BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
KURUMLAR ARASI (NOT ORTALAMASINA İLE) YATAY GEÇİŞ 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 İlanı

11-12 Eylül 2017

Asil Kazananların Kayıtları

13 Eylül 2017

Yedek Kazananların İlanı

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.KONTENJANLAR
Program
Çevre Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Kimya (Türkçe)
Lif ve Polimer Mühendisliği (**)
Makine Mühendisliği (**)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-ABD Southern
University and A&M College) (***)
Mekatronik Mühendisliği (**)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (**)
Şehir ve Bölge Planlama
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Orman Endüstri Mühendisliği
Orman Mühendisliği

2.Sınıf
Yurt İçi
2
3
3
4
2
2
2
4

2. Sınıf
Yurt Dışı
1

3.Sınıf
Yurt İçi
2
3
3
4
2
4

3. Sınıf
Yurt Dışı
1

7

-

-

-

3
3
2
2
4
2

-

3
3
2

-

(**) Bu programdaki öğretim dili en az %30 İngilizce'dir.
(***) Bursa Teknik Üniversitesi ile ABD Southern University and A&M College arasında çift diplomaya yönelik
uluslararası ortak lisans programıdır. Öğretim dili İngilizce'dir. Öğrenciler hazırlık sınıfı, 1 inci ve 2 nci sınıfları
Bursa Teknik Üniversitesinde; 3 üncü ve 4 üncü sınıfları ise ABD Southern University A&M College (SUBR)' de
tamamlayacaklardır. Eğitim-öğretim ücretlidir. Detaylı bilgi için uolp.btu.edu.tr internet adresini ziyaret ediniz.
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3.KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ (NOT ORTALAMASI İLE)
Başvuru Koşulları
1. Kurumlar arası yatay geçiş, lisans diploma programlarının üçüncü ve beşinci yarıyılına yapılır.
2. BTÜ’ye Yatay geçiş başvurusu yapabilmek için başvuru sırasında eşdeğer bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı
öğrenci statüsünde olunması zorunludur.
3. Yatay geçiş başvurusu, öğrencinin geldiği Yüksek Öğretim Kurumunda tamamladığı yarıyılı takip eden yarıyıla
yapılır.
4. Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim programında bitirmiş olduğu
yarıyıllara ait öğretim planındaki tüm derslerden başarılı olması ve genel not ortalamasının en az 100 üzerinden
60 olması (4 üzerinden en az 2.30) şarttır.
5. Başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının
taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir.
6. 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.)
7. 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.
8. Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş
yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna
girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş
yapabilirler.
9. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim
görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 (dörtlük sistemde 3.15/4.00) veya
üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma
programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
10. “Sınavsız İkinci Üniversite” statüsünde açık veya uzaktan eğitim programlarında kayıtlı olanlar, öğrenim
gördükleri açık ve uzaktan eğitim programından yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar.
11. Kurumlar arası yatay geçiş ile kayıt olan öğrencilerin geldikleri yükseköğretim kurumundaki süreler, öğrenim
süresine dâhil edilir. Toplam süre, kanunda belirtilen süreleri aşamaz.
12. Tamamen veya kısmen (en az %30) yabancı dil ile eğitim yapan BTÜ programlarına geçiş yapabilmek için;
“BTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi” hükümleri uyarınca; BTÜ’nün
yapacağı Yabancı Dil Sınavı (BTUYDS) veya ulusal/uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil sınavından Senato
tarafından kabul edilen asgari puanı almış olmak gerekir.
13. İngilizce yeterlik koşulunu sağlayamayan öğrencilerin yatay geçiş başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
Başvuru Bilgileri
1. Başvuru http://obs.btu.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yatay_login.aspx internet adresinden online olarak
yapılacaktır.
2. Yüklenen belgelerin ve beyan edilen bilgilerin, eksiksiz ve doğru olmasından adaylar sorumludur.
3. Sadece başvuru formunu doldurup, istenen belgeleri sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul
edilmeyecektir.
4. Adaylar 1 diploma programına başvurabilirler.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler
Aşağıda belirtilen belgeler online başvuru formuna eksiksiz olarak yüklenmelidir.
1. Not Çizelgesi: (Başarı Durum Belgesi/Transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği
bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve ağırlıklı genel not ortalamasını gösterir belgedir. Bu belgenin
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üniversite onaylı olması gereklidir. Not belgesi yabancı dilde olanların onaylı (üniversite veya noter) Türkçesini
de eklemeleri gerekmektedir.
2. ÖSYS Sonuç Belgesi : (Yerleştirme belgesi ve Alınan tüm puanları gösterir belge) ÖSYM sayfasından alınacak
çıktı ile başvuru yapılacaktır.
3. %10 Belgesi (2.öğretim öğrencileri için): İkinci (akşam) örgün öğretim programlarından normal (gündüz)
örgün öğretim programlarına yapılacak başvuru için, öğrencinin tamamladığı sınıfta yapılan ağırlıklı genel not
ortalaması sıralamasında ilk yüzde on arasına girdiğini gösterir belge.
4. Disiplin Durumunu Gösterir Belge: Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan disiplin cezası almadığına
dair belge (transkriptte belirtilmiş ise ayrıca istenmez).
5. Ders Planı: Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda izlediği programın onaylı ders planı (lisans için dört,
ön lisans için iki yıllık dersleri gösterir liste). (Ders planı yabancı dilde olanların, öğrenim gördüğü yükseköğretim
kurumundan veya noterden onaylı Türkçesini de eklemeleri gereklidir).
6. Ders İçerikleri: Öğrenim görülen yükseköğretim kurumunda izlenen programın onaylı ders içerikleri (Ders
içerikleri yabancı dilde olanların, öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya noter onaylı Türkçesinin yatay
geçiş için kayıt hakkı kazanıldığında, kayıt sırasında getirilmesi gereklidir. )
7. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi: Tamamen veya kısmen (en az %30) yabancı dil ile eğitim yapan BTÜ
programlarına geçiş yapabilmek için; “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 puanı aldığını gösteren sonuç belgesi. (BTÜ
YDS ye girecek öğrenciler bu alanı boş bırakacaktır.)
8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
9. Öğrenci Belgesi
10. Fotoğraf: (4.5x6) ebadında (yüzün belirgin olduğu) ve son altı ay içinde çekilmiş fotoğraf.
Not: Posta ile yapılan veya eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz.
Kayıt İçin Gerekli Belgeler
1. Başvuru Formu: Online başvuru formunun çıktısı alınarak imzalanmalıdır.
2. Not Çizelgesi: (Başarı Durum Belgesi/Transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği
bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve ağırlıklı genel not ortalamasını gösterir belgedir. Bu belgenin
üniversite onaylı olması gereklidir. Not belgesi yabancı dilde olanların onaylı (üniversite veya noter) Türkçesini
de eklemeleri gerekmektedir.
3. ÖSYS Sonuç Belgesi (Yerleştirme belgesi ve Alınan tüm puanları gösterir belge): Bu iki belgenin ÖSYM
sayfasından alınacak çıktıları.
4. %10 Belgesi (2.öğretim öğrencileri için): İkinci (akşam) örgün öğretim programlarından normal (gündüz)
örgün öğretim programlarına yapılacak başvuru için, öğrencinin tamamladığı sınıfta yapılan ağırlıklı genel not
ortalaması sıralamasında ilk yüzde on arasına girdiğini gösterir belge.
5. Disiplin Durumunu Gösterir Belge: Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan disiplin cezası almadığına
dair belge (transkriptte belirtilmiş ise ayrıca istenmez).
6. Ders Planı: Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda izlediği programın onaylı ders planı (lisans için dört,
ön lisans için iki yıllık dersleri gösterir liste).(Ders planı yabancı dilde olanların, öğrenim gördüğü yükseköğretim
kurumundan veya noterden onaylı Türkçesini de eklemeleri gereklidir).
7. Ders İçerikleri: Öğrenim görülen yükseköğretim kurumunda izlenen programın onaylı ders içerikleri (Ders
içerikleri yabancı dilde olanların, öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya noter onaylı Türkçesinin yatay
geçiş için kayıt hakkı kazanıldığında, kayıt sırasında getirilmesi gereklidir. )
8. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi: Tamamen veya kısmen (en az %30) yabancı dil ile eğitim yapan BTÜ
programlarına geçiş yapabilmek için; “BTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönergesi” hükümleri uyarınca; BTÜ’nün yapacağı Yabancı Dil Sınavı (BTUYDS) veya ulusal/uluslararası
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geçerliliği olan bir yabancı dil sınavından Senato tarafından kabul edilen asgari puanı aldığını gösteren sonuç
belgesi.
9. Nüfus Cüzdanının Aslı ve Arkalı Önlü Fotokopisi: (Nüfus cüzdanınızın aslı, fotokopisi ile karşılaştırılarak
kontrol edildikten sonra size iade edilecektir)
10. Öğrenci Belgesi
4.YURT DIŞINDAKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINDAN YATAY GEÇİŞ
Başvuru Bilgileri
1. Başvuru http://obs.btu.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yatay_login.aspx internet adresinden online olarak
yapılacaktır.
2. Yüklenen belgelerin ve beyan edilen bilgilerin, eksiksiz ve doğru olmasından adaylar sorumludur.
3. Sadece başvuru formunu doldurup, istenen belgeleri sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul
edilmeyecektir.
4. Adaylar 1 diploma programına başvurabilirler.
Başvuru Şartı
1. Kayıtlı öğrenci olma şartı: Yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci, hâlihazırda herhangi bir üniversitenin kayıtlı
öğrencisi olmalıdır.
2. Asgarî eğitim şartı: Yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci, (yabancı dil hazırlık sınıfı dışında) kendi
üniversitesindeki herhangi bir lisans programında en az iki yarıyılı tamamlamış olmalıdır.
3. Genel ağırlıklı not ortalaması (AGNO) şartı: Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin kayıtlı olduğu programda
tamamlamış olduğu dönemlere ait GANO’su 4.00’lük sistemde en az 2.30; 100’lük sistemde en az 60 olmalıdır.
4. YÖK tarafından tanınma şartı: Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin okumakta olduğu üniversite, YÖK
tarafından tanınmış olmalıdır.
5. Eşdeğer olma şartı: Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin okumakta olduğu diploma programı, Bursa Teknik
Üniversitesi tarafından eşdeğer olarak kabul edilmiş olmalıdır.
6. Tamamen veya kısmen (en az %30) yabancı dil ile eğitim yapan BTÜ programlarına geçiş yapabilmek için;
“BTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi” hükümleri uyarınca; BTÜ’nün
yapacağı Yabancı Dil Sınavı (BTÜYDS) veya ulusal/uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil sınavından Senato
tarafından kabul edilen asgari puanı almış olmak gerekir.
7. Taban puan şartı:
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılından Önce Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarına Kayıt Yaptıran Öğrenciler;
Öğrencinin yurt dışı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırdığı yıl Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)
Kılavuzunun "Yurt Dışında Yükseköğretim Görmek İsteyenler" kısmında açıklanan şartları taşıması
gerekmektedir. (Örnek: 2016-2017 eğitim-öğretim yılında yurt dışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt olan
öğrencilerin, 2016 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzunun "Yurt Dışında Yükseköğretim
Görmek İsteyenler" başlıklı 10.7 maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.)
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarına İlk Defa Kayıt Yaptıracak Öğrenciler;
T.C. uyruklu öğrencilerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim
kurumlarına yatay geçişleri ile ilgili olarak;
1. 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak öğrencilerin,
a) İlgili yıldaki ÖSYS Kılavuzlarında yer alan (Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik vb.) programlar
için belirlenen başarı
sırasının aranmasına,
b) Başarı sırası aranmayan programlar 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 puanına eşit veya yüksek olması gerektiğine,
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c) Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğer sınav puanlarına sahip olanların da (a) ve (b) maddelerindeki
şartları sağlaması gerektiğine,
2. 2017-2018 eğitim-öğretim döneminden itibaren QS ile Times dünya sıralamasında ilk 500'e giren
üniversitelerde öğrenime başlayan
öğrencilerden hazırlık sınıfı hariç en az ikinci sınıfı başarıyla tamamlayan öğrencilerin 3 üncü sınıfa (öğretim
süresi 5 yıl olanlarda 3 ve 4,
öğretim süresi 6 yıl olanlarda 3, 4, 5 inci sınıflara) yatay geçiş başvurusu yapabilmesine, önlisans
programlarında ise üçüncü yarıyıla (ikinci
sınıfa) yatay geçiş başvurusu yapılabilmesine,
3. T.C. uyruklu olup ortaöğretimini yurt dışında tamamlayarak yükseköğretime başlayan öğrenciler ile yabancı
uyruklu öğrencilerden yukarıdaki şartların aranmamasına karar verilmiştir
Başvuru İçin Gerekli Belgeler
1. ÖSYS Sonuç Belgesi veya Muadili Belge: Belgelerin sisteme kontrol kodu görünecek şekilde eklenmesi
gerekmektedir.
2. Not Çizelgesi: (Başarı Durum Belgesi/Transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği
bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve ağırlıklı genel not ortalamasını gösterir belgedir. Bu belgenin
üniversite onaylı olması gereklidir. Not belgesi yabancı dilde olanların onaylı (üniversite veya noter) Türkçesini
de eklemeleri gerekmektedir.
3. Öğrenci Belgesi: Üniversitesinden mühürlü ve imzalı (onaylı) güncel tarihli öğrenci belgesi
4. Disiplin Durumunu Gösterir Belge: Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan disiplin cezası almadığına
dair belge (transkriptte belirtilmiş ise ayrıca istenmez).
5. Denklik Belgesi: Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin okumakta olduğu
tarafından tanınmış olduğunu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınmış denklik belgesi.

üniversite,

YÖK

6. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi: Tamamen veya kısmen (en az %30) yabancı dil ile eğitim yapan BTÜ
programlarına geçiş yapabilmek için; “BTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönergesi” hükümleri uyarınca; BTÜ’nün yapacağı Yabancı Dil Sınavı (BTÜYDS) veya ulusal/uluslararası
geçerliliği olan bir yabancı dil sınavından Senato tarafından kabul edilen asgari puanı aldığını gösteren sonuç
belgesi. (BTÜ YDS ye girecek öğrenciler bu alanı boş bırakacaktır.)
Not: Posta ile yapılan veya eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz.
Kayıt Belgeleri
1. ÖSYS Sonuç Belgesi veya Muadili Belge: Belgelerin bilgisayar çıktısı.
2. Not Çizelgesi: (Başarı Durum Belgesi/Transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği
bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve ağırlıklı genel not ortalamasını gösterir belgedir. Bu belgenin
üniversite onaylı olması gereklidir. Not belgesi yabancı dilde olanların onaylı (üniversite veya noter) Türkçesini
de eklemeleri gerekmektedir.
3. Öğrenci Belgesi: Üniversitesinden mühürlü ve imzalı (onaylı) güncel tarihli öğrenci belgesi
4. Disiplin Durumunu Gösterir Belge: Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan disiplin cezası almadığına
dair belge (transkriptte belirtilmiş ise ayrıca istenmez).
5. Ders Planı: Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda izlediği programın onaylı ders planı (lisans için dört,
ön lisans için iki yıllık dersleri gösterir liste).(Ders planı yabancı dilde olanların, öğrenim gördüğü yükseköğretim
kurumundan veya noterden onaylı Türkçesini de eklemeleri gereklidir).
6. Ders İçerikleri: Öğrenim görülen yükseköğretim kurumunda izlenen programın onaylı ders içerikleri (Ders
içerikleri yabancı dilde olanların, öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya noter onaylı Türkçesinin yatay
geçiş için kayıt hakkı kazanıldığında, kayıt sırasında getirilmesi gereklidir. )
7. Denklik Belgesi: Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin okumakta olduğu
tarafından tanınmış olduğunu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınmış denklik belgesi.

üniversite,

YÖK
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8. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi: Tamamen veya kısmen (en az %30) yabancı dil ile eğitim yapan BTÜ
programlarına geçiş yapabilmek için; “BTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönergesi” hükümleri uyarınca; BTÜ’nün yapacağı Yabancı Dil Sınavı (BTÜYDS) veya ulusal/uluslararası
geçerliliği olan bir yabancı dil sınavından Senato tarafından kabul edilen asgari puanı aldığını gösteren sonuç
belgesi.
5.TAMAMEN VEYA KISMEN (EN AZ %30) İNGİLİZCE ÖĞRETİM YAPILAN PROGRAMLARA KURUMLARARASI
YATAY GEÇİŞ İÇİN İNGİLİZCE DİL SINAVLARI, ASGARİ PUANLAR VE SINAVLARIN GEÇERLİK SÜRELERİ
1.Tamamen veya kısmen (en az %30) yabancı dil ile eğitim yapan BTÜ programlarına geçiş yapabilmek için,
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 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
BTÜYDS
YDS
E-YDS
YÖKDİL
CPE
CAE
TOEFL IBT
PTE Akademik

Sınavdan Alınması Gereken Asgari Puan
70
65
65
65
C
B
78
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.
6.DEĞERLENDİRME
Başvurularla ilgili değerlendirmeyi, ilgili dekanlıklar tarafından oluşturulan komisyonlar yapar. Başvurular
fakülte yönetim kurulunca karara bağlanır.
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)]
1. Puanların eşit olması durumunda AGNO’nun önceliği vardır.
2. Değerlendirmeler ilgili yönetim kurulunca sonuçlandırılır.
3. Sıralama sonucunda; kontenjan kadar asil liste ve en çok bir o kadar da yedek liste ilan edilir. Takvimde
belirlenen süre içinde kayıt için gelmeyen asıl adayların yerine sırasıyla yedek adaylar çağırılır.
4. Yurtdışından öğrenci kabul kontenjanına başvuran öğrencilerin sıralamasında yalnızca AGNO esas alınır.
7.KAYIT HAKKI KAZANANLARIN İNTİBAK İŞLEMLERİ
Üniversitemiz “Lisans Programları için Muafiyet Sınavları, Ders Eşdeğerlik, İntibak Usul ve Esaslarına” ulaşmak
için tıklayınız.
8.KAYIT YERİ
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
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