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TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 
YATAY GEÇİŞ ESASLARI 

(07.08.2015 Tarih ve S-2015-12 sayılı Senato Kararı eki) 
    
 
Programlar arası yatay geçiş akademik başarı-taban puan ve üniversite içi-dışı eksenleri üzerinde kategorilere 
ayrılmaktadır: 
 
TANIMLAR: 
 
Taban Puan: Bir yükseköğretim kurumunun diploma programına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM) tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en düşük puanlı öğrencinin giriş puanı. 
  
Akademik Başarı: Öğrencinin kayıtlı olduğu üniversitede yatay geçiş yapmak istenen dönem öncesindeki tüm 
müfredat derslerinin kredi itibarıyla yüzde 85’ini almış ve başarmış ve tamamlanan derslere ait Genel Not 
Ortalamasının (GNO) 4 üzerinden en az 3,00 veya 100 üzerinden 84,40 olması. 
 
Eşdeğer Program: İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni 
aynı olduğu tespit edilen diploma programları. 
 
Yatay Geçiş Kontenjanı: Yatay geçiş başvurusu yapılan yıla ait ÖSYM kontenjanları baz alınarak YÖK’ün 
sınırlamaları dahilinde belirlenen kontenjanlar. 
  
1. ÜNİVERSİTE İÇİNDEN AKADEMİK BAŞARI PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ 

a)  Üniversitenin bir programında kayıtlı olup akademik başarı kriterini sağlayanlar başka bir 
programa geçmek için başvuruda bulunabilirler.  

b)  Başvuru yapılan program eşdeğer diploma programı olmalıdır. 
c)  Bu kategoride en erken ikinci sınıfın birinci dönemine, en geç üçüncü sınıfın birinci dönemine 

yatay geçiş yapılabilir. 
d) Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer 

şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. 
 

2.ÜNİVERSİTE İÇİNDEN TABAN PUANA GÖRE YATAY GEÇİŞ 
a)  Üniversitenin bir programına kayıtlı olup taban puan şartı kriterini sağlayanlar başka bir 

programa geçmek için başvuruda bulunabilirler.  
b) Başvuru yapılan program aynı veya farklı puan türünde olabilir. 
c)  Bu kategoride en erken birinci sınıfın birinci dönemine yatay geçiş yapılabilir.  
d) Yurt dışından öğrenci kabulü esaslarına göre Üniversiteye kabul edilmiş olan öğrencilerin 

taban puan kriterine göre yapacakları yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde “yurt 
dışından öğrenci kabulüne dair”  yönergede yer alan ve öğrencinin Üniversiteye kayıt 
yaptırdığı yıla ait asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlara ait puan 
şartlarını sağlamaları gerekir.  

 
3. ÜNİVERSİTE İÇİNDEN YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 

a)  Üniversite içinden akademik başarıya göre yatay geçiş kontenjanları ÖSYM kontenjanının 
yıllık (Ek ibare: 09.06.2016 tarih ve 14/5 sayılı Senato Kararı) azami yüzde 15’i olarak 
belirlenir. 

b)  Üniversite içinden taban puan kriterine göre yatay geçiş kontenjanı ÖSYM kontenjanının 
yıllık (Ek ibare: 09.06.2016 tarih ve 14/5 sayılı Senato Kararı) yüzde 15’i olarak 
uygulanır. 
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4. ÜNİVERSİTE İÇİNDEN YATAY GEÇİŞ BAŞVURU DÖNEMLERİ 
a)  Üniversite içinden akademik başarı kriterine göre başvurular Güz döneminde alınır. Güz 

döneminden kalan boş kontenjan Bahar Döneminde, yine boş kontenjan kalırsa Yaz 
dönemlerinde ilan edilerek başvuru alınabilir.  

b)Taban puana göre başvurular sadece Güz döneminde alınır. Kontenjanların kullanılmayan 
kısmı diğer dönemlere aktarılmaz. 

 
5. YURT İÇİNDEKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN AKADEMİK BAŞARIYA 

GÖRE YATAY GEÇİŞ  
a)  Yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıtlı olup akademik başarı şartını 

sağlayanlar, Üniversitenin başka bir programına yatay geçiş için başvuruda bulunabilirler.  
b) Başvuru yapılan program eşdeğer diploma programı olmalıdır. 
c) Bu kategoride en erken ikinci sınıfın birinci dönemine, en geç üçüncü sınıfın birinci dönemine 

yatay geçiş yapılabilir. 
 

6. YURT İÇİNDEKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN TABAN PUANA GÖRE 
YATAY GEÇİŞ  
a)  Yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıtlı olup taban puan şartını sağlayanlar, 

Üniversitenin başka bir programına yatay geçiş için başvuruda bulunabilirler.  
b) Başvuru yapılan program aynı veya farklı puan türünde olabilir. 
c)  Başarı şartı aranmaz. 
d) Bu kategoride en erken hazırlık sınıfı ikinci dönemine yatay geçiş yapılabilir. 

 
7. YURT İÇİNDEN YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE BAŞVURU DÖNEMİ 

a)  Yurt içinden akademik başarıya göre yatay geçiş kontenjanları ikinci ve üçüncü sınıflar için 
ayrı ayrı olmak üzere; başvuru yapılan programın ÖSYM kontenjanı; 50’den az ise 2-16, 51-
100 ise 3-24, 101+ ise 4-32 olarak belirlenir. 

b) Yurt içinden taban puana göre yatay geçiş için, ikinci ve üçüncü sınıflara ayrı ayrı olmak 
üzere; ÖSYM kontenjanının %30’u kadar kontenjan ayrılır. 

c)  Başvurular akademik başarı veya taban puan kriterine bakılmaksızın sadece Güz döneminde 
alınır.  

 
8. YURT DIŞINDAKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN YATAY GEÇİŞ  

a)  Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan Üniversitenin sadece eşdeğer programlarına 
yatay geçiş yapılabilir. 

b) Bu kategoride yatay geçiş yapmak isteyenlerin akademik başarı kriteri ile birlikte 
Üniversitenin “yurt dışından öğrenci kabulüne dair”  yönergesinde belirtilen asgari puanlar ile 
bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlara ait puan şartlarını sağlamaları gerekir. 

c)  Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yapılan yatay geçiş başvurularında, öğrencinin yurt 
dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın lisans 
diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve 
kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu lisans diploma programına 
eşdeğerliğinin Üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.  

 
9. YURT DIŞINDAN YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 

a)   (Değişik: 09.06.2016 tarih ve 14/5 sayılı Senato Kararı) Yurt dışındaki yükseköğretim 
kurumlarından yatay geçişte, yurt dışındaki aynı yükseköğretim kurumundan bir programın 
her bir sınıfına geçiş yapabilecek öğrenci sayısı o programın ilgili sınıfının yurt dışı 
kontenjanının yüzde 15’ini geçemez. Yüzde 15’in hesaplanmasında 1’in altındaki sayılar 1’e 
tamamlanır. Virgülden sonraki kısım 5’ten küçükse alttaki tam sayıya, 5 ve yukarısında ise 
bir üst tam sayıya tamamlanır.   

b)  Yurt dışından yatay geçiş için sadece Güz döneminde başvuru alınır.  
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10. YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ 
10.1. Başvuru belgelerinin kontrolü 
a) Yatay geçiş başvuruları Öğrenci İşleri Müdürlüğüne ilgili form doldurularak web sayfasında 

ilan edilen belgeler eklenmek suretiyle yapılır. Öğrenci İşleri Müdürlüğünün ön 
değerlendirmesinden sonra başvuru şartlarını sağladığı belirlenen ve başvuru belgeleri 
tamam olan adayların dosyaları ilgili bölümlere iletilir.  

10.2. Değerlendirmede başarı ve taban puan sıralaması 
a) Akademik başarı kriterine göre tüm şartları taşıyan adaylar, başvuruların ilan edilen 

kontenjandan fazla olması halinde genel not ortalamasına göre sıralanır; bu adaylardan 
genel not ortalaması aynı olanlar ise, geçilmek istenen programla ilgili almış oldukları 
merkezi yerleştirme puanına göre sıralanır.  

b) Taban puan kriterine göre tüm şartları sağlayan adaylardan eşit puana sahip olanlar bu defa 
akademik başarılarına göre sıralanır. 

c) Başvurularda, dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine 
dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları 
kullanılır.  

10.3. Başvuru dosyalarının değerlendirilmesi ve karara bağlanması 
a) Bölümler başvuru dosyaları üzerinde yapacakları incelemeyi müteakip görüşlerini 

(başvurusu uygun bulunmayanlar için gerekçeleriyle birlikte) Dekanlıklarına iletir. 
Dekanlıklar bu görüşleri yazılı olarak Rektörlüğe iletir. Rektörlük tarafından her fakülteden 
birer temsilcinin katılımıyla oluşturulan Yatay Geçiş Komisyonu, bölümlerin önerilerini 
genel esaslara uygunluk açısından inceleyerek görüşlerini nihai karar için Üniversite 
Yönetim Kuruluna sunar. Yatay geçiş talebi kabul edilenlerin listesi Üniversite Yönetim 
Kurulu kararıyla kesinleşir.  

10.4. Sonuçların ilanı   
a) Yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, Üniversitenin internet 

sayfasında duyurulur. 
b) Şartları sağlayan adaylar arasından kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilir.  Belirlenen 

süre içinde asıl adaylardan başvuru yapılmaması halinde sırayla yedekler çağrılır. 
10.5. İntibak programı  
a) İlgili bölümler, yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin daha önce almış oldukları derslerden 

hangilerinin sayılacağı ve geçiş yaptıkları programdaki hangi derslere karşılık geleceğini 
belirleyerek,  hangi sınıfa ve döneme intibak ettirileceğini tespit eder. 

b) Öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundaki sınıf statüsüne bakılmaksızın, 
Üniversiteye kabul edildiği takdirde intibakı Üniversitenin Ön Lisans, Lisans Eğitim-
Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen sınıf statüsü kapsamında Fakülte Yönetim 
Kurulu kararıyla yapılır. 

10.6. Derslerin transferi ve not işlenmesi 
a) Öğrencinin saydırdığı derslerin notları Üniversitenin transkriptine harf notu olarak işlenir. 

Bu notların dönüştürülmesinde Üniversitenin not dönüştürme tablosu kullanılır. Ancak, 
transfer ettiği ders için sadece harf notu bulunan öğrencinin kayıtlı olduğu kurumdan alacağı 
4’lü veya 100’lü sistem karşılıklarını gösteren belgeye istinaden not dönüşümü yapılır.  

b) Özel öğrenci veya değişim programı kapsamında daha önce TOBB ETÜ’de alınmış olup 
saydırılan dersler notları ile birlikte işlenir.  

c) Mezuniyet genel not ortalamaları, öğrencilerin önceki diploma programlarından aldığı ve 
transfer ettiği notları ile yatay geçiş yaptıkları programda aldıkları ders notlarına göre 
belirlenir. Ancak, mezuniyet derecelerinin belirlenmesinde yatay geçişle gelen öğrencilerin 
sadece ETÜ’de aldığı derslerin notları dikkate alınır. 
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11. ÖZEL DURUMLAR 
11.1. Yurt dışındaki kamu görevlisinin çocukları  
a) Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrenciler anne veya babasının 

Devlet hizmetindeki görevinin sona ermesi veya işçi ise kesin dönüş yapması nedenleriyle 
Türkiye’ye dönmek için yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler.  

b) Öğrencilerin başvurularının kabul edilmesi için yabancı dil sınıfı hariç en az bir yıl 
okumuş ve yılsonu sınavlarının tamamını başarı ile vermiş olması gerekir.  

c) Üniversitede yatay geçiş başvurusu yapılan fakültelerin yönetim kurulları bu yolla 
başvuran öğrencileri yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirir. 

11.2. Yurt içindeki kamu görevlisinin çocukları 
a) Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, 

sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde, kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları 
çocukları ve eşleri, taban puan şartını sağladıkları takdirde kontenjan aranmaksızın 
Üniversitenin eşdeğer bir programına yatay geçiş başvurusunda bulunabilir. 

b) Bu durumdaki öğrenciler, eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay 
içinde başvurmaları halinde son iki ders dönemi dışında her sınıf veya ders dönemine 
kabul edilebilirler.  

11.3. Yabancı diplomatların çocukları  
a) Türkiye’de hizmet görmekte olan yabancı diplomatların çocuklarının Üniversiteye 

başvuruları, kontenjan şartı aranmaksızın Üniversitede başvurduğu fakültenin yönetim 
kurulu tarafından değerlendirilir. Başvurunun kabul edilmesi halinde her bir öğrenci için 
gerekli intibak programı hazırlanır. 

 
12. GENEL AÇIKLAMALAR 

12.1. Öğrenci alınmayan yıllar için esas alınacak taban puanlar 
a) Öğrencinin geçmek istediği diploma programına merkezi sınava girdiği yılda henüz 

öğrenci alınmadığı için taban puanının mevcut olmaması durumunda, değerlendirmelerde 
bu taban puanın oluştuğu ilk yıl esas alınır.    

b) Öğrencinin geçmek istediği diploma programına merkezi sınava girdiği yıldan önce 
öğrenci kabul edilirken, sınava girdiği yıl itibarıyla öğrenci kabul edilmemişse yatay geçiş 
yapılamaz. 

c) Üniversiteye yatay geçiş başvurusu yapılan yılda öğrenci alınmayan programlar için aday 
öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programa kayıt olduğu yıldaki ÖSYM Kılavuzunda 
yer alan kontenjan dikkate alınır.   

12.2. İzinli olanların başvurusu 
a) Kayıtlı olduğu yükseköğrenim kurumundan izinli olmak, yatay geçiş hakkından 

yararlanmak için engel teşkil etmez. Ancak, kayıtlı olduğu programda en az bir dönem 
okumayan yatay geçiş yapamaz. 

12.3. Disiplin cezası 
a) Bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılan veya halen kayıtlı olmayanların 

başvuruları kabul edilmez. Öğrencinin bu konudaki belgeyi başvuru dosyasına eklemesi 
gerekir.  

12.4. Yetenek sınavı 
a) Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna özel yetenek sınavı ile girmiş olsa dahi öğrenci 

Üniversitenin merkezi yerleştirme puanı şartını sağladığı programlara yatay geçiş başvurusu 
yapabilir. Ancak özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara Üniversite dışından yatay 
geçiş yapılamaz; bu programlara Üniversite içinden yatay geçiş ise sadece akademik başarı 
kriterine göre yapılabilir. 
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12.5. Başvuru ücreti 
a) Yurt içinde ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye yatay geçiş 

başvurusu için alınacak ücret Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir; bu ücret hiçbir 
koşulda iade edilmez. 

12.6. Yatay geçiş yapılan kurumun kontrolü 
a) Üniversiteye diğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçişle kabul edilen öğrencilerin 

özlük dosyası geldikleri kurumdan resmi yazı ile istenir.  
b) Bu Yönerge kapsamında geçiş yapan öğrencilerin yeni durumları, kayıt işlemi tamamlanıp, 

geçiş ve intibak işlemleri kesinleştikten sonra en geç 15 gün içinde Öğrenci İşleri 
Müdürlüğü tarafından yükseköğretim öğrenci veritabanına (YÖKSİS) işlenir. 

12.7. Bursluluk durumu 
a) Kayıtlı olduğu programda burslu kontenjan dâhilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler 

yatay geçiş yaptıklarında burslarından feragat etmiş sayılırlar. 
b) Öğrenciler kayıtlı oldukları programın burslu olup olmadığına bakılmaksızın yatay geçiş 

yapmak istedikleri programın bursluluk taban puan şartını sağlasalar dahi Üniversiteye 
ücretli olarak yatay geçiş yapabilirler. Ancak, Senatonun önerisi ve Mütevelli Heyet 
Başkanlığının onayı ile bazı programlara ilgili yılda kabul edilecek öğrenciler için burs 
imkânı sağlanabilir. Yatay geçişte burs imkanının devam ettiği durumlarda bursluluk 
süresine öğrencinin daha önceki (Üniversite içi-dışı) programlarda hazırlık sınıfını da 
kapsayan eğitim öğretim süresi dahildir. 

12.8. Yarıyıl ve dönem uyuşmazlığı 
a) Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye yatay geçiş başvurusu kabul edilen 

öğrenci, kendi yüksek öğretim kurumundaki yarıyıl süresi ile Üniversitenin ders dönemi 
süresinin uyuşmaması halinde müfredatındaki dersleri gecikmeli olarak almayı kabul etmiş 
sayılır.  

12.9. Öğretim dili en az yüzde 30 İngilizce olan programlara yatay geçişte yabancı dil 
başarı şartı 

a) Öğretim dili en az yüzde 30 İngilizce olan programlara yatay geçiş için Üniversitenin 
İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Esaslarına İlişkin Yönergesinde belirlenmiş 
yabancı dil şartının sağlanması gerekir.  

b) Üniversitenin mevzuatına göre yabancı dil şartını sağladığına dair belge ibraz edemeyen, 
ancak diğer başvuru şartlarını taşıdığı belirlenen öğrenciler, talepleri halinde Üniversitenin 
akademik takviminde belirtilen Yeni Kayıt olan Öğrenciler için Yeterlik Sınavına (TOEFL- 
ITP) girebilirler. 

c) Hazırlık sınıfında veya birinci sınıfa geçiş yapmak isteyen öğrenciler, yabancı dil şartını 
sağlayamadıkları takdirde yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederler.  

12.10. Yatay geçiş sayısı 
a) Taban puana göre yatay geçişle Üniversiteden başka bir yükseköğretim kurumuna yatay 
geçiş yapmış olan öğrenciler Üniversiteye bir defaya mahsus tekrar yatay geçişle dönebilirler. 
Başka bir üniversiteye taban puan göre yatay geçiş yapamazlar. 
12.11. Azami süre (Ek: 09.06.2016 tarih ve 14/5 sayılı Senato Kararı) 
Merkezi yerleştirme puanına göre eğitim gördüğü programdan farklı bir programa yatay geçiş 
yapan öğrencilerin azami süreleri, programın azami süresinden kabul edildiği sınıf çıkartılarak 
hesaplanır.  

 
 

 
 




