2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
YÜKSEK LİSANS/DOKTORA

KAYIT YENİLEME
Lisansüstü Kayıt Yenileme (Ders Seçim Tarihleri)
: 01 - 05 Mart 2021
Ders Ekleme/Bırakma
: 08 – 19 Mart 2021
Lisansüstü Kayıt Yerleşkesi
: Sütlüce Yerleşkesi /Kütüphane

ONLİNE KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ
Üniversitemiz 2020 – 2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı kayıt yenileyecek öğrencilerimiz 01 - 05
Mart 2021 tarihlerinde online kayıt yenileme işlemlerini yapabilirler.

ONLİNE KAYIT YENİLEME İŞLEMİNİN AŞAMALARI
1) BURS/İNDİRİM VE ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEME (Burs Talep ve Ödeme Ekranı)
a) İndirime esas belge sunmak isteyen öğrenciler bursa/indirime esas belgelerini yükledikten sonra
ödeme bilgilerine ulaşarak Üniversitemiz öğrenci ödeme prosedürlerinde belirtilen seçeneklerden biri
ile ödeme işlemlerini gerçekleştirebilirler. Ret edilen belgelerin yerine geçerli belge yüklendiği takdirde
tekrar değerlendirmeye alınacaktır. Söz konusu belgeler incelenerek onaylandığı takdirde, güncel ücret
bilgisi,
ödeme
ekranına
yansıyacak
ve
işlemler
buna
göre
yapılabilecektir.
https://obs.ticaret.edu.tr/onkayit/ linkine tıklayınız. (sadece ödeme için belge ibraz edecek öğrenciler)
b) Bursu/indirimi bulunmayan adaylar ödeme bilgilerine ulaşarak Üniversitemiz öğrenci ödeme
prosedürlerinde belirtilen seçeneklerden biri ile ödeme işlemlerini gerçekleştirebilirler. Ödeme
bilgileri Üniversitemiz Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından kontrol edildikten sonra onay verilecektir.
c)
Ödeme
işlemlerini
tamamlayan
öğrenciler
öğrenci
bilgi
sisteminden
http://obs.ticaret.edu.tr/redirect/ ders seçimi yaparak kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.
d) Tam burslu/indirimli (%100) öğrenciler öğrenci bilgi sisteminden http://obs.ticaret.edu.tr/redirect/
sadece ders seçimi yapacaklardır.
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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
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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KAYIT YENİLEME İLE İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR:
Online kayıt yenileme yapamayan öğrenciler indirim durumunuzu gösteren belgeyi öğrenci işlerine tıcket
açarak göndermeniz gerekmektedir.
Kayıt yenileme sürecinde ödeme yapacak öğrencilerimiz burs/indirim durumuna göre Mali İşler/Banka
Aracılığı ile ödemelerini gerçekleştirebilir. Ardından ÖBS üzerinden ders seçimini online olarak yapmanız
gerekmektedir.
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 eğitimöğretim 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 EğitimÖğretim Yılı Güz Yarıyılı itibari ile yeni kayıt olan öğrencilere uygulanmaktadır.
Doktora yeterlik sınavından başarılı olan öğrenci ilk yarıyıl «Doktora Tez Önerisini» seçmelidir.
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.
Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl, 2547 sayılı Kanunda belirlenen öğrenim süresinden sayılır.
Öğrencilerin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri adres (e-posta dâhil), telefon gibi kimlik bilgilerinin
değişmesi durumunda bu bilgilerin Üniversite otomasyon sisteminde güncellenmesinden kendileri sorumlu
olup, mevcut adreslerine tebligat yapılması halinde kendilerine tebligat yapılmadığını iddia etme hakları
bulunmamaktadır.
Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam
edilemez.
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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

