T.C.
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İÇİN YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, lisansüstü düzeyindeki öğrencilerin Bursa Teknik Üniversitesi
(BTÜ) programları arasında veya diğer yükseköğretim kurumlarından Bursa Teknik Üniversitesinin
programlarına yatay geçiş ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, BTÜ’nün lisansüstü programları arasında veya diğer yükseköğretim
kurumlarından BTÜ’ nün lisansüstü programlarına yatay geçişe ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 01 Temmuz 1996 tarih ve 22683 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Yükseköğretim Kurumlarında Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve 10 Eylül 2013 tarih ve
28761 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan BTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine
dayanılarak hazırlanmıştır
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönerge’de geçen:
a) Üniversite: Bursa Teknik Üniversitesini,
b) Rektör: Bursa Teknik Üniversitesi Rektörünü,
c) Senato: Bursa Teknik Üniversitesi Senatosunu,
d) Enstitü: Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı enstitüleri,
e) EYK: Enstitü Yönetim Kurulunu
f) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
g) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını
h) GMAT: ‘Graduate Management Admission Test’ Sınavını
i) GRE: ‘Graduate Record Examination’ Sınavını
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programlara Yatay Geçiş
MADDE 5 – (1) Bulunduğu lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış ve AGNO’su 4.00
üzerinden en az 3.00 olan öğrenci yatay geçiş yapabilir.
(2) Yatay geçiş yapacak öğrencinin Üniversite Senatosunca belirlenen geçerli asgari ALES veya
GMAT veya GRE notu ve yabancı dil notunu sağlamış olması gerekir.
(3) Yatay geçiş için başvuran öğrencinin not dökümü ve ders içerikleri, ilgili anabilim dalı
başkanlığınca oluşturulan üç kişilik komisyon tarafından incelenir ve sonuç rapor halinde enstitüye
bildirilir. EYK tarafından karara bağlanır.
(4) Üniversite dışındaki bir Lisansüstü programdan yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrencilerin
dosyası ilgili enstitüden istenir ve intibak işlemleri yapılır. Anabilim dalı başkanlığı gerekli görmesi
halinde ilgili öğrencinin müracaat ettiği programa intibakı için ek dersler almasını önerebilir. Keza
Anabilim Dalı Başkanlığı adaylardan Üniversite Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesindeki hükümleri uyarınca bilimsel hazırlık programına devam etmelerini isteyebilir.
(5) Üniversite dışındaki bir Lisansüstü programda başarılmış olan ve ilgili anabilim dalı başkanlığınca
eşdeğerliği kabul edilen derslerin tamamı ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve EYK’nun kararı
ile sayılabilir. Derslerin sayılabilmesi için yüksek lisansta en az CB, doktorada ise BB ile başarılmış
olması gerekir.
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(6) Yatay geçiş yapılan tezli yüksek lisans programı anabilim dalı başkanlığının teklifi ile en erken tez
konusunun belirlendiği tarihten itibaren dört ay sonra tamamlanabilir.
(7) Diğer yükseköğretim kurumlarında alınan derslerin notları Üniversite Lisansüstü Eğitim-Öğretim
Yönetmeliğinin 19. Maddesindeki dönüşüm tablosuna göre harf notuna dönüştürülerek not döküm
belgesine işlenir.
(8) Yatay geçiş yapan öğrencinin ilgili anabilim dalının belirlemiş olduğu, alması gereken minimum
İngilizce ders oranı kriterini sağlaması zorunludur.
(9) Türkçe alınan bir ders İngilizce verilen bir dersin yerine sayılamaz.
(10) Doktora yeterliğin yatay geçiş yapılan doktora programından alınması zorunludur.
(11) Öğrencinin mevcut anabilim dalında geçirmiş olduğu süre geçiş yaptığı anabilim dalında
geçirilmiş süre olarak işlenir.
(12) Yatay geçiş başvuru tarihleri Enstitü Web sayfasında ilan edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 6 – (1) Yatay geçiş yapacak/yapan öğrenci bu yönergede belirtilmemiş fakat Üniversite
lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğinde belirtilen ve gerekli olan tüm hususları sağlamak zorundadır.
(2) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde Senato kararları ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 7 - (1) Bu yönerge Senatoda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 - (1) Bu yönerge hükümlerini Rektör yürütür.
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