
Evraklarımı teslim etmek için hangi siteden randevu almalıyım ? 

 

Evrak teslimi randevusu için tıklayınız ;    http://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/YBrandevu/BasvuruEN/ 

 

Evraklarımı teslim etmek için hangi tarihlerde randevu almalıyım ? 

 

Tarihler için tıklayınız ;  http://www.sis.itu.edu.tr/tr/yabanci/tarih.pdf   ( Randevu tarihlerinde değişiklik olabilir , sıklıkla 

kontrol ediniz ) 

 

Evraklarımı teslim etmek için randevu sisteminden randevu almadım , evraklarımı teslim edebilir miyim ? 

 

Hayır , Evraklarını teslim etmek için randevu almadı ve randevu sistemi kapalı ise takip eden bir sonraki ay randevu alabilirsiniz. 

Eğer evraklarınızı teslim etmek için randevu almadı iseniz evraklarınızı teslim etmek için başkanlığımıza başvurmayınız . 

 

Randevu sisteminde öğrenci numaram gözükmüyor , ne yapmalıyım ? 

 

Öğrenci kartınızın , ikamet izni kartınızın (varsa) ve pasaportunuzun önlü arkalı fotoğrafını İTÜ Yardım üzerinden gönderiniz ( 

https://yardim.itu.edu.tr/ > Yardım Bileti Oluşturun > Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı > Kullanıcı Adı ve Şifreniz ( Kullanıcı adı ve 

şifresi ile oluşturulmayan yardım biletleri dikkate alınmayacaktır ) > Kategori Seçimi – Residence Permit > Alt Katogori seçimi -

About information errors on the website used to deliver documents to the university ) 

 

Randevu sisteminde ismim yanlış gözüküyor , ne yapmalıyım ? 

 

Öğrenci kartınızın , ikamet izni kartınızın (varsa) ve pasaportunuzun önlü arkalı fotoğrafını İTÜ Yardım üzerinden gönderiniz ( 

https://yardim.itu.edu.tr/ > Yardım Bileti Oluşturun > Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı > Kullanıcı Adı ve Şifreniz ( Kullanıcı adı ve 

şifresi ile oluşturulmayan yardım biletleri dikkate alınmayacaktır ) > Kategori Seçimi – İsim değişikliği / Adres değişikliği > Alt 

Katogori seçimi –İsim değişikliği) 

 

Randevu sisteminde ülke bilgim ve/veya pasaport numaram yanlış gözüküyor , ne yapmalıyım ? 

 

Öğrenci kartınızın , ikamet izni kartınızın (varsa) ve pasaportunuzun önlü arkalı fotoğrafını İTÜ Yardım üzerinden gönderiniz ( 

https://yardim.itu.edu.tr/ > Yardım Bileti Oluşturun > Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı > Kullanıcı Adı ve Şifreniz ( Kullanıcı adı ve 

şifresi ile oluşturulmayan yardım biletleri dikkate alınmayacaktır ) > Kategori Seçimi – Residence Permit > Alt Katogori seçimi -

About information errors on the website used to deliver documents to the university ) 
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