
 
 

 

 

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI 

YÜKSEK LİSANS/DOKTORA 

YENİ KAYIT 

Lisansüstü Yeni Kayıt Tarihleri    : 13 Eylül - 19 Ekim 2021  

Lisansüstü Yeni Kayıt Ders Seçim Tarihleri   : 13 Eylül - 19 Ekim 2021 

Lisansüstü Kayıt Saatleri     : 09:30-16:00 

Lisansüstü Yeni Kayıt Yerleşkesi                : Sütlüce Yerleşkesi  

 

ONLİNE KAYIT İŞLEMLERİ 

Üniversitemize 2021 – 2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı kayıt hakkı kazanan adaylar 13 Eylül – 19 Ekim 

2021 tarihlerinde online kayıt işlemlerini yapabilirler. Online kayda dahil olmayan veya herhangi bir sebeple 

online kayıt yaptıramayan aday öğrencilerimiz 19 Ekim Salı gününe kadar Üniversitemiz Sütlüce yerleşkesi 

kayıt ofisinde yüz yüze kayıt işlemlerini yapabileceklerdir. 

 

ONLİNE KAYIT İŞLEMİNİN AŞAMALARI 
 

1) ÖN KAYIT- KİŞİSEL BİLGİLER 
Kayıt hakkı kazanan aday öğrencilerimiz, İstanbul Ticaret Üniversitesi www.ticaret.edu.tr resmi web 
sayfasında yayınlanan  https://obs.ticaret.edu.tr/onkayit/ linkinden ilk aşama olan kişisel bilgilerini 
eksiksiz şekilde girişinin yapılması gerekmektedir. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ticaret.edu.tr/


 

 
 
 
 
 

2) KAYIT BELGELERİ 
Bu aşamada kayıt için istenen belgelerin eksiksiz olarak; açık bir şekilde okunabilir kopyalarının istenilen 

formatlarda yüklenmesi gerekmektedir. Yüklenen belgeler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından 

incelenerek onaylandığı takdirde, bir sonraki aşama olan Burs Talep ve Ödeme aşamasına geçilecektir.  

%100 burslu/indirimli kayıt hakkı kazanan adaylar https://obs.ticaret.edu.tr/onkayit/  adresinden ön kayıt 
kişisel bilgilerin girişini yapıp, kayıt belgelerini yükleyerek onay aldıktan sonra doğrudan  ÖBS ders seçim 
işlemlerine geçerek kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.  
 

 

3) BURS/İNDİRİM TALEP VE ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEME (Burs Talep ve Ödeme Ekranı) 
İndirime esas belge sunmak isteyen öğrenciler ve bursu/indirimi bulunmayan adaylar ön kayıt işlemleri 
sonrasında ödeme bilgilerine ulaşarak üniversite öğrenci ödeme prosedürlerinde belirtilen seçeneklerden 
biri ile ödeme işlemlerini gerçekleştirebilirler. Ödeme bilgileri Üniversitemiz Mali İşler Daire Başkanlığı 
tarafından kontrol edildikten sonra onay verilecektir. Ödeme durumunuzu ön kayıt sisteminden kontrol 
ederek takip edebilirsiniz. Kesin kayıt öncesinde ödeme işlemlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir. 
 
Kişisel bilgiler ve kayıt evrakları aşaması tamamlandıktan sonra başvurulacak burs veya indirim çeşidinin 

seçilmesi ve ilgili belgenin yüklenmesi gerekmektedir. Burs başvurusu ve ilgili belgenin onayı doğrultusunda 

ödeme işlemlerini bu aşamada tamamlayan öğrencilerin öğrenci bilgi sisteminden  (ÖBS) derslerini seçerek 

kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir.  

Burs/indirime esas belgeleri sisteme yükledikten sonra,  söz konusu belgeler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

tarafından incelenerek onaylandığı takdirde, güncel ücret bilgisi,  öğrenci ödeme ekranına yansıyacaktır. 

İnceleme sonucu olumsuz olan burs/indirim belgeleri gerekçesi belirtilerek ret edilir. Ret edilen belgenin 

doğru şekilde tekrardan yüklenmesi gerekmektedir.  

Aday öğrencilerimizin, ön kayıt işlemleri sonrasında ücret bilgilerine ulaşarak mali işler ödeme 

prosedüründe belirtilen ödeme seçeneklerinden biri ile ödeme işlemini tamamlamaları gerekmektedir. 

%100 burslu/indirimli kayıt hakkı kazanan adaylar https://obs.ticaret.edu.tr/onkayit/  adresinden ön kayıt 
kişisel bilgilerin girişini yapıp,   kayıt belgelerini yükleyerek onay aldıktan sonra bu aşamayı geçerek, 
doğrudan  ÖBS üzerinden derslerini seçerek kayıt işlemlerini tamamlayabilirler. 
 
Ödeme işlemlerini tamamlayan öğrencilerimiz kayıt durumlarını ön kayıt sisteminden takip edebilirler.  
 

 

 İTO Üyelik belgesinin, İstanbul Ticaret Odası’nın ilgili biriminden temin edilmesi 
gerekmektedir.  
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ONLİNE KAYDA DÂHİL OLMAYAN ÖĞRENCİLER 
 

1. Yurt Dışı Türk Akraba Toplulukları Başkanlığından gelen Türkiye Burslusu öğrenciler 
2. Yabancı uyruklu öğrenciler 
3. Programa hazırlık amaçlı bilimsel hazırlık dersi alması gereken öğrenciler 
4. Kaydı silinmiş ve tekrar kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler 

 
 

 Yabancı Uyruklu öğrenci adaylarımızın 16 Ağustos - 05 Kasım 2021 tarihleri arasında Üniversitemiz 
Sütlüce Yerleşkesi Uluslararası Ofis birimine gelerek kayıt yaptırmaları gerekmektedir. 
 

 Online kayda dâhil olmayan öğrenci adaylarımız 13 Eylül - 19 Ekim 2021 tarihleri arasında 
Üniversitemiz Sütlüce Yerleşkesinde bulunan kayıt ofisine gelerek kayıtlarını yaptıracaklardır.  

 
 

SÜTLÜCE YERLEŞKESİ KAYIT OFİSİNDE YÜZ YÜZE KAYIT 

* Herhangi bir nedenle online kayıt yapamayan adaylar ise 13 Eylül - 19 Ekim 2021 tarihleri arasında 
Üniversitemiz Sütlüce yerleşkesine gelerek kayıt için gerekli belgelerin asıllarını ve fotokopilerini yanında 
getirerek kayıt işlemlerini tamamlayabilirler. 
 
 

YÜZ YÜZE KAYIT İŞLEM SIRASI 
 

1. Üniversitemiz Sütlüce yerleşkesine gelerek ilan edilen lisansüstü öğrenci bilgi formunun, kayıt için 
gerekli belgelerin asıllarını ve fotokopilerini, bursa/indirime esas belge var ise yanında bulundurarak 
kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.  

2. İlan edilen lisansüstü bilgi formlarını doldurup yanınızda getirmeniz gerekmektedir.  
3. Kesin Kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının «belgelerinin aslını ve fotokopisini yanında 

bulundurması» gerekmektedir. 

4. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığındaki kayıt görevlilerine kayıt ve var ise burs/indirim belgelerinizi 
şahsen teslim ediniz. 

5. Mali İşler Daire Başkanlığı/Banka aracılığı ile ödemenizi yapınız. (Tam burslu/indirimli öğrenciler hariç) 
6. Kaydınızın tamamlanması için istenilen tüm kayıt evraklarını teslim etmiş olmanız, internet üzerinden 

ön kayıt formunu doldurmanız ve belirtilen son ödeme tarihine kadar ücret ödemenizi yapmış 
olmanız gerekmektedir. 

7. Ödeme işlemlerini tamamlayan öğrencilerin öğrenci bilgi sisteminden 

http://obs.ticaret.edu.tr/redirect/ ders seçimi yaparak kayıt işlemlerini tamamlayabilirler. 

 

 

 

http://obs.ticaret.edu.tr/redirect/


 

 

 

 

YENİ KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER: 

 

YÜKSEK LİSANS İÇİN : 

 Lisans Diplomasının aslı ve fotokopisi (ön lisanstan lisansı tamamlayanlar için ön lisans diploması) 

 Transkript Belgesinin aslı ve fotokopisi (ön lisanstan lisansı tamamlayanlar için ön lisans transkripti) 

 ALES Sonuç Belgesi (kontrol kodu gerekmektedir.) (Tezsiz programlarda aranmamaktadır.) 

 3 adet Vesikalık Resim  

 Nüfus Kayıt Örneği 

 Askerlik Durum Belgesi 

 Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; YÖK Denklik Belgesi 

 Yabancı Dil Belgesi (İngilizce programlar için) 

DOKTORA İÇİN : 

 Lisans Diplomasının aslı ve fotokopisi (ön lisanstan lisansı tamamlayanlar için ön lisans diploması) 

 Yüksek Lisans Diplomasının aslı ve fotokopisi 

 Lisans Transkriptinin aslı ve fotokopisi (ön lisanstan lisansı tamamlayanlar için ön lisans transkripti) 

 Yüksek Lisans Transkriptinin aslı ve fotokopisi  

 ALES Sonuç Belgesi (kontrol kodu gerekmektedir.) 

 3 adet Vesikalık Resim  

 Nüfus Kayıt Örneği 

 Askerlik Durum Belgesi 

 Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; YÖK Denklik Belgesi 

 Yabancı Dil Belgesi  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI 

YÜKSEK LİSANS/DOKTORA 

YENİ KAYIT 

DERS SEÇİM İŞLEMLERİ: 

 Ders Alma İşlemleri İçin http://obs.ticaret.edu.tr/redirect/ linkini inceleyiniz. 

  

 Öğrenim ücretini ödeyen öğrenci, Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) üzerinden online ders seçimi yaptıktan 

sonra, ders danışmanına iletir.  Ders seçim işlemi ders danışmanı tarafından kontrol edildikten sonra 

sistem üzerinden onaylanır.  

 Öğrencilerimizden geçmiş dönem borcu bulunan/ödeme işlemini  tamamlayamayanlar, seçtikleri 

dersleri onay için ders danışmanına iletemeyeceklerinden seçilen dersler danışmanına iletilmek 

üzere sepette kalacaktır. Ders danışmanına onaylatılmayan dersler seçilmiş sayılmamaktadır. 

Sepette kalan derslerin mutlaka danışmana iletilmesi gerekmektedir 

 Ders seçim işlemini tamamlamayan (ders seçimi ve danışman onayı) öğrencinin yoklama listelerinde 

adı gözükmez. Öğrenci devam listesine ismini elle yazarak derse devam etse bile o dersi almış 

olduğunu göstermez. Hiçbir geçerliliği yoktur.  

 Öğrenci dersi, hangi öğretim elemanından aldıysa o öğretim elemanının sınıfında derse devam 

etmelidir. Aksi halde doğacak sorunlarda sorumluluk öğrenciye aittir.   

  Belirtilen sürelerde kaydını yenilemeyenler, o yarıyıla ait derslere ve sınavlara giremezler, öğrencilik 

haklarından yararlanamazlar. 

  Öğrenci, ders ekleme/bırakma haftasının sonuna kadar ders alma işlemlerinin danışman tarafından 

onaylanıp/onaylanmadığını kontrol etmesi gerekmektedir.  

  Yüksek lisans tezi/dönem projesi/yeterlik/tez önerisi/doktora tezi aşamasında olan öğrencilerin 

mutlaka öğrenci bilgi sistemi üzerinden bu dersleri seçmesi ve danışman tarafından onaylandığını 

takip etmesi gerekmektedir.                                               
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YENİ KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR: 

1) Eksik belge ve posta yoluyla kesin kayıt yaptırılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını 

yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler. 

 

2) Öğrenim ücretini Rektörlükçe belirlenen süre içinde ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz 

 

3) Ödeme işlemi tamamlanarak kesin kayıt işlemi yapılan öğrencilerin, 13 Eylül - 19 Ekim 2021 tarihlerinde       

Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) üzerinden ders seçimlerini yapmaları gerekmektedir.  

 

4) Kayıt işlemleri öğrenci adayı tarafından şahsen yaptırılır, ancak mazeretini belgeleyen adaylar, kaydını 

kanuni temsilcisi veya belirleyeceği vekili aracılığı ile yaptırabilir. 

5) İstanbul Ticaret Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği`nin 37. maddesinin 2. bendi gereği; 

Yüksek lisans, doktora ve/veya bilimsel ve yabancı dil hazırlık programlarının ücreti, ders başına eğitim-

öğretim ücretleri, tez ücreti, dönem projesi dersi ücreti ve ön kayıt ücreti akademik yılın sonunda bir sonraki 

akademik yılda uygulanmak üzere, Mütevelli Heyeti tarafından yeniden belirlenir. Program ücreti tezsiz 

yüksek lisans programları için iki yarıyıl, tezli yüksek lisans programları için dört yarıyıl, doktora programları 

için sekiz yarıyıl karşılığıdır. Tezsiz yüksek lisans programları için azami bir yarıyıl, tezli yüksek lisans 

programları için azami iki yarıyıl, doktora programları için azami dört yarıyıl ek süre alan öğrenciler Mütevelli 

Heyeti tarafından belirlenen ek öğrenim ücretini öderler. Ek süre ücreti Mütevelli Heyet Kararı çerçevesinde 

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı itibari ile yeni kayıt olan öğrencilere uygulanmaktadır.  

 

6) Doktora yeterlik sınavından başarılı olan öğrenci ilk yarıyıl «Doktora Tez Önerisini» seçmelidir.  

 

7) Yüksek lisans ve doktora programlarının tez ve dönem projesi dersi aşamasındaki öğrencilerinin her yarıyıl 

tez ve dönem projesi dersine kayıt yaptırmaları zorunludur. Bu koşulu yerine getirmemiş öğrencilerin yarıyıl 

kayıt yenileme işlemi yapılmaz. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 
 

* Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve ÖBS ile ilgili konuları https://www.ticaret.edu.tr/ web adresi, 

bilişim hizmetleri, bim destek, destek talebi, destek konusu “öğrenci işleri” veya ÖBS (öğrenci bilgi 

sistemi) seçerek ticket gönderebilirsiniz. 

 

* Adaylar 444 0 413 numaralı telefondan ve aşağıdaki mail adreslerinden Üniversitemize 

ulaşabilirsiniz. 
  

E-posta Adresleri: 
 

Mali İşler Daire Başkanlığı   : maliisler@ticaret.edu.tr 

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü     : SosyalBilimler@ticaret.edu.tr 

 

Fen Bilimleri Enstitüsü     : Fenbilimleri@ticaret.edu.tr 

 

Dış Ticaret Enstitüsü    : DisTicaret@ticaret.edu.tr 

 

Finans Enstitüsü    : finans.enstitusu@ticaret.edu.tr 

 

İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü  : iletisiminternet@ticaret.edu.tr 
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