
1  

 
 

 

GÜZ DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ 

BAŞVURU ve KAYIT ESASLARI 

 

İstanbul Ticaret Üniversitesi’ne, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan 

Yönetmelik ve Üniversite tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yurt içi 

Üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler yatay geçiş yapabilir. 

 
1. Kurum içi Programlar Arası MYP ile Yatay Geçiş 

Üniversitemiz öğrencilerinin ÖSYM ile kendi programına yerleştiği yılda aldığı taban puanları esas 

alınır. ÖSYM puanı yerleşmek istediği programın puan türündeki taban puanına eşit veya fazla 

olması gerekir. 

 
2. Kurumlar Arası (Yurt İçi ve KKTC) MYP ile Yatay Geçiş 

Türkiye’deki veya KKTC’deki bir üniversiteye ÖSYM tarafından merkezi puanla yerleşmiş ve 

halen kayıtlı öğrenciler başvurabilir. Öğrencilerin ÖSYM ile kendi programına yerleştiği yılda 

aldığı taban puanları esas alınır. ÖSYM puanı yerleşmek istediği programın puan türündeki taban 

puanına eşit veya fazla olması gerekir. 

 
Kontenjan 

 
Yükseköğretim kurumlarındaki her bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil her bir sınıfı için 

90’ı geçmemek üzere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzlarında öngörülen öğrenci 

kontenjanının %30'u kadar kontenjan ayrılmasına (Örneğin; ÖSYS Kılavuzunda Kontenjanı 120 

olan bir program için %30 u kadar 36 kontenjan ayrılacak iken, kontenjanı 400 olan bir program 

için %30'u 120 olmasına rağmen 90 kontenjan ayrılacaktır.)” 

 

Başvuru ve Değerlendirme 

 

➢ Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş başvuruları ilan edilen tarihlerde 

https://obs.ticaret.edu.tr/yataygecis/myp.aspx adresinden online olarak yapılır. 

➢ Başvuru formunun doğru ve eksiksiz olarak doldurulması ve istenilen belgelerin 

online olarak yüklenmesi gerekir. Kayıt sırasında başvuru belgelerinin asıllarını 

ibraz etmek zorunludur. Belgelerin aslını ibraz etmeyen öğrencinin kayıtları 

yapılmaz. Yapılmış ise bulundukları döneme bakılmaksızın iptal edilir. 

➢ Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmez. 

➢ Yatay geçiş yerleştirme işlemleri ilgili Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile yapılır. 

 

Başvurular, gerekli belgeler ile web sitemizden online olarak yapılır. 

Sonuçların İlanı 

  Başvurusu kabul edilen adaylar web sitemizden duyurulur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://obs.ticaret.edu.tr/yataygecis/myp.aspx
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İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 
 

2010 ÖSYS Taban Puanları için tıklayınız 

2011 ÖSYS Taban Puanları için tıklayınız 

2012 ÖSYS Taban Puanları için tıklayınız 

2013 ÖSYS Taban Puanları için tıklayınız 

2014 ÖSYS Taban Puanları için tıklayınız 

2015 ÖSYS Taban Puanları için tıklayınız 

2016 ÖSYS Taban Puanları için tıklayınız 
 

* Hukuk ,Mimarlık ,Mühendislik ve Havacılık Yönetimi Programları için 

Ek Başvuru Koşulları: 

1. Hukuk Programı için; 2015-2016 akademik yılı itibarı ile üniversiteye yerleşerek 

kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvurularında , ilgili puan türünde başarı 

sırası en düşük 150.000 ‘inci sırada olma şartı vardır. 

2. Mimarlık Programı için ; 2016-2017 akademik yılı itibarı ile ilgili puan türünde 

başarı sırası en düşük 200.000’inci olma şartı vardır. 

3. Mühendislik Programları için ; 2016-2017 akademik yılı itibarı ile ilgili puan 

türünde başarı sırası en düşük 240.000’inci olma şartı vardır. 

4. Havacılık Yönetimi Programı için ; Adli sicil kaydı olmadığını gösteren belge ve 

tam teşekküllü devlet hastanesinden alacakları görevi yapmaya engel olabilecek 

(görme, duyma vb) sağlık sorunu olmadığına dair sağlık raporu. 

 

MYP ile Yatay Geçiş Başvurusu İçin Gerekli Belgeler 
 

1. Yeni tarihli Öğrenci Belgesi, (Başvuru gününden en fazla 15 gün önceki tarihli) 

2. Daha önce merkezi puanla yatay geçiş yapmadığını gösteren belge, 

3. LYS Bütün puan türleri ve puanları gösteren LYS sonuç belgesi / DGS ile 

yerleşenler için DGS sonuç belgesi, 

4. Ösym Yerleştirme Belgesi, 

5. Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

6. Üniversite Not Durum Belgesi (Transkript), 

7. Ayrıntılı ders tanım ve içerik bilgileri ,(onaylanmış olarak), 

8. Disiplin cezası almadığına ilişkin belge, 

9. İngilizce Muafiyet şartını sağladığını gösterir belge, 

10. (Zorunlu hazırlık sınıfı olan Bölümler için) Geçerli İngilizce dil sınavları: TOEFL 

IBT=72 geçerlilik süresi 2 yıl,YDS=60 geçerlilik süresi 3 yıli FCE=C süresiz,PTE 

Akademik=55 geçerlilik süresi 2 yıl. 

http://ticaret.edu.tr/uploads/etkinlik/4236/2010-%C3%96SYS.pdf
http://ticaret.edu.tr/uploads/etkinlik/4236/2011-%C3%96SYS.pdf
http://ticaret.edu.tr/uploads/etkinlik/4236/2012-%C3%96SYS.pdf
http://ticaret.edu.tr/uploads/etkinlik/4236/2013-%C3%96SYS.pdf
http://ticaret.edu.tr/uploads/etkinlik/4236/2014%20%C3%96SYS.pdf
http://ticaret.edu.tr/uploads/etkinlik/4236/2015%20%C3%96SYS.pdf
http://ticaret.edu.tr/uploads/etkinlik/4236/2016%20%C3%96SYS%20.pdf

