
1. 2021 YKS Ek Yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitemize kayıt hakkı kazanan 

adaylar 04 - 05 Ekim 2021 tarihleri arasında e-devlet şifreleri ile 

https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 

bölümünden elektronik kayıt (e-kayıt) işlemlerini yapabilirler. 

 

*E-Devlet şifrenizi PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile 

üzerinde T.C. Kimlik numaranızın bulunduğu kimliğinizi ibraz ederek temin 

edebilirsiniz. 

 

*Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Üniversite e-Kayıt Kullanım Kılavuzunu 

inceleyiniz.  

 

2. Herhangi bir sebeple e-devlet üzerinden kaydını tamamlayamayan adaylar,  

04 - 07 Ekim 2021 tarihleri arasında https://obs.ticaret.edu.tr/onkayit/ adresinden 

ön kayıt işlemleri sonrasında ücret bilgilerine ulaşarak ödeme işlemlerini 

gerçekleştirebilir, Üniversitemiz Sütlüce yerleşkesine gelerek yüz yüze kayıt 

işlemlerini tamamlayabilirler.  

 

https://www.turkiye.gov.tr/
https://obs.ticaret.edu.tr/onkayit/


2021 YKS Ek Kontenjan sonuçlarına göre Üniversitemizin bir programına kayıt hakkı 

kazanan adayların kayıtları 04 – 05 Ekim 2021 tarihleri arasında e-devlet kapısı üzerinden 

elektronik kayıt (e-kayıt) uygulaması ile, herhangi bir sebeple e-devlet üzerinden kaydını 

tamamlayamayanlar için 04 – 07 Ekim 2021 tarihleri arasında Sütlüce Kampüsümüze 

gelerek yapılacaktır. 

 
 

İstanbul Ticaret Üniversitesi www.ticaret.edu.tr  resmî web sayfasında yayınlanan Ön 

Kayıt linkinden ön kaydın tamamlanması için ilk aşama olan kişisel bilgilerin eksiksiz 

şekilde girişinin yapılması gerekmektedir. 

 

 

 

Kayıt için istenen belgelerin eksiksiz olarak; açık bir şekilde okunabilir kopyalarının 

istenilen formatlarda yüklenmesi gerekmektedir. 

Yüklenmesi Gereken Evraklar; 

 Lise Diploması veya Lise Mezuniyet Belgesi veya Diploma Kayıp Belgesi. 

 E-devletten alınan Nüfus Cüzdan Sureti. 

 2021 YKS Ek Yerleştirme Sonuç Belgesi. 

 2021 YKS Ek Yerleştirme Puan Belgesi. 

 Vesikalık Resim 

** Havacılık Yönetimi Programını kazanan adaylar e-kayıt yapamayacaklardır. 

 

 

Kişisel bilgiler ve kayıt evrakları aşaması tamamlandıktan sonra başvurulacak burs veya 

indirim çeşidinin seçilmesi ve ilgili belgenin yüklenmesi gerekmektedir. Burs başvurusu 

http://www.ticaret.edu.tr/
https://obs.ticaret.edu.tr/onkayit/
https://obs.ticaret.edu.tr/onkayit/


ve ilgili belgenin onayı doğrultusunda ödeme işlemlerini bu aşamada tamamlayan 

öğrencilerin e-kayıtlarını e-Devlet üzerinden 04 – 05 Eylül 2021 tarihleri arasında kayıt 

işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. 

Burs/indirime esas belgeler sisteme yükledikten sonra, söz konusu belgeler öğrenci işleri 

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.  

%25, %50 indirimli ve ücretli programlara yerleşen aday öğrencilerimizin, ön kayıt 

işlemleri sonrasında ücret bilgilerine ulaşarak mali işler ödeme prosedüründe belirtilen 

aşağıdaki ödeme seçeneklerinden biri ile ödeme işlemini tamamlamaları gerekmektedir.  

Ancak ödeme işlemi tamamlanan adaylar (tam burslu öğrenciler hariç), e –devlet 

üzerinden kayıt aşamasına geçebilirler. Burs/indirim onayı ile Ödeme durumunuzu ön 

kayıt sisteminden takip edebilirsiniz. 

 

Ön kayıt ödeme aşamalarından sonra 04 – 05 Ekim 2021 tarihleri arasında E-devlet 

üzerinden kaydınızı tamamlayabilirsiniz.  

Tam burslu programlara yerleşen adaylar elektronik kayda başlamadan önce 

https://obs.ticaret.edu.tr/onkayit/ adresinden ön kayıt işlemlerini gerçekleştirmeleri 

sonrasında kayıtlarını e-devlet üzerinden doğrudan tamamlayabilirler. 

%25, %50 indirimli ve ücretli programlara yerleşen adaylar ödeme işlemlerini 

tamamladıktan 1 gün sonra, kayıt işlemini e-devlet üzerinden tamamlayabilecektir. E-

devlet üzerinden elektronik kaydını tamamlayan öğrenciler, kayıt olduklarını gösteren 

barkotlu çıktı da alabileceklerdir.   

ÖNEMLİ NOT: E-Devlet sisteminden “e-kayıt işlemlerinin başarıyla 

gerçekleştirildiğine” dair yazıyı ekranda görmeden çıkmayınız. 

  

Aşağıda sizlerle kayıt aşamasında yardımcı/bilgilendirici olabilecek linkler ve dokumanlar 

ile kayıtlarınızı tamamlamak için kullanacağınız ÖNKAYIT ve e-DEVLET linkleri 

paylaşılmıştır.  

Yardımcı Bağlantılar ve Dokumanlar; 

https://www.turkiye.gov.tr/
https://obs.ticaret.edu.tr/onkayit/


 e -Devlet Şifresi Nedir, Nasıl Alınır? Bilgi için TIKLAYINIZ. 

 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Üniversite E-Kayıt Kullanım Kılavuzu için 

TIKLAYINIZ. 

 e-Devlet kapısı üzerinden elektronik kayıt (e-kayıt) işlemi için TIKLAYINIZ. 

ÖN KAYIT için TIKLAYINIZ. 

  

İşlemlerini başarı ile tamamlayan adaylar artık üniversitemizin bir öğrencisidir. Tebrik 

ederiz.  
  

Kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerimize SMS ve mail yoluyla süreçte ayrıca 

bilgilendirme yapılacaktır. SMS almayan öğrencilerimiz, www.ticaret.edu.tr adresinde 

bulunan Canlı Destek Sistemi’nden veya 444 0 413 numaralı çağrı merkezinden üniversitemiz 

ile iletişime geçebilirler. 
 
İletişim saatleri: 10.00-16.00 

ELEKTRONİK KAYDA DÂHİL OLMAYAN ÖĞRENCİLER 

• Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler, 

• Aynı anda iki lisans programına kayıtlı öğrenciler, 

• Üniversitemiz Havacılık Yönetimi Programına kayıt hakkı kazanan öğrenciler 

[Bu programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, Adli Sicil Kaydı ile Mesleği ve/veya 

meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu 

bulunmadığına dair son 6 ay içinde almış olmak şartıyla sağlık raporu (işitme kaybı/ 

eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb.) üniversiteye kayıt esnasında ibraz etmeleri gereklidir.] 

 04 - 07 Ekim 2021 tarihleri arasında Üniversitemiz Sütlüce Yerleşkesine gelerek  kayıt 

yaptırmaları gerekmektedir 

Kesin Kayıt Tarihleri   : 04 - 07 Ekim 2021 

Kayıt Saatleri                : 10:00-16:00 

Kayıt Yeri                       : Sütlüce Yerleşkesi (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

1. Yüz yüze kayda gelmeden önce mutlaka https://obs.ticaret.edu.tr/onkayit/ 

linkinden online olarak kişisel bilgiler bölümünü doldurarak ön kayıt işlemlerini 

tamamlayınız. 

https://www.turkiye.gov.tr/bilgilendirme?konu=sikcaSorulanlar
https://cdn.e-devlet.gov.tr/themes/ankara/assets/manuals/YOK-Kayit.pdf
https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit
http://obs.ticaret.edu.tr/onkayit/Account/SignIn.aspx?ReturnUrl=%2fonkayit


2. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığındaki kayıt görevlilerine kayıt ve var ise burs/ 

indirim belgelerinizi şahsen teslim ediniz. 

3. Mali İşler Daire Başkanlığı/Banka aracılığı ile ödemenizi yapınız. (Tam burslu 

öğrenciler hariç) 

4. 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. 
 

 

1. Milli Eğitim Bakanlığının resmi lise diplomasının aslı ve fotokopisi veya diploma 

hazırlanmamış ise mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi (Başarı belgesi mezuniyet 

belgesi yerine kullanılamaz) 
 

2. Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi. 
 

3. Her birinin arkasına ad ve soyadı yazılmış üç adet 4,5 x 6 cm. ebadında fotoğraf. 

Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 

olmalıdır. 
 

4. 2021 YKS Ek Yerleştirme Sonuç Belgesi. 

 

 
 

5. Havacılık Yönetimi programına yerleşen öğrenciler için;  

 a- Adli sicil kaydı 
 

b- Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık 

sorunu bulunmadığına dair son 6 ay içinde alınmış olmak kaydıyla sağlık raporu(işitme kaybı 

/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb.) 

         

 

1. Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz. 
 

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı teslim edilmeden kayıt yapılmaz. 
 

3. Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz. 

 

4. Aynı anda iki lisans programına kayıt yapılmaz. 
 

5. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday, herhangi bir hak iddia edemez. 
 

6. Yönetmeliğimiz ücretini yatırmayan öğrencinin kaydının yapılamayacağını belirtir. 
 

7. Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli 

yasal işlemleri yapmaya yetkilidir. 

 



 

Lisans programlarımızın zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanan 

bölümlerinde, yeni kayıt yaptıran öğrencilerin İngilizce dil yeterliliği, İngilizce 

Hazırlık Okulu tarafından ilan edilen tarihinde yapılacak İngilizce Yeterlik ve seviye 

tespit sınavları ile belirlenecektir. 

 

          Hazırlık Okulu e-posta : hazirlik@ticaret.edu.tr 


