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2017-2018 AKADEMİK YILI LİSANS PROGRAMLARINA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ 

BAŞVURULARI 

 

 Başvuru dönemi 3 Temmuz 2017 tarihinde başlamıştır. 

 Burslu başvurular 15 Ağustos 2017 tarihinde kapanacaktır. 

 

 

Adaylar başvuru döneminde, aşağıda listesi verilen evrakları Uluslararası Ofise teslim ederek başvuruda 

bulunabilirler. Başvuru evrakları, posta, elden teslim suretiyle ya da e-mail yoluyla gönderilerek 

tarafımıza ulaştırılabilir. 

1.  Posta ya da elden teslim suretiyle yapılacak başvurular için adres:  

İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Ofis 

Sütlüce Yerleşkesi / Sütlüce Mahallesi, İmrahor Caddesi, No: 90, Beyoğlu 34445, İstanbul 

 

Posta yoluyla yapılacak başvurular için başvuru evrakının Uluslararası Ofis tarafından teslim edildiği 

tarih esas alınacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

 

2.  E-mail yoluyla yapılacak başvurular için: 

 

 Bütün başvuru evrakları taranarak, tek bir e-mail içerisinde, admissions@ticaret.edu.tr adresine 

gönderilebilir. Lütfen e-mail yoluyla gönderilen evrakların eksiksiz ve okunabilir olduğuna 

dikkat ediniz. 

 Başvuru evrakları eksiksiz bir şekilde teslim alındığında Uluslararası Ofis tarafından başvurunun 

alındığına dair bir teyit e-maili gönderilir. Bu e-mail gönderilmediği sürece başvuru Uluslararası 

Ofis tarafından teslim alınmış sayılmaz. 

 Başvuru evraklarında eksik olması durumunda eksik evraklar konusunda aday öğrenci 

bilgilendirilir ve eksikleri tamamlayarak başvurusunu tekrar göndermesi talep edilir. 

 

LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

 

a.  Başvuru Formu, bilgisayar ortamında doldurulmalı, print edilmeli ve imzalanmalıdır. Birinci 

sayfada ilgili bölüme ayrıca vesikalık fotoğraf eklenmelidir. 

b. Lise ya da dengi okullardan alınmış diplomaların Türkçe ya da İngilizce tercümelerinin sureti 

c. Henüz diplomasını almamış olan adayların, liselerinden, belirli bir tarihte mezun olacaklarını 

gösteren resmi bir belge (İngilizce veya Türkçe) 

d. Adayın lise boyunca almış olduğu dersleri ve notlarını gösteren transkriptin Türkçe ya da İngilizce 

sureti 

e. Lise Diploması Denklik Belgesi 
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Türkiye dışındaki ülkelerde alınan diplomaların Türkiye’deki lise eğitim sistemindeki denkliğini 

gösteren belgedir. Diplomanın alındığı ülkedeki Türk Büyükelçiliği ve Konsolosluklarında bulunan 

Eğitim Ataşelikleri ya da Türkiye’deki İl Milli eğitim Müdürlüklerinden temin edilebilir. 

 

 İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü: 

Adres: Binbirdirek M.İmran Öktem C.No1 Eski Adliye Binası Sultanahmet/Fatih/İSTANBUL 

 

f. Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının fotokopisi 

g.   Varsa 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. Türkçe bilmeyen ve herhangi bir sınavdan kabul 

şartını sağlamayacak durumda olan öğrencilerin ilk yıl boyunca Türkçe eğitim alacağını kabul 

etmesi de şarttır. Yeterli Türkçe düzeyine sahip olmayan öğrenciler yerleştirildikleri 

bölümlerce/programlarca bir yıla kadar izinli sayılmaları ilgili kurullarca karara bağlanır. Bir 

yılın sonunda Türkçe yeterlilik belgesi alanlar bu belgelerini eğitim-öğretim yılı başlamadan 

önce Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ibraz ederler. Bu öğrencilerden bir yılın sonunda Türkçe 

Dil Sertifikası TÖMER sunamayanlara bir yıl daha ek süre verilir. Bu süre sonunda bu belgeyi 

teslim edemeyenlerin üniversite ile ilişiği kesilir), 

h. Varsa İngilizce eğitim veren programlara başvuru için, TOEFL-IBT:72 (İki yıl geçerli), YDS: 60 

(3 yıl geçerli), FCE: C (Süresiz), PTE Akademik: 55 (2 yıl geçerli) sınavlarından birinden 

istenilen puanı aldığını gösteren belgenin sureti (İngilizce dil belgesi olmayanlar kabul aldıkları 

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

Tespit Sınavı’na girmek durumundalardır. Seviye Tespit Sınavı’ndan istenen puanı alan 

öğrenciler direk derslere başlarken, sınavdan istenilen puanı alamayan öğrenci İngilizce Hazırlık 

Sınıfı’nda okumak zorundadır) 

 

 %30 İngilizce Programlarda, kayıt esnasında herhangi bir yabancı dil belgesi ibraz edemeyen 

ve İngilizce Hazırlık Programında almış olduğu eğitim sonunda başarısız olan adaylar İngilizce 

Hazırlık Programından lisans programına geçerler. Öğrenciler, mezun olmadan önce Yabancı Dil 

Yeterlilik sınavından başarılı olmak zorundadırlar. 

 %100 İngilizce Programlarda, kayıt esnasında herhangi bir yabancı dil belgesi ibraz 

edemeyen ve İngilizce Hazırlık Programında almış olduğu eğitim sonunda başarısız olan adaylar 

tekrar İngilizce Hazırlık Okulunda eğitim almak zorundadır. İngilizce Hazırlık Programında en fazla 

iki yıl eğitim alınabilir. Adaylar Yabancı Dil Yeterlilik sınavında başarılı olamazsa, lisans 
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programına devam edemez. 

 

i.   Ücretli başvuruda bulunan adaylar için, İstanbul Ticaret Üniversitesi USD hesabına yatırılan 200 

USD başvuru ücretini gösterir banka dekontu.  

*** TÜM LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ÖĞRENİM ÜCRETİ: 4.000 USD 

 

BANKA BİLGİLERİ 

Hesap Adı: İstanbul Ticaret Üniversitesi 

Banka: Vakıfbank / Mercan Şubesi 

IBAN No: TR87 0001 5001 5804 8000 4691 34 

Swift Kodu: TVBATR2AXX 

 

 

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ADAYLARININ BAŞVURUDA BULUNABİLECEĞİ LİSANS 

PROGRAMLARI 

 

 

 

 İŞLETME FAKÜLTESİ 

 

 İşletme (100% İngilizce) 

 İşletme (100% Türkçe) 

 Uluslararası Ticaret (30% İngilizce) 

 Bankacılık ve Finans (30% İngilizce) 

 İktisat (100% İngilizce) 

 İktisat (%100 Türkçe) 

 Uluslararası Lojistik 

 Havacılık Yönetimi 

 

 

 

 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

 

 Endüstri Mühendisliği (30% İngilizce) 

 Bilgisayar Mühendisliği (30% İngilizce) 

 Mekatronik Mühendisliği  (100% İngilizce) 

 Elektrik Elektronik Mühendisliği (100% İngilizce) 

 İnşaat Mühendisliği 

 

  

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ 

 

 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (30% İngilizce) 
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 Mimarlık 

 

 

HUKUK FAKÜLTESİ 

 

 Hukuk 

 

 İLETİŞİM FAKÜLTESİ 

 

 Medya ve İletişim Sistemleri (30% İngilizce) 

 Halkla İlişkiler 

 Görsel İletişim Tasarımı 

 

 

 İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

 

 Psikoloji (30% İngilizce) 

 Sosyoloji 

 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (30% İngilizce) 

 

 

ÖNEMLİ UYARILAR: 

 

 Burslu başvuruda bulunan tüm adaylar İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Kampüsünde 

yapılacak olan mülakata katılacaklardır. Mülakata katılmayan fakat burs başvurusunda 

bulunmuş öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 Ücretli başvuruda bulunan adayların değerlendirmeleri evrakları üzerinden yapılacaktır. 

 Ücretli başvuruda bulunan adaylar, ikisi aynı fakülteden ve biri farklı bir fakülteden olmak 

üzere, en fazla 3 bölüm tercihinde bulunabilirler. Tüm bölümlerin farklı fakültelerden yapıldığı 

başvurular geçersiz sayılacaktır. 

 Burslu başvuruda bulunan adaylar sadece bir bölüm tercihinde bulunabilirler. 

 Tüm bölümler başvuru formunda seçilebilir durumdadır. Başvuru formunda bulunan liste 

dışından yapılan tercihlerde başvuru geçersiz sayılacaktır. 

 E-mail yoluyla gönderilen başvurularda, başvuru evrakları, eksiksiz ve okunabilir olmalıdır. 

Tüm başvuru evrakları tek bir e-mail içerisinde gönderilmelidir. 

 Başvurularını e-mail ya da posta yoluyla yapan adaylar, başvuru evrakları eksiksiz bir biçimde 

teslim alındığında bir teyit e-maili alacaklardır. Başvuru evraklarının eksik, geçersiz ya da 

okunamaz durumda olması durumunda, aday öğrenci uyarılarak tüm başvuru evraklarını,  

başvuru dönemi içerisinde, tekrar göndermesi talep edilir. 

 Başvuru sırasında evrakların sadece kopyaları talep edilir. Evrak İngilizce ya da Türkçe 

dilinden farklı bir dilde düzenlenmiş ise ayrıca tercüme büroları tarafından yapılmış tercümesi 
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de talep edilir. Fakat kesin kayıt sırasında evrakların orijinalleri ve de noter onaylı suretleri de 

talep edilecektir. 

 Diploma Notları 100’lük sistemdeki karşılığı ile yazılmalıdır. Diploma Eşdeğerlilikleri 

aşağıdaki linkte verilen tablodan kontrol edilebilir. 

http://ww4.ticaret.edu.tr/internationaloffice/wp-content/uploads/sites/12/2013/03/AKTS-

E%C5%9EDE%C4%9EERL%C4%B0L%C4%B0K.pdf 

 

 Kesin kayıt hakkı kazanan adayların kayıtları 05.09.2017-15.09.2017 tarihleri arasında 

gerçekleştirilecektir. Kesin kayıt tarihlerinde evrakların orijinalleri ve de noter onaylı suretleri 

talep edilecektir. Kesin kayıt hakkı kazanarak bu tarihler içerisinde kaydını yaptırmayan aday kayıt 

hakkını kaybedecektir. 

 Daha detaylı bilgi için aşağıdaki linkten Uluslararası Ofis web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. 

international.ticaret.edu.tr  

 

 Başvuruyla ilgili tüm sorularınız için aşağıda verilen telefon ve e-mail adresi yoluyla Uluslararası 

Ofis ile iletişime geçebilirsiniz. 

 

Tel: +90 444 0 413 / Ext: 4413-4407 

E-mail: admissions@ticaret.edu.tr  

http://ww4.ticaret.edu.tr/internationaloffice/wp-content/uploads/sites/12/2013/03/AKTS-E%C5%9EDE%C4%9EERL%C4%B0L%C4%B0K.pdf
http://ww4.ticaret.edu.tr/internationaloffice/wp-content/uploads/sites/12/2013/03/AKTS-E%C5%9EDE%C4%9EERL%C4%B0L%C4%B0K.pdf
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