BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA (EK MADDE-1) YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

1. SÜREÇ TAKVİMİ
01-15 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 BİLGİLERİ
1. Başvurular 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. Online başvuruda istenen belgeleri sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
4. Adaylar 1 diploma programına başvurabilirler.
3. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Aşağıda belirtilen belgeler online başvuru formuna eksiksiz olarak yüklenmelidir.
1. Öğrenci Belgesi: Öğrenim görülen Yükseköğretim Kurumundan alınacak (onaylı) öğrenci olduğunu gösterir
belge.
2. Öğrenim gördüğü Yükseköğretim Kurumuna, “Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş” yolu ile kayıt
yaptırmadığını gösteren belge.(Öğrenci belgesinde kayıt nedeni yazıyorsa bu belgenin yüklenmesine gerek
yoktur.)
3. Önlisans Diploması (Fotokopi): DGS Sonucuna göre yerleşen ve öğrenim gördükleri program dışındaki
programlara başvuru yapacak adaylar yalnızca ilgili yıldaki DGS kılavuzunda yer alan “Önlisans Mezuniyet
Alanlarına göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları”na başvurabileceklerinden, önlisans mezuniyet
alanının görülebilmesi için Ön Lisans Diploma fotokopisi ile birlikte ÖSYM sayfasından başvuru yapabilecekleri
programların listesinin çıktısını yüklemeleri gerekmektedir. (Yıllara göre DGS kılavuzlarına www.osym.gov.tr
adresinden ulaşılabilir.)
4. Sağlık lisans tamamlama ile yerleşenlerin ön lisans diploması ve transkript belgesi.
5. ÖSYS Sonuç Belgesi (Yerleştirme belgesi ve Alınan tüm puanları gösterir belge): Bu iki belgenin ÖSYM
sayfasından alınacak çıktıları ile başvuru yapılacaktır. (LYS ve DGS)
6. Disiplin Durumunu Gösterir Belge: Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan disiplin cezası almadığına
dair belge.
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
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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. Fotoğraf: (4.5x6) ebadında (yüzün belirgin olduğu) ve son altı ay içinde çekilmiş fotoğraf.
Not: Posta ile yapılan veya eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz.
4. KONTENJAN
Her bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil her bir sınıfı için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi
Kılavuzlarında öngörülen öğrenci kontenjanın %30’u kadar.
5. YABANCI DİL YETERLİK
Öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumlarındaki Lisans programlarının ara sınıflarında kayıtlı bulunanların
(1., 2., 3. sınıfı tamamlamış olanlar ve 4. sınıf), BTÜ Senatosunca BTÜ YDS’ye eşdeğer kabul edilen ulusal ya da
uluslararası sınavların birinden başarılı olduklarını belgelemeleri ya da yapılacak olan İngilizce Yeterlik
sınavından başarılı olmaları gerekmektedir. Bu madde de belirtilen şartları sağlamayanların başvuruları
değerlendirmeye alınmaz. Öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumlarının, Yabancı Dil Hazırlık sınıfında
kayıtlı veya Yabancı Dil Hazırlık sınıfını tamamlayarak 1. sınıfa başlayacak olanların yukarıda belirtilen şartları
sağlayamaması durumunda 1 yıl süreli İngilizce Hazırlık sınıfında öğrenim görmeleri gerekmektedir.
6. TAMAMEN VEYA KISMEN (EN AZ %30) İNGİLİZCE ÖĞRETİM YAPILAN PROGRAMLARA 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 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.
7. 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)
8. DEĞERLENDİRME
Başvuruların değerlendirilmesini, sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi
puanlarının dikkate alınarak ( başarı, vb. şart aranmamasına), ilgili fakülte tarafından oluşturulan komisyon
yapar. İlgili Fakülte Yönetim Kurulu karara bağlar.
9. KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Başvuru Formu: Online başvuru formunun çıktısı alınarak imzalanmalıdır.
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2. Öğrenci Belgesi: Öğrenim görülen Yükseköğretim Kurumundan alınacak (onaylı) öğrenci olduğunu gösterir
belge.
3. Öğrenim gördüğü Yükseköğretim Kurumuna, “Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş” yolu ile kayıt
yaptırmadığını gösteren belge.(Öğrenci belgesinde kayıt türü bilgisi yok ise)
4. Nüfus Cüzdanının Aslı ve Arkalı Önlü Fotokopisi: (Nüfus cüzdanınızın aslı, fotokopisi ile karşılaştırılarak
kontrol edildikten sonra size iade edilecektir)
5. 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.
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. Disiplin Durumunu Gösterir Belge: Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan disiplin cezası almadığına
dair belge.
9. ÖSYS Sonuç Belgesi (Yerleştirme belgesi ve Alınan tüm puanları gösterir belge): Bu iki belgenin ÖSYM
sayfasından alınacak çıktıları, (LYS ve DGS)
10. 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.
10.KAYIT HAKKI KAZANANLARIN İNTİBAK İŞLEMLERİ
Üniversitemiz “Lisans Programları için Muafiyet Sınavları, Ders Eşdeğerlik, İntibak Usul ve Esaslarına” ulaşmak
için tıklayınız.
11. 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 37
12. KAYIT İŞLEMİNİN TAMAMLANMASINDAN SONRA YAPILACAK İŞLEMLER
1. Kesin kaydınız yapıldıktan sonra, lise/önlisans diplomanız, Üniversitemizce üniversitenizden yazı ile
istenecektir. Ancak bazı üniversiteler söz konusu evrakı üniversitemize göndermeden önce, öğrenciden, ilişik
kesme işlemi yaparak, kimlik kartını iade etmesini ve bunun dışında bazı işlemleri yerine getirmesini
istemektedir. Bu nedenle yatay geçişle gelen öğrencilerin, geldikleri üniversite ile irtibata geçerek, böyle bir
işlem gerekip gerekmediğini öğrenmelerinde yarar görülmektedir.
2. Geldiğiniz üniversitede kabul edilen staj çalışmalarına ilişkin staj belgelerinizi ilgili Bölüm Sekreterliğine teslim
etmeniz gerekmektedir. Staj belgeleriniz Bölümünüz staj komisyonunca değerlendirilecektir. Değerlendirme
sonucunda, stajlarınızın kabul edilip edilmediğini daha sonra Bölümünüzden öğrenebilirsiniz.
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