
 
 

 

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  

KURUMLAR ARASI (NOT ORTALAMASI İLE) YATAY GEÇİŞ 
BAŞVURULARI 

 
1-SÜREÇ TAKVİMİ 
 

02 – 16 Ağustos 2021 Başvuruların alınması (Online başvuru) 

16 Ağustos 2021 İngilizce Yeterlik Sınavı (BTÜYDS) (Tamamen veya kısmen (en az %30) 
yabancı dil ile eğitim yapan Lisans programlarına başvuranlar için)* 

31 Ağustos 2021 Sonuçların İlanı 

01 - 08 Eylül 2021  Asil Kazananların Kayıtları (Şahsen başvuru) 

10 Eylül 2021 Yedek Kazananların İlanı 

13 - 17 Eylül 2021 Yedek Kazananların Kayıtları 

 
NOT: Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan “Yabancı Dil Sınavı (BTÜ YDS)” için tüm duyular 
http://ydyo.btu.edu.tr internet adresinden takip edilmelidir. (öğretim dili en az %30 İngilizce olan programlar 
için) 

  

2-KONTENJANLAR 
 

Bölüm/Program 2.Sınıf 
Yurt içi  

2.Sınıf 
Yurt dışı 

3.Sınıf 
Yurt içi  

3.Sınıf 
Yurt dışı 

Bilgisayar Mühendisliği 3 0 3 0 
Biyomühendislik 2 0 2 0 
Çevre Mühendisliği 2 0 2 0 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3 0 3 0 
Endüstri Mühendisliği 3 0 3 0 
Gıda Mühendisliği 3 0 3 0 
İnşaat Mühendisliği 3 0 3 0 
Kimya (Türkçe) 4 2 4 2 
Kimya Mühendisliği 2 0 2 0 
Polimer Malzeme Mühendisliği (%30 İngilizce)** 3 0 3 0 
Makine Mühendisliği (%30 İngilizce)** 3 0 3 0 
Matematik 3 0 3 0 
Mekatronik Mühendisliği 3 0 X X 
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (%30 İngilizce)** 3 0 3 0 
İşletme 5 2 5 2 
Psikoloji 3 0 3 0 
Sosyoloji 6 2 6 2 
Uluslararası İlişkiler 3 0 3 0 
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 6 2 6 2 
Mimarlık 3 0 3 0 
Şehir ve Bölge Planlama 3 0 3 0 
Orman Endüstrisi Mühendisliği 4 1 4 1 
Orman Mühendisliği 7 4 3 1 
Peyzaj Mimarlığı 4 2 4 2 

(**)   Bu programdaki öğretim dili en az %30 İngilizce'dir.(hazırlık sınıfı zorunlu) 
 

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


 
 

 
 

YURT İÇİNDEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINDAN YATAY GEÇİŞ  
(NOT ORTALAMASI İLE) 

 
1-BAŞVURU BİLGİLERİ 
1. Başvurular https://obs.btu.edu.tr/oibs/hoa_app/  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. 

 

2-BAŞVURU KOŞULLARI 
 
1. Kayıtlı öğrenci olma şartı:  BTÜ’ye kurumlar arası yatay geçiş başvurusu yapabilmek için başvuru sırasında bir 
yükseköğretim kurumunun aynı düzeydeki eşdeğer diploma programında kayıtlı öğrenci statüsünde olunması 
zorunludur.   

2. Başvurulan Yarıyıl: Kurumlararası Yatay Geçiş, lisans diploma programlarının üçüncü ve beşinci yarıyılında 
yapılır. Lisans diploma programlarının hazırlık sınıfı, ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. 
Kurumlararası Yatay Geçiş başvurusu, tamamlanan sınıfı takip eden sınıfa yapılır. Öğrenim gördüğü 
Yükseköğretim Kurumunda 1. sınıfı tamamlayan öğrenciler sadece 2. sınıfa, 2. sınıfı tamamlayan öğrenciler ise 
sadece 3. sınıfa başvuru yapabilir. 

3. Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) şartı:  Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin kayıtlı olduğu 
yükseköğretim programında bitirmiş olduğu yarıyıllara ait öğretim planındaki tüm derslerden başarılı olması 
(her bir dersin not karşılığının 4.00 üzerinden en az 2.00) ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 
2.50 olması şarttır. Üstten almış oldukları dersler not ortalaması hesabına katılmaz. Başarı şartını 
sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit 
veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. 

4. Disiplin cezası: Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde sayılan fiiller 
nedeniyle, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilenler ve disiplin cezası alanlar yatay geçiş 
başvurusunda bulunamazlar. 

5. Başarı sıralaması: Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar uyarınca, Mühendislik ve 
Mimarlık Programlarına yapılacak geçiş başvurularında başarı sırasının aranmasına karar verildiğinden, 
Giriş yılı 2016 olanlar için; Mühendislik programlarına, başarı sırası en düşük 240 bininci (240.000) sırada 
olanlar, Mimarlık programlarına, başarı sırası en düşük 200 bininci (200.000) sırada olanlar,  

Giriş yılı 2017 olanlar için; Mühendislik programlarına, başarı sırası en düşük 240 bininci (240.000) sırada 
olanlar, Mimarlık programlarına, başarı sırası en düşük 250 bininci (250.000) sırada olanlar, 

Giriş yılı 2018 ve sonrası olanlar için; Mühendislik programlarına, en düşük 300 bininci (300.000) sırada olanlar, 
Mimarlık programlarına en düşük 250 bininci (250.000) sırada olanlar başvuru yapabileceklerdir.  

6. Üniversiteye giriş türü/başarı sıralaması: Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Askeri Lise Mezunları için Üniversiteye 
Geçiş Sınavı (ALÜGS), Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) vb. nedeniyle ilgili yıldaki ÖSYM kılavuzunda belirtilen 
başarı sıralaması şartını sağlayamayan adaylar başvuru yapamazlar. 

7. İkinci öğretimden geçiş için %10’ a girme şartı: Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci 
öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı 
bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna (% 10) girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim 
diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler. İkinci öğretimde kayıtlı öğrenciler 
Üniversitemiz programlarına başvurabilmek için, tamamladıkları sınıf itibariyle yapılan genel ağırlıklı not 
ortalaması sıralamasında ilk yüzde on arasına girdiklerini belgelemelidir. 

 

https://obs.btu.edu.tr/oibs/hoa_app/


 
 

8. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim 
görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu 
yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına 
eşit veya yüksek olması gerekir. 
 
9. Sınavsız ikinci üniversite statüsünde açık veya uzaktan eğitim programlarında kayıtlı olanlar, öğrenim 
gördükleri açık ve uzaktan eğitim programından yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar. 

10. İngilizce yeterlik koşulu: Tamamen veya kısmen (en az %30) yabancı dil ile eğitim yapan ( hazırlık sınıfı 
zorunlu) BTÜ programlarına geçiş yapabilmek için; Bursa Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-
Öğretim ve Sınav Yönergesi uyarınca BTÜ’nün yapacağı Yabancı Dil Sınavına (BTÜ YDS) girmek ve başarı şartını 
sağlamak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ulusal/uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil 
sınavından Senato tarafından kabul edilen asgari puanı almış olmak gerekir. 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. İstenilen sınav belgesine sahip olanlar başvuru sistemine bu belgeyi yüklemelidir. BTÜYDS ye 
girecek olan öğrenciler ise yükleme alanını boş bırakacaklardır. 

 

                              Geçerli Sınavlar ve Asgari Puan 
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 

 
NOT: 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. 
 

11. İngilizce yeterlik koşulunu sağlayamayan öğrencilerin yatay geçiş başvuruları değerlendirmeye alınmaz.  

12. İzinli sayılma durumu, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez. Ancak yarıyıl/yıl kaybı olan 
öğrenciler başvuru yapamazlar. 
13. Kurumlar arası yatay geçiş ile kayıt olan öğrencilerin geldikleri yükseköğretim kurumundaki süreler, öğrenim 
süresine dâhil edilir. Toplam süre, kanunda belirtilen süreleri aşamaz. 

14.Öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumlarına ÖSYM tarafından Merkezi Yerleştirme yolu ile 
yerleştirilmeyen öğrenciler de (Yurtdışından öğrenci kabul kontenjanından kaydını yaptırmış olanlar, Milli 
Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına bağlı Yükseköğretim Kurumlarında öğrenim görenler vb.) başarı 
şartlarını sağlamaları durumunda Üniversitemiz programlarına Kurumlar arası yatay geçiş başvurusunda 
bulunabilirler. Bu öğrencilerin sıralamasında, AGNO ile birlikte ÖSYM’ce Lisans Programlarına yerleştirmede 
kabul edilen minimum Merkezi Yerleştirme Puanı esas alınır. Kurumlar arası yatay geçiş başvurusunda 
öğrencinin girmiş olduğu yıla ait başvurduğu programın taban puanı oluşmamış ise “başvuran öğrencinin 
üniversiteye girdiği yıldaki başvurulan BTÜ bölümünün en yüksek ÖSYM puanı” olarak, BTÜ bölümünün öğrenci 
aldığı ilk yıldaki en yüksek ÖSYM puanı kullanılır. 

 

3. HAZIRLIK SINIFI ZORUNLU (EN AZ %30) İNGİLİZCE ÖĞRETİM YAPILAN 
PROGRAMLAR 
1.Polimer Malzeme Mühendisliği, 

2.Makine Mühendisliği,  

3.Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 

 

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


 
 

4-BAŞVURU İÇİN GEREKLİ 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 
üniversite onaylı (ıslak imzalı veya elektronik imzalı) olması ya da e-devlet üzerinden alınması gereklidir.  Not 
belgesi yabancı dilde olanların onaylı (üniversite veya noter) Türkçesini de eklemeleri gerekmektedir. 

2. Disiplin Durumunu Gösterir Belge: Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan disiplin cezası almadığına 
dair onaylı (ıslak imzalı veya elektronik imzalı) belge (transkript veya öğrenci belgesinde belirtilmiş ise ayrıca 
istenmez). 

3. Öğrenci Belgesi ( e- devlet üzerinden alınabilir) 

4. ÖSYS Sonuç Belgeleri (Yerleştirme Belgesi ve Alınan tüm puanları gösterir belge): Bu iki belgenin ÖSYM 
sayfasından alınacak çıktısı ile başvuru yapılacaktır.  

a) Yerleştirme Belgesi: Öğrenim görülen programa yerleştirildiğini gösteren ÖSYS Sonuç Belgesi, 
b) Alınan tüm puanları gösterir belge: Yerleştirme belgesine ilave olarak alınan tüm puanları ve başarı 

sırasını gösterir bu belgenin de ibraz edilmesi gerekmektedir. 
 
5. Ders Planı: Kayıtlı bulunulan Yükseköğretim kurumunda uygulanmakta olan öğretim planının (Öğrenim 
görülen programın tüm sınıflarına ait öğretim planı) onaylı  (ıslak imzalı veya elektronik imzalı) örneği. Onaylı 
örneğine erişilememesi durumunda Üniversitenin Bologna sisteminden alınan örneği de kabul edilerek 
yüklenen belge üzerinde yer alan link üzerinden ilgili birim tarafından doğrulama yapılabilecektir. Öğretim Planı 
yabancı dilde olanların, kayıt hakkı kazanmaları durumunda öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumundan 
veya noterden onaylı Türkçesini kayıt sırasında belgelemeleri gereklidir). 

6. %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  (ıslak imzalı veya elektronik imzalı) belge.  

7. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi: Tamamen veya kısmen (en az %30) yabancı dil ile eğitim yapan (hazırlık 
sınıfı zorunlu) BTÜ programlarına geçiş yapabilmek için BTÜ’nün yaptığı Yabancı Dil Sınavı (BTÜYDS) veya 
Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan 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: Yüzün belirgin olduğu ve son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.  
Not: Posta ile yapılan veya eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz. 
 

5-DEĞERLENDİRME 
1.Başvuruda bulunan öğrencilerin başarı notu aşağıdaki formüle göre hesaplanır ve sıralama hesaplanan başarı 
notuna göre yapılır.  

Sıralama İçin Kullanılacak Hesap Yöntemi: 

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) 

2.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. 

3.Puanların eşit olması durumunda AGNO’su yüksek olana öncelik verilir. 

4.Öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumlarına ÖSYM tarafından Merkezi Yerleştirme yolu ile 
yerleştirilmeyen öğrenciler de (Yurtdışından öğrenci kabul kontenjanından kaydını yaptırmış olanlar, Milli 
Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına bağlı Yükseköğretim Kurumlarında öğrenim görenler vb.) başarı 
şartlarını sağlamaları durumunda Üniversitemiz programlarına Kurumlar arası yatay geçiş başvurusunda 
bulunabilirler. Bu öğrencilerin sıralamasında, AGNO ile birlikte ÖSYM’ce Lisans Programlarına yerleştirmede 
kabul edilen minimum Merkezi Yerleştirme Puanı esas alınır. Kurumlar arası yatay geçiş başvurusunda 
öğrencinin girmiş olduğu yıla ait başvurduğu programın taban puanı oluşmamış ise “başvuran öğrencinin 
üniversiteye girdiği yıldaki başvurulan BTÜ bölümünün en yüksek ÖSYM puanı” olarak, BTÜ bölümünün öğrenci 
aldığı ilk yıldaki en yüksek ÖSYM puanı kullanılır. 



 
 

5.Kurumlar arası yatay geçiş başvurusunda öğrencinin girmiş olduğu yıla ait başvurduğu programın taban puanı 
oluşmamış ise “başvuran öğrencinin üniversiteye girdiği yıldaki başvurulan BTÜ bölümünün en yüksek ÖSYM 
puanı” olarak, BTÜ bölümünün öğrenci aldığı ilk yıldaki en yüksek ÖSYM puanı kullanılır.  

6.Başvuruların değerlendirilmesi ilgili komisyonlar tarafından yapılır, bölümün bağlı olduğu ilgili yönetim kurulu 
kararı ile tamamlanır. 

6-KAYIT İÇİN GEREKLİ 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 (ıslak imzalı veya elektronik imzalı) olması ya da e-devlet üzerinden alınması gereklidir.  Not 
belgesi yabancı dilde olanların onaylı (üniversite veya noter) Türkçesini de eklemeleri gerekmektedir. 

3. ÖSYS Sonuç Belgeleri (Yerleştirme Belgesi ve Alınan tüm puanları gösterir belge): Bu iki belge nin ÖSYM 
sayfasından alınacak çıktısı ile başvuru yapılacaktır.  

a) Yerleştirme Belgesi: Öğrenim görülen programa yerleştirildiğini gösteren ÖSYS Sonuç Belgesi, 
b) Alınan tüm puanları gösterir belge: Yerleştirme belgesine ilave olarak alınan tüm puanları ve başarı 

sırasını gösterir bu belgenin de ibraz edilmesi gerekmektedir. 

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  (ıslak imzalı veya elektronik imzalı)  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  (ıslak imzalı veya 
elektronik imzalı)  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 Onaylı 
örneğine erişilememesi durumunda Üniversitenin Bologna sisteminden alınan örneği de kabul edilerek 
yüklenen belge üzerinde yer alan link üzerinden ilgili birim tarafından doğrulama yapılabilecektir. (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 (hazırlık 
sınıfı zorunlu) BTÜ programlarına geçiş yapabilmek için BTÜ’nün yaptığı Yabancı Dil Sınavı (BTÜYDS) veya 
Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ulusal/uluslararası 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 ( e- devlet üzerinden alınabilir) 
 
11. Kayıtlı Olunan Üniversiteden Alınacak Yatay Geçişe Engel Bir Durumunun Olmadığına Dair Belge 
 

7.KAYIT HAKKI KAZANANLARIN İNTİBAK İŞLEMLERİ 
Üniversitemiz “Lisans Programları için Muafiyet Sınavları, Ders Eşdeğerlik, İntibak Usul ve Esaslarına” ulaşmak 
için tıklayınız. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/69707128


 
 

YURT DIŞINDAKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINDAN YATAY GEÇİŞ 
 

1.BAŞVURU BİLGİLERİ 

1. Başvurular https://obs.btu.edu.tr/oibs/hoa_app/  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. 

2.BAŞVURU KOŞULLARI 
1. Kayıtlı öğrenci olma şartı: Yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci, hâlihazırda herhangi bir üniversitenin kayıtlı 
öğrencisi olmalıdır. 

2. Başvurulan Yarıyıl: Kurumlar arası yatay geçiş, lisans diploma programlarının üçüncü ve beşinci yarıyılına 
yapılır. Lisans diploma programlarının hazırlık sınıfı, ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. 
Kurumlararası Yatay Geçiş başvurusu, tamamlanan sınıfı takip eden sınıfa yapılır. Öğrenim gördüğü 
Yükseköğretim Kurumunda 1. sınıfı tamamlayan öğrenciler sadece 2. sınıfa, 2. sınıfı tamamlayan öğrenciler ise 
sadece 3. sınıfa başvuru yapabilir. 

3. Genel ağırlıklı not ortalaması (AGNO) şartı:  Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin kayıtlı olduğu 
yükseköğretim programında bitirmiş olduğu yarıyıllara ait öğretim planındaki tüm derslerden başarılı olması  
(her bir dersin not karşılığının 4.00 üzerinden en az 2.00) ve genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 
2.50 olması şarttır. Üstten almış oldukları dersler not ortalaması hesabına katılmaz. 

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. İngilizce yeterlik koşulu: Tamamen veya kısmen (en az %30) yabancı dil ile eğitim yapan ( hazırlık sınıfı 
zorunlu) BTÜ programlarına geçiş yapabilmek için; Bursa Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-
Öğretim ve Sınav Yönergesi uyarınca BTÜ’nün yapacağı Yabancı Dil Sınavına (BTÜ YDS) girmek ve başarı şartını 
sağlamak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ulusal/uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil 
sınavından Senato tarafından kabul edilen asgari puanı almış olmak gerekir. 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. İstenilen sınav belgesine sahip olanlar başvuru sistemine bu belgeyi yüklemelidir. BTÜYDS ye 
girecek olan öğrenciler ise yükleme alanını boş bırakacaklardır. 

 

                              Geçerli Sınavlar ve Asgari Puan 
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 

 

NOT: 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. 
 

https://obs.btu.edu.tr/oibs/hoa_app/
http://ydyo.btu.edu.tr/


 
 

7. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından Üniversitemiz diploma programlarının ilgili sınıfına öğrenci 
kabulündeki (öğrencinin sınava girdiği yılda ki) taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim 
gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. 

8.Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim programlarına geçiş 
başvurularının değerlendirilmesinde; 

a)Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan başarı sıralaması şartı aranan (Mühendislik ve Mimarlık) 
programlara yatay geçiş yapılabilmesi için, 

1) Öğrencinin yükseköğrenime başladığı yıl, kayıtlı olduğu üniversitenin Yükseköğretim Kurulunca esas alınan 
sıralama kuruluşlarının (Academic Ranking of World University, QS World University Rankings, Times Higher 
Education World University Rankings) belirlediği dünya sıralamalarında ilk dört yüzlük dilim içerisinde yer 
alması ve  dönem/sınıf ve başarı şartlarını taşıması,  

2) İlk dört yüzlük dilim dışında kalan bir üniversitede kayıtlı olunması halinde;  

-Ortaöğretimini Türkiye’de tamamlayanların, her halükarda merkezi yerleştirme sınavına girmiş ve 
kayıt yılı itibarıyla başarı sıralaması şartı aranan programın ilgili puan türünde başarı sıralaması şartını sağlamış 
olması, 

Giriş yılı 2016 olanlar için; Mühendislik programlarına, başarı sırası en düşük 240 bininci (240.000) sırada 
olanlar, Mimarlık programlarına, başarı sırası en düşük 200 bininci (200.000) sırada olanlar,  

Giriş yılı 2017 olanlar için; Mühendislik programlarına, başarı sırası en düşük 240 bininci (240.000) sırada 
olanlar, Mimarlık programlarına, başarı sırası en düşük 250 bininci (250.000) sırada olanlar, 

Giriş yılı 2018 ve sonrası olanlar için; Mühendislik programlarına, en düşük 300 bininci (300.000) sırada olanlar, 
Mimarlık programlarına en düşük 250 bininci (250.000) sırada olanlar başvuru yapabileceklerdir. 

-Ortaöğretiminin en az son iki yılını yurt dışında tamamlayanların ise kayıt oldukları diploma 
programının, hazırlık sınıfı hariç en az dört yarıyılını başarıyla geçmiş olması gerekir. 

 b) Başarı sırası aranmayan programlar için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibariyle 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 gerekmektedir.  

 
9. T.C. uyruklu olup, ortaöğretimini yurtdışında tamamlayanlar ile yabancı uyruklu öğrencilerin yatay geçiş 
başvurusunda bulunabilmeleri için aşağıda yer alan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen eşdeğer 
sınav puanlarına sahip olmaları ve yukarıda belirtilen (a) ve (b)  bentlerindeki şartları da sağlamaları 
gerekmektedir. 
 

SAT 1 
1600 üzerinden en az 1200 toplam puan + 
Matematik bölümünden 800  üzerinden en az 640 
puan 

ACT 36 üzerinden en az 29 puan 

ABİTUR En az 3 puan (1-3 puan arası) 

Fransız Bakaloryası Diploma notu 20 üzerinden en az 14 puan 

GCE A Level Sertifikası En az 3 dersten A 

Uluslararası Bakalorya (International 

Baccalaureat IB) 
45 puan üzerinden en az 33 puan 

Avusturya Matura Diploması (Matura 

Reifezeugnis) 
En fazla 3 puan (1-3 puan arası) 

İtalya Maturita Diploması (Diploma 

di Maturita) 
Diploma notu 100 üzerinden en az 70 

 
 
10. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde sayılan fiiller nedeniyle, 
başarısızlık veya disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilenler ve disiplin cezası alanlar yatay geçiş başvurusunda 
bulunamazlar. 
 
 



 
 

3. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1.ÖSYS Sonuç Belgesi (Yerleştirme belgesi ve Alınan tüm puanları gösterir belge) veya Eşdeğer Sınav Sonuç 
Belgesi,  

a) Yerleştirme Belgesi: Öğrenim görülen programa yerleştirildiğini gösteren ÖSYS Sonuç Belgesi, 

b) Alınan tüm puanları gösterir belge: Yerleştirme belgesine ilave olarak alınan tüm puanları ve başarı 
sırasını gösterir bu belgenin de ibraz edilmesi 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 (ıslak imzalı veya elektronik imzalı)  gereklidir.  Not belgesi yabancı dilde olanların 
onaylı (üniversite veya noter) Türkçesini de eklemeleri gerekmektedir. 

3. Öğrenci Belgesi: Üniversitesinden onaylı (ıslak imzalı veya elektronik imzalı)  güncel tarihli öğrenci belgesi 

4. Disiplin Durumunu Gösterir Belge: Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan disiplin cezası almadığına 
dair belge (transkriptte belirtilmiş ise ayrıca istenmez). 

5. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi: Tamamen veya kısmen (en az %30) yabancı dil ile eğitim yapan BTÜ 
programlarına geçiş yapabilmek için BTÜ’nün yapacağı Yabancı Dil Sınavı (BTÜYDS) veya Yükseköğretim Kurulu 
tarafından tanınan 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.) 

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. Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumları Tanıma Belgesi: Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan 
Türkiye'deki bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş yapmak isteyen adaylar,  http://okultanima.yok.gov.tr  
internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak sorgulama yapabilecek.  
 

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

 
 
 

http://okultanima.yok.gov.tr/

