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BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  

EK MADDE-2 UYARINCA SURİYE-MISIR VE YEMEN ÜNİVERSİTELERİNDEN 
YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI 

1. SÜREÇ TAKVİMİ

07-11 Ağustos 2017 Başvuruların alınması 

24-25 Ağustos 2017 
İngilizce Yeterlik Sınavı (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 

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

2.BAŞVURU BİLGİLERİ

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, 
Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik 21 Eylül 2013 tarih ve 28772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, söz konusu Yönetmeliğin Ek 
Madde 2’si uyarınca hazırlanması gereken Usul ve Esasların belirlenmesi konusu 18/06/2014 tarih ve 
09/07/2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararlar uyarınca; 

a) 2014-2015 eğitim- öğretim döneminden itibaren uygulanmak üzere, 2013-2014 eğitim öğretim
döneminden önce Suriye ve Mısır'da ön lisans, lisans ve lisansüstü (Tıpta Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde 
Uzmanlık programları hariç) düzeyde hazırlık sınıfı dahil eğitime başlayan Türk vatandaşı, bu ülkelerin vatandaşı 
ile bu ülkelerdeki yabancı uyruklu öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş işlemlerinde, 

b) Yemen'de çıkan olaylar nedeniyle eğitimine bu ülkede başlayan Türk öğrencilerin yurdumuzdaki
yükseköğretim kurumlarında eğitime devam hakkı verilmesine ilişkin talepleri 14/10/2014 tarihli Yükseköğretim 
Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve Suriye ve Mısır'daki olaylar nedeniyle 18/06/2014 tarih ve 
09/07/2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantılarında alınan kararlar 
ile Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal 
İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek Madde-2 Uyarınca, 2014- 2015 
eğitim- öğretim döneminden itibaren uygulanmak üzere Yemen'de ön lisans, lisans ve lisansüstü (Tıpta 
Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık programları hariç) düzeyde hazırlık sınıfı dahil eğitime başlayan Türk 
vatandaşı öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş işlemlerinde; 

c) Libya’da çıkan olaylar nedeniyle eğitimine bu ülkede başlayan Türk öğrencilerin yurdumuzdaki
yükseköğretim kurumlarında eğitime devam hakkı verilmesine ilişkin talepleri 27/05/2015 tarihli Yükseköğretim 
Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki 
Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin 
Yönetmelik Ek Madde-2 uyarınca 2015-2016 eğitim- öğretim döneminden itibaren uygulanmak üzere Libya’da 
ön lisans, lisans ve lisansüstü (Tıpta Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık programları hariç) düzeyde 
hazırlık sınıfı dahil eğitime başlayan Türk vatandaşı öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay 
geçiş işlemlerinde; 

1- Öğrencilerin yatay geçiş için gerekli tüm belgelere sahip olması durumunda birinci sınıf ve son sınıf
dahil yatay geçiş yapabilmelerine, 

2- Öğrencilerin başvurduğu bölümün ilgili yılındaki ÖSYS kontenjanının %10 nu geçmemek üzere yatay
geçiş başvurularının yükseköğretim kurumları tarafından değerlendirilmesine, 
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3- Yatay geçiş için istenen belgelere sahip olmayan öğrencilerin yükseköğretim kurumlarından özel 
öğrenci olarak ders alabilmelerine, belgelerini sağlayanların yatay geçiş yapabilmelerine, 

4- Yatay geçiş başvuruları, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve Fakültelerimiz tarafından 

eşdeğerliği kabul edilen diploma programları arasında yapılır. 

5- Başvuran adayın halen öğrenim görmekte olduğu programa,   kayıt yaptırdığı yıl için üniversitemize 

(başvurmak istediği programa)  öğrenci alınmamış ise başvuru kabul edilmez. 

6- 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. 

7- Yatay geçiş başvurusu yapabilmek için öğrenimin sürdürüldüğü ülkede, şiddet olayları ve insani kriz 

yaşandığı sırada bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci statüsünde olunması zorunludur.   

8- Üniversitemizce istenilen belgelere sahip olanlardan yurt dışı yatay geçiş koşulları aranacaktır. 

 

3. BAŞVURU VE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:  

1- Başvuru Formu 

2- Suriye, Mısır ve Yemen’de Üniversite öğrenimi gördüğüne dair öğrenci belgesi ile Türkçe 

tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği  

3- Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası beyanı için)  

4-Geçerli Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe 

tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği ( Suriye uyruklu olup geçerli pasaportu 

olmayan adaylardan ülkemizdeki barınma merkezlerinde kalanlara verilen tanıtma kartına sahip olması)  

5- Ara ve son sınıflar için adayın öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda izlediği bütün dersleri ve 

bu derslerden aldığı notları gösteren Transkript ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden 

onaylı örneği,  Adayın öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan aldığı onaylı ders içerikleri ile Türkçe  

tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği 

6-  Lise Diplomasının aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi Lise 

Diplomasının, TC Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Türk Dış Temsilciliklerinden alınmış 

Denklik Belgesinin aslı 

7- ÖSYM Sonuç Belgesi / Eşdeğerlik Belgesi: Başvuran adayların, yurt dışında öğrenime başladıkları 

yılda ÖSYS’ye girmiş olmaları ve ilgili puan türünde 180 veya daha fazla puan almaları şartı ya da bunlara 

eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanlara sahip olunduğunu gösterir belge.  

 8- İki adet 4,5 x 6,0 cm ebadında fotoğraf (son altı ay içinde, ön cepheden, adayı kolaylıkla 

tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.) 

 9- Yatay geçişi uygun görülen öğrencilerin öğrenimlerine başlayabilmeleri için en az B2 düzeyinde 

Türkçe yeterlilik belgesi.  

 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. (BTÜ YDS ye girecek öğrenciler bu belgeyi başvuruda getirmeyecektir.) 
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4. 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. Bu sınavların geçerlik süresi 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. 
  

5.BAŞVURU VE KAYIT YERİ 

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 34 56 

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

http://ydyo.btu.edu.tr/

