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BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 

ÇİFT ANADAL BAŞVURULARI  

1.SÜREÇ TAKVİMİ

14-25 Ağustos 2017 Başvuruların alınması 

24-25 Ağustos 2017 
İngilizce Yeterlik Sınavı (BTÜYDS) (Tamamen veya kısmen (en az %30) yabancı dil ile 
eğitim yapan Lisans programlarına başvuranlar için)* 

06-08 Eylül 2017 Başvuru değerlendirmesi ve sonuçlarının ilanı 

11-12 Eylül 2017 Asil kazananların kayıtları 

13 Eylül 2017 Yedek kazananların ilanı 

14 Eylül 2017  Yedek kazananların kayıtları 

*Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan BTÜYDS için tüm duyular http://ydyo.btu.edu.tr internet
adresinden takip edilmelidir.

2.BAŞVURU KOŞULLARI

1.Öğrenci ikinci anadal programına, anadal programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın başında
başvurabilir.
2.Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma
programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.
3.Başvuru anında anadal programındaki AGNO’su en az 3.00/4.00 olan ve anadal programının ilgili sınıfında
başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunan öğrenciler ikinci anadal programına başvurabilirler.
4.Anadal programındaki AGNO’su en az 3.00/4.00 olan ancak anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması
itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban
puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.
5.Mühendislik programlarına (Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği programları hariç),
programın puan türünde başarı sırası en düşük 240 bininci sırada olan öğrenciler başvurabilir. (Bu kural başarı
sınırının ÖSYS kılavuzunda yayınlandığı yıldan itibaren yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrenciler için
geçerlidir.)
6.Aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yapılamaz.
7.Çift anadal programındaki öğrenci, anadal programında kurum içi geçiş hükümlerine uygun koşulları
sağladığında sadece çift anadal programına yatay geçiş yapabilir.

8.Türkçe programlardan tamamen veya kısmen (en az %30) yabancı dil ile eğitim yapan BTÜ programlarında çift
anadal yapabilmek için; öğrencilerin “BTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönergesi” hükümleri uyarınca; BTÜ’nün yaptığı Yabancı Dil Sınavı (BTÜYDS) veya ulusal/uluslararası geçerliliği
olan bir yabancı dil sınavından Senato tarafından kabul edilen asgari puana sahip olması gerekir. Bu şartı
sağlamayan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

NOT: Başvuru koşulları ile ilgili ayrıntılı bilginin yer aldığı Yönergeye mevzuat.btu.edu.tr adresinde yer alan 
Yönergeler başlığı altından ulaşılabilir. 

3. TAMAMEN VEYA KISMEN (EN AZ %30) İNGİLİZCE ÖĞRETİM YAPILAN PROGRAMLARDA ÇİF ANADAL
YAPABİLMEK İÇİN GEREKLİ İNGİLİZCE DİL SINAVLARI, ASGARİ PUANLAR VE SINAVLARIN GEÇERLİK SÜRELERİ

1. Türkçe programlarda okuyan öğrencilerin tamamen veya kısmen (en az %30) yabancı dil ile eğitim yapan BTÜ
programlarında çift anadal yapabilmeleri için gerekli olan, Bursa Teknik Üniversitesinin yapacağı Yabancı Dil Sınavı
(BTÜYDS), ulusal/uluslararası geçerliliği olan sınavlar ve bu sınavların kabul edilen asgari puanları aşağıdaki
tabloda verilmiştir. ÖSYM tarafından belirlenen yabancı dil eşdeğerlik tablosunda yer alan sınavlardan elde edilen
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puanların geçerlilik süresi belge üzerinde belirtilen geçerlilik tarihi ile sınırlıdır. Belge üzerinde son geçerlilik tarihi 
belirtilmemişse bu sınavların geçerlilik tarihi 2 (iki) yıldır. 

 

Sınav Adı Sınavdan Alınması Gereken Asgari Puan 

BTÜYDS 70 

YDS 65 

E-YDS 65 

YÖKDİL 65 

CPE C 

CAE B 

TOEFL IBT 78 

PTE Akademik 67 

 
2. Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılacak olan BTÜYDS için sınav salonları, sınava giriş için gerekli 
belgeler ve sınavla ilgili tüm duyurular http://ydyo.btu.edu.tr internet adresinden takip edilmelidir. 
 
4. TAMAMEN VEYA KISMEN (EN AZ %30) İNGİLİZCE ÖĞRETİM YAPILAN PROGRAMLAR 

1. Kısmen (En az %30) İngilizce Öğretim Yapılan Programlar: Lif ve Polimer Mühendisliği, Makine Mühendisliği, 
Mekatronik Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 

2. Tamamen İngilizce Öğretim Yapılan Programlar: Makine Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-ABD Southern 
University and A&M College)  
 
5.BAŞVURU VE KAYITTA İSTENEN BELGELER 

Başvuru İçin:   1.Başvuru Formu 
 2.Öğrencinin Üniversitemize yerleştiği yıldaki ÖSYM sınav sonuç belgesi.(Puan türlerini 

gösteren)         
 
Kayıt İçin:         Dilekçe (Dilekçe kayıt esnasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından temin edilecektir.) 
                             
6.BAŞVURU VE KAYIT MERKEZİ 

Başvuru ve kayıtlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılacaktır. 
Adres: Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177 16310 Yıldırım/BURSA 
Telefon: 0(224) 300 32 36-37 

Not: Posta ile yapılan veya eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz. 
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