
2018-2019 Akademik Yılı Kayıt İşlemleri 

Lisansüstü 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 

 Başvuru formu (Online sistemden çıktı alınız) 

 DİPLOMA 

o Yüksek Lisans Programları için: Lisans Diplomasının noter onaylı suresi 

o Doktora Programları için: Lisans ve Yüksek Lisans Diplomalarının noter onaylı 

suretleri 

 

 TRANSKRİPT 

o Yüksek Lisans Programları için: Lisans Transkriptinin noter onaylı suresi 

o Doktora Programları için: Lisans ve Yüksek Lisans Transkriptlerinin noter 

onaylı suretleri 

 

ÖNEMLİ BİLGİ: Belgelerin orijinalin İngilizce olması durumunda noter onayı 

yeterlidir. Belgelerin orijinallerinin Türkçe veya İngilizce dışında herhangi başka 

bir dilde olması durumunda Türkçe veya İngilizceye noter onaylı tercüme edilmesi 

gerekmektedir.  

 

 Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına kayıt için: ALES, GRE veya GMAT 

sınavlarından birinin sonuç belgesi (adayın bu belgelerden birini ibraz edememesi 



durumunda şartlı kabul edilir. Bu durumda kabul edilen öğrenci dil belgesinin ibrazına 

müteakiben bir yıl içerisinde ibraz edeceğini taahhüt eder.)  

 

 Yabancı ülke yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomaların Yükseköğretim 

Kurumu Başkanlığınca verilen Denklik veya Eşdeğerlik belgesinin noter veya Türk 

Elçilikleri tarafından onaylanmış sureti 

 

 Türkçe eğitim veren lisansüstü programlara kayıt için adayın; programları 

izleyebilecek düzeyde Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir B2 ve üzeri düzeyde sınav 

sonuç belgesinin (TÖMER, UTS veya eşdeğerliliği tanınan diğer Türkçe dil sınavları) 

noter onaylı sureti (Türkçe dil belgesi bulunmayanların yazılı taahhüt beyanıyla en 

geç bir yıl içinde bu belgeyi ibraz etmeleri şarttır.) 

 

 Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfalarının ve vize sayfalarının noter onaylı 

sureti. Varsa İkamet Tezkeresinin kimlik bilgilerini ve oturum süresini gösteren 

sayfaların noter onaylı sureti 

 

 İngilizce eğitim veren yüksek lisans programlarına kesin kayıt için varsa aşağıdaki 

belgelerden birinin noter onaylı veya yurtdışındaki Türk Temsilcilikleri tarafından 

onaylanmış sureti: 

 

İngilizce YDS/YOKDI: 50  

TOEFL-IBT: 60 

CAE: C  

CPE: C  

PEARSON PTE: 50 

 

 Doktora programlarına kesin kayıt için aşağıdaki belgelerden birinin noter onaylı 

veya yurtdışındaki Türk Temsilcilikleri tarafından onaylanmış sureti: 

 

İngilizce YDS/YOKDIL:60   

TOEFL_IBT: 72  

CAE: C  

CPE: C  

PEARSON PTE: 55  

 

İngilizce dil belgesi olmayan adaylar İngilizce Hazırlık Okulu tarafından düzenlenen 

İngilizce Seviye Tespit sınavına katılabilirler. Sınavda başarılı olan adaylar programa 

başlayabilirler. 

 



İngilizce Dil belgesi olmayan ve/veya İngilizce Hazırlık Okulu tarafından düzenlenen 

İngilizce Seviye Tespit sınavından başarısız olan adaylar isterlerse bir yıl hazırlık 

sınıfına gidebilirler. 

 

 Son 6 ay içine çekilmiş  2 adet vesikalık fotoğraf 


