılan seviye tespit 

sınavından başarılı olması [Türkçe dil belgesi bulunmayanların yazılı taahhüt beyanıyla en geç 

bir yıl içinde bu belgeyi ibraz etmeleri şarttır.] 

 

o  (%30/%100) İngilizce eğitim veren programlara başvuru için aşağıdaki sınavlardan en az biri 

YDS: 60 (3 yıl geçerli) 

FCE: C (süresiz) 

PTE Academic: 55 (2 yıl geçerli) 

TOEFL-IBT: 72 (2 yıl geçerli) 

Veya  İstanbul Ticaret Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu’nun düzenlediği İngilizce Seviye 

Tespit Sınavı’na girmek ve başarılı olmak gerekmektedir. (Seviye Tespit Sınavı’ndan istenen 

puanı alan öğrenciler direk derslere başlarken, sınavdan istenilen puanı alamayan öğrenci 

İngilizce Hazırlık Sınıfı’nda okumak zorundadır.) 

 

 %30 veya%100 İngilizce dilinde olan programlar için: Hazırlık Okulunda okumuş fakat 

İngilizce Yeterlilik Sınavından başarısız olan öğrenciler tekrar bir yıl daha Hazırlık 

Okulunda okumaları gerekmektedir. Hazırlık Sınıfı en fazla 2 kez tekrarlanabilir olup, 

İngilizce Yeterlilik Sınavında başarısız olan öğrenciler kabul edildikleri programa 

başlayamamaktadırlar. 



 

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

(Burslu olarak başvuru yapan adaylar başvuru ücretinden muaftırlar.) 

 

 

ÖNEMLİ BİLGİLER: 

 Başvuru belgelerinin tamamı yazdırılabilir ve okunabilir olarak tek bir mailin içerisinde 

gönderilmesi gerekmektedir. 

 Başvurusunu başarılı bir şekilde tamamlamış olan adaylara Uluslararası Ofis tarafından onay 

maili gönderilecektir. Her hangi bir belge/doküman eksik olması aday başvuru süreci içerisinde 

eksiklerini gidermesi için Uluslararası Ofis tarafından bilgilendirilecektir. 

 Başvuru esnasından belgelerin fotokopisi yeterli olup, orijinal ve noter onaylı belgeler kesin 

kayıtta istenecektir. 

 Diploma notu başvuru formunda 100’lük sistem üzerinden yazılması gerekmektedir. Not 

Dönüştürme Tablosuna sayfadan ulaşabilirsiniz. 

 

 

 


