
 
 

 

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  

YANDAL 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-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. Yalnızca bir programa başvuru yapılabilir. 

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

3-BAŞVURU KOŞULLARI 
1.Öğrenci yandal programına, anadal programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir. 

2.Başvuru anında anadal programındaki AGNO şartı 4.00 üzerinden en az 2.50’dir. Üst yarıyıldan alınmış 
derslerin başarı durumuna bakılmaz ve AGNO hesabına katılmaz. 

3.Öğrencinin yandal başvurusunda bulunduğu yarıyıla kadar tabi olduğu öğretim planındaki derslerin tümünden 
başarılı olması gerekir. 

4.Öğrenciler yalnız bir program için yandal başvurusunda bulunabilirler. 

5.Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde sayılan fiiller nedeniyle, 
başarısızlık veya disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilenler ve disiplin cezası alanlar yandal için başvuramazlar. 

6.Bir öğrenci öğrenimi sırasında aynı anda birden fazla yandal programına kayıt yaptıramaz. 

7.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. 

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


 
 

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. 
 
NOT: Başvuru koşulları ile ilgili ayrıntılı bilginin yer aldığı Yönergeye mevzuat.btu.edu.tr adresinde yer alan 
Yönergeler başlığı altından ulaşılabilir. 
 

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

2.Makine Mühendisliği,  

3.Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 

 

5-BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 
Aşağıda belirtilen belge online başvuru formuna eksiksiz olarak yüklenmelidir. 

1. Not Çizelgesi: (Başarı Durum Belgesi/Transkript): Başvuran öğrencinin izlediği bütün dersleri, bu derslerden 
aldığı notları ve ağırlıklı genel not ortalamasını gösterir belgedir. Bu belgenin üniversite onaylı (ıslak imzalı veya 
elektronik imzalı) olması gereklidir. (e devlet üzerinden alınabilir) 

6-DEĞERLENDİRME 
1.Değerlendirme, AGNO dikkate alınarak büyükten küçüğe doğru kontenjan sayısına göre yapılır. Kontenjan 
kadar asil liste ve en çok bir o kadar da yedek liste belirlenir.  

2.AGNO’nun eşit olması durumunda Üniversiteye giriş puanı yüksek olana öncelik verilir.  

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

4.Sonuçlar, takvime göre başvuru sisteminde elektronik olarak ilan edilir. 

 

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

