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BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ 

KURUM İÇİ (NOT ORTALAMASINA İLE) YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI 

 
 
1.SÜREÇ TAKVİMİ 

 

27 - 28 Ocak 2020 Başvuruların alınması 

30 Ocak 2020 Sonuçlarının İlanı 

31 Ocak 2020 Asil kazananların kayıtları 

03 Şubat 2020 Yedek kazananların İlanı 

04 Şubat 2020 Yedek kazananların kayıtları 

 
 
2.BAŞVURU KOŞULLARI 

1. Lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. 

2. Öğrencinin yatay geçiş başvurusunda bulunduğu yarıyıla kadar, tabi olduğu öğretim planındaki derslerin 
tümünden başarılı olması ve AGNO’ sunun en az 2.00/4.00 olması gerekmektedir (Üst yarıyıllardan alınan 
dersler AGNO hesabına katılmaz). 

3. Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş 
başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı 
için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer 
yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır. 

4. Giriş yılı 2016 olanlar için; Mühendislik  programlarına (Orman Fakültesi Programları Hariç), başarı sırası en 
düşük 240 bininci (240.000) sırada olanlar, Mimarlık programlarına (Peyzaj Mimarlığı Programı Hariç), başarı 
sırası en düşük 200 bininci (200.000) sırada olanlar, Giriş yılı 2017 olanlar için; Mühendislik  programlarına 
(Orman Fakültesi Programları Hariç), başarı sırası en düşük 240 bininci (240.000) sırada olanlar, Mimarlık 
programlarına (Peyzaj Mimarlığı Programı Hariç), başarı sırası en düşük 250 bininci (250.000) sırada olanlar 
başvuru yapabileceklerdir. Giriş yılı 2018 olanlar için; Mühendislik programlarına (Orman Fakültesi Programları 
Hariç), en düşük 300 bininci (300.000) sırada olanlar, Mimarlık programlarına (Peyzaj Mimarlığı Programı Hariç), 
en düşük 250 bininci (250.000) sırada olanlar başvuru yapabileceklerdir. Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Askeri Lise 
Mezunları için Üniversiteye Geçiş Sınavı (ALÜGS), Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) sonucuna göre kayıt yaptıran 
öğrenciler ile Türkiye Bursları kapsamında Ülkelerarası Anlaşmalara göre yerleştirilen öğrencilerin ÖSYS' den 
farklı olarak yerleştirilmeleri nedeniyle tüm geçiş ve çift anadal başvurularında söz konusu öğrencilerde başarı 
sırası aranmayacaktır. 

5. Yalnızca bir programa başvuru yapılabilir.  

6. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde sayılan fiiller nedeniyle, 
başarısızlık veya disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilenler ve disiplin cezası alanlar yatay geçiş için başvuramazlar. 
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4.BAŞVURU BİLGİLERİ 

1. Başvurular Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına elden yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir. 

2. Beyan edilen bilgilerin, eksiksiz ve doğru olmasından adaylar sorumludur. 

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

 

5.DEĞERLENDİRME 

Başvurularla ilgili değerlendirmeyi, ilgili dekanlık tarafından oluşturulan komisyonlar yapar. Başvurular fakülte 
yönetim kurulunca karara bağlanır. Puanların eşit olması durumunda AGNO’nun önceliği vardır. 

Sıralama İçin Kullanılacak Hesap Yöntemi: 

Başvuruda bulunan öğrencilerin başarı notu aşağıdaki formüle göre hesaplanır ve sıralama hesaplanan başarı 
notuna göre yapılır.  

[Başarı Notu: 0.5x (100 x başarısı hesaplanacak öğrencinin ÖSYM puanı) / (başvuran öğrencinin üniversiteye 
girdiği yıldaki başvurulan BTÜ bölümünün en yüksek ÖSYM puanı) + 0.5x (yüz üzerinden AGNO) 

6.BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1. Başvuru Formu, (Duyuru sayfasından alınacaktır.) 

2.ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi, 

3. Transkript Belgesi. 

7.KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1. Eski bölümünüzden kaydınızı sildirme belgesi (Kayıt esnasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından 
verilecektir.) 

2. Yeni bölüme kayıt formu (Kayıt esnasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından verilecektir.) 

8.BAŞVURU VE KAYIT YERİ 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 
Adres: Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177 16310 Yıldırım/BURSA 
Telefon: 0(224) 300 32 36-37 


