
2018-2019 Akademik Yılı Kayıt İşlemleri 

Lisans Programları: 

Öğrencilerin Kabul Mektupları, 7 Ağustos 2018 tarihinden itibaren Uluslararası Ofisten 

teslim alınabilir. 

 

Kabul alan öğrencilerin kayıtları 7-31 Ağustos 2018 tarihlerinde yapılacaktır. Kayıt için 

gerekli evrakları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ibraz ederek kayıt yaptırabilirler. 

 

31 Ağustos 2018 tarihinden sonra kayıt için gelecek öğrenciler kayıt haklarını 

kaybedeceklerdir. 

 

Uluslararası Ofis, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve de Mali İşler Daire Başkanlığı 

üniversitemiz Sütlüce Kampüsünde bulunmaktadır.  

Address: Istanbul Commerce University Sutluce Campus 

Örnektepe Mah. İmrahor Cad. No: 88/2 Beyoğlu/İstanbul 

 

Kayıt için gereken belgeler: 

 Kabul Mektubu 

 Lise Diplomasının noter onaylı sureti  

(Diplomanın orijinalinin İngilizce olması durumunda noter onaylı sureti yeterlidir. Diplomanın 

orijinalinin Türkçe veya İngilizce haricinde başka bir dilde olması durumunda noter onaylı 

Türkçe tercümesi gerekmektedir. Yurt dışında alınan noter tasdikleri bulundukları ülkedeki 

Türk Büyük Elçiliklerince onanması gerekmektedir) 

 

 Lise transkripti veya alınan derslerin ve notların dökümünü gösteren belgenin sureti 

(Diplomanın orijinalinin İngilizce olması durumunda noter onaylı sureti yeterlidir. Diplomanın 

orijinalinin Türkçe veya İngilizce haricinde başka bir dilde olması durumunda noter onaylı 

Türkçe tercümesi gerekmektedir. Yurt dışında alınan noter tasdikleri bulundukları ülkedeki 

Türk Büyük Elçiliklerince onanması gerekmektedir) 

 

 Yurt dışında alınan Diplomaların Denklik Belgesi (kayıt esnasında hazırsa) 

Denklik Belgesi Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da Türkiye Cumhuriyeti Milli 

Eğitim Bakanlığı'nın illerde bulunan Müdürlüklerinden alınmaktadır.( İstanbul İl Milli Eğitim 



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

Sultanahmet/Fatih/İstanbul) 

 

 Pasaportun kimlik bilgilerini ve Türkiye Vizesinin bulunduğu sayfalarının noter onaylı sureti 

veya İkamet Tezkeresinin kimlik bilgilerini ve ikamet süresini gösteren sayfalarının 

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 kayıt 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 kayıt 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 İngilizce dilinde olan programlar için: Hazırlık Okulunda okumuş fakat İngilizce 

Yeterlilik Sınavından başarısız olan öğrenciler şartlı olarak kabul edildikleri bölüme 

başlarlar. Bu öğrenciler mezun olmadan İngilizce Yeterlilik Sınavında başarılı olmak 

zorundadırlar. 



 %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. 

 

 


