Ay / Month

Randevu Sistemi Tarihleri / Appointment System Dates

Evrak Teslim Tarihleri / Document Delivery Dates

2021

Başlangıç / First Date

Bitiş / Last Date

Başlangıç / First Date

Bitiş / Last Date

Ocak / January 2021

4.01.2021 11:00

15.01.2021 10:00

18.01.2021

20.01.2021

Şubat / February 2021

1.02.2021 11:00

11.02.2021 10:00

11.02.2021

17.02.2021

Mart / March 2021

1.03.2021 11:00

12.03.2021 10:00

15.03.2021

17.03.2021

Nisan / April 2021

1.04.2021 11:00

16.04.2021 10:00

19.04.2021

21.04.2021

Mayıs / May 2021

**

**

**

**

Haziran / June 2021

1.06.2021 11:00

11.06.2021 10:00

14.06.2021

16.06.2021

Temmuz / July 2021

1.07.2021 11:00

8.07.2021 10:00

9.07.2021

13.07.2021

Ağustos / August 2021

1.08.2021 11:00

13.08.2021 10:00

16.08.2021

18.08.2021

Eylül / September 2021

1.09.2021 11:00

13.09.2021 09:00

13.09.2021 09:00

13.09.2021 16:00

Ekim / October 2021

21.09.2021 11:00

8.10.2021 09:00

11.10.2021 09:00

20.10.2021 16:00

Kasım / Novermber 2021

1.11.2021 11:00

12.11.2021 10:00

15.11.2021 09:00

17.11.2021 16:00

Aralık / December 2021

1.12.2021 11:00

13.12.2021 09:00

13.12.2021 09:00

15.12.2021 16:00

ACIKLAMALAR - DESCRIPTIONS
** 29 Nisan 2021 19:00 tarihinden itibaren uygulanmakta olan tam kapanma sebebiyle ilgili tarihler belli degildir. Tarihler belli oldugunda bu sayfadan ilan edilecektir. / The
dates are not determined due to the full closure, which has been implemented in our country as of April 29, 2021, 19:00, and the dates will be announced on this page when
the dates are certain.
* Tarihlerde değişiklik yapılabilir . / Changes can be made on dates . Yapılan değişiklikler kırmızı ile gösterilmektedir / The changes made are shown in red.
* Randevu tarihlerinde http://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/YBrandevu/BasvuruEN/ linkinden randevu alınmalıdır / Appointments must be made at the
http://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/YBrandevu/BasvuruEN/ on appointment system dates
* Tarihler 2021 Aralık sonuna kadar belirlenmiştir . Yukarıda belirtilen tarihler dışında randevu sistemi çalışmayacak ve evrak teslimi yapılmayacaktır , Evrak teslimi için randevu
almayan öğrencilerin evrakları kabul edilmeyecektir . / Appointment dates are set for residence permit applications by the end of 2021 December Documents delivery will not
be accepted outside the dates specified in the scheduled appointment calendar. In this case, the student has to make the application for documents for the next month. The
applications of the students whose residence permit documents have been approved will be evaluated by the Istanbul Provincial Directorate of Migration Management.
* Evraklarınızı teslim etmek için randevu almadı ve randevu sistemi kapalı ise takip eden bir sonraki ay randevu almalısınız . Eğer evraklarınızı teslim etmek için randevu almadı

* Evraklarınızı teslim etmek için randevu almadı ve randevu sistemi kapalı ise takip eden bir sonraki ay randevu almalısınız . Eğer evraklarınızı teslim etmek için randevu almadı
iseniz evraklarınızı teslim etmek için başkanlığımıza başvurmayınız ( Kabul edilmeyecektir ) / If you have not made an appointment to submit your residence permit documents
also if the appointment system is closed , you can make an appointment the following month. If you have not made an appointment to submit your residence permit
documents, do not apply to our Presidency to submit your residence permit application documents.
* Sistem hakkında sıkça sorulan sorular için ; https://www.sis.itu.edu.tr/TR/ogrenci/uluslararasi-ogrenci/oturmaiznifiles/sestr.pdf / For frequently asked questions about the
appointment system ; https://www.sis.itu.edu.tr/EN/student/intenational-students/ssseng.pdf.
* Son güncelleme - ilan Tarihi / Last update - Posting Date 01.09.2021 18:27 / 26.08.2021 09:00 / 02.06.2021 15:00 / 06.05.2021 13:05 / 02.02.2021 14:51 - 24.12.2020 14:10

ARŞİV - ARCHIVE
Ay / Month

Randevu Sistemi / Appointment System

Evrak Teslim Tarihleri / Document Delivery Dates

2020

Başlangıç / First Date

Bitiş / Last Date

Başlangıç / First Date

Bitiş / Last Date

Temmuz / July 2020

6.07.2020 11:00

17.07.2020 15:30

20.07.2020

22.07.2020

Ağustos / August 2020

10.08.2020 11:00

14.08.2020 15:30

17.08.2020

19.08.2020

Eylül / September 2020

7.09.2020 11:00

14.09.2020 11:00

15.09.2020

18.09.2020

Ekim / October 2020

12.10.2020 11:00

19.10.2020 11:00

19.10.2020

22.10.2020

Kasım / November 2020

9.11.2020 11:00

13.11.2020 11:00

16.11.2020

18.11.2020

Aralık / December 2020

14.12.2020 11:00

18.12.2020 11:00

21.12.2020

23.12.2020

* Tarihlerde değişiklik yapılabilir . / Changes can be made on dates . Yapılan değişiklikler kırmızı ile gösterilmektedir / The changes made are shown in red.
* Randevu tarihlerinde http://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/YBrandevu/BasvuruEN/ linkinden randevu alınmalıdır / Appointments must be made at the
http://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/YBrandevu/BasvuruEN/ on appointment dates
* Tarihler sene sonuna kadar belirlenmiştir . Yukarıda belirtilen tarihler dışında randevu sistemi çalışmayacak ve evrak teslimi yapılmayacaktır , Evrak teslimi için randevu
almayan öğrencilerin evrakları kabul edilmeyecektir . / Appointment dates are set for residence permit applications by the end of the year. Documents delivery will not be
accepted outside the dates specified in the scheduled appointment calendar. In this case, the student has to make the application for documents for the next month. The
* Evraklarınızı teslim etmek için randevu almadı ve randevu sistemi kapalı ise takip eden bir sonraki ay randevu almalısınız . Eğer evraklarınızı teslim etmek için randevu almadı
iseniz evraklarınızı teslim etmek için başkanlığımıza başvurmayınız ( Kabul edilmeyecektir ) / If you have not made an appointment to submit your residence permit documents
* Sistem hakkında sıkça sorulan sorular için ; http://www.sis.itu.edu.tr/tr/yabanci/sestr.pdf / For frequently asked questions about the appointment system ;
* Son güncelleme / Last update 14.10.2020 14:45 / Eski Güncelleme 21.08.2020 14:15

