BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İLE ORTAÖĞRETİMİN TAMAMINI YURT
DIŞINDA TAMAMLAYANLARIN BAŞVURU VE DEĞERLENDİRMELERİNE
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
2015-2016 eğitim-öğretim yılı yurt dışı öğrenci kontenjanlarına başvuracaklar için
başvuru ve kayıt tarihleri, taban puanlar, kayıt koşulları ve istenen belgeler aşağıda
belirtilmiştir.
A-KONTENJANLAR
Programın Adı
(Name of Programme)
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
(BURSA TECHNICAL UNIVERSTY)
Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik
Fakültesi
(Faculty of Natural Science, Architecture and
Engineering)
Kimya Mühendisliği
(Chemical Engineering)
Makine Mühendisliği
(Mechanical Engineering)
Mekatronik Mühendisliği
(Mechatronics Engineering)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(Metallurgy and Material Engineering)

Özel Koşullar
(Requirements
Süre
Kontenjan
&
(Duration) (Quota)
Explanations)

4 yıl

3

3

4 yıl

5

1,2

4 yıl

3

1,2

4 yıl

2

1,2

Özel Koşul Açıklamaları:
1) Bu programlarda bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır,
programın sonunda İngilizce yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları
yapılır. İngilizce Hazırlık Sınıfı (1 yıl), öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil
değildir.
Üniversitece kabul edilen;
a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece
belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen,
b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlik sınavında başarılı
olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar (Ayrıntılı bilgi için üniversiteye başvurunuz.)
2) Bu programlardaki öğretim dili en az %30 İngilizce’dir.
3) İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı
uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil
değildir.
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B-BAŞVURU TARİHLERİ:

Online Başvuru Adresi

obs.btu.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yabanci_login.aspx

Başvuru Tarihleri

15 Haziran - 3 Temmuz 2015

Asil Ve Yedek Kazananların İlanı

14 Temmuz 2015

Asil Kazanan Adayların Kaydı
Yedek Listeden Kayıt
Kazananların İlanı

Yedek Liste Kayıtları

Hakkı

10 - 13 Ağustos 2015
14 Ağustos 2015

2 - 4 Eylül 2015

BTÜ Yabancı Dil Sınavı (BTÜ
13 - 14 Ekim 2015
YDS)

C-BAŞVURU KOŞULLARI
1)Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;
1)Yabancı uyruklu olanların,
2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından
çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan
çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına
İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,(5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 7.
Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği
içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul
kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu'nu incelemelerinde yarar
bulunmaktadır).
3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına
geçenler / bu durumdaki çift uyrukluların,
4) a- 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu
öğrencilerden, ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanların, (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB
nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil)
b- 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adaylardan,
ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların,
(ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış
olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil)
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5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini
tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer
ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan
veya sahip olacakların,
başvuruları kabul edilecektir.
2) Tablo-1 deki sınavlardan yeterli puanı almış olmak,
Tablo-1
SINAV ADI

ALMASI GREKEN
MİNUMUM SINAV

1-SAT
Reasoning Test

Math ve Critical Reading testlerinde
1600 üzerinden en az 1100 toplam
puan, Math testinden ise 800
üzerinden en az 600 puan almış olması

2-Türkiye’deki
Devlet
Üniversiteleri
Sınav yapan üniversitenin belirlediği
tarafından
fakülte/bölümler için minimum puanı
yapılan Yabancı almış olmak
Öğrenci Sınavı
(YÖS)

GEÇERLİLİK
SÜRESİ

AÇIKLAMALAR

2 Yıl

Sınav geçerlilik
süresi hesabında
,sınavın yapıldığı
tarih dikkate
alınır.

1 Yıl

Sınav geçerlilik
süresi hesabında
,sınavın yapıldığı
tarih dikkate
alınır.

D-BAŞVURU BİLGİLERİ
1)Başvuru obs.btu.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yabanci_login.aspx internet adresinden
online olarak yapılacaktır.
2)Online başvurular “Online Başvuru Kılavuzu” doğrultusunda yapılmalıdır. (Online
başvuru kılavuzuna: http://oidb.btu.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.)
3)Online başvuru formu büyük harflerle (e-mail adresi hariç) eksiksiz olarak
doldurulmalıdır.
4)Yüklenen belgelerin ve beyan edilen bilgilerin, eksiksiz ve doğru olmasından
adaylar sorumludur.
5)Sadece başvuru formunu doldurup, istenen belgeleri sisteme yüklemeyen adayların
başvuruları kabul edilmeyecektir.
6) Başvuruda istenen tüm belgelerin onaylı olması gerekir.
7) Aşağıda belirtilen belgeler online başvuru formuna eksiksiz olarak yüklenmelidir.
8)Adaylar en fazla iki diploma programına başvurabilirler.
9) Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi gereken belgeler:
9.1. Lise Diploması ve Türkçe Tercümesi:
Lise diplomasının Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanmış tercümesi ve diplomanın aslı
sisteme yüklenir. Henüz diplomasını almayan adaylar, liselerinden alacakları, belirli bir
tarihte mezun olacaklarını ve olası mezuniyet notlarını gösteren resmi bir belgeyi (geçici
mezuniyet belgesi) sunarlar. Lise diplomasının ülkemizdeki liselerden alınan diplomalara
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denk olduğunu gösteren T.C. Milli Eğitim Bakanlığından ya da Türkiye Temsilciliğinden
alınacak “Denklik Belgesi” nin aslı da, sisteme yüklenir.
9.2 Not Durum Belgesinin (Transkript)
Lisede alınan dersleri ve notlarını gösteren Not Durum Belgesinin (Transkript) Türkiye
Temsilciliği tarafından onaylanmış tercümesi ve aslı sisteme yüklenir.
9.3. Geçerli Sınav Sonucu:
Başvuru için kullanılacak olan sınav sonuç belgesi (SAT veya YÖS) sisteme yüklenir.
Yalnızca Tablo 1’deki sınavlar kabul edilir. Belirtilen sınavların dışında başvuru yapılamaz.
9.4. Pasaport Fotokopisi:
Pasaportu olan adaylar, pasaportlarının resimli sayfasını yüklemelidir. Pasaport sayfasının
onaylanmış olması gerekmez. Pasaportu olmayan adayların bu konuda bir yükleme yapmasına
gerek yoktur.
9.5. Fotoğraf (ön cepheden çekilmiş vesikalık fotoğraf)
NOT: Online Başvuru Formunun çıktısı alınarak imzalanmalıdır. Online Başvuru Formunun
imzalı çıktısı ve yüklenen belgelerin orijinalleri kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden kayıt
sırasında istenecektir.
E-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
1)Alınan başvurular, ilgili bölümler tarafından değerlendirilip asil ve yedek listeler
oluşturularak Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır ve Rektörlük Makamına
bildirilir.
2) Birden fazla bölüme kabul edilen adayların tercih sıralamaları göz önüne alınarak
yerleştirilme işlemleri Rektörlük tarafından kurulan Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme
Komisyonunca tamamlanır ve Senato'nun onayına sunulur. Son hali Senato tarafından
belirlenerek Üniversite web sayfasında ilan edilir.
3) Üniversiteye kabul edilen adaylara "kabul belgesi" gönderilir.
4) Başvuru yapmak üzere Türkiye'ye gelecek olan yabancı uyruklu adayların, T.C. Dış
Temsilciliklerince verilen "Öğrenim Meşruhatlı Giriş Vizesini", kabul belgesi gönderilmiş
olan adayların ise, Türkiye'de öğrenim yapmak üzere ikamet edebilmelerini sağlamak
amacıyla İçişleri Bakanlığı'nca verilen "Öğrenim Meşruhatlı Vize"yi almaları gerekmektedir.
F-KESİN KAYIT:
Kabul edilen adayların Üniversiteye kayıt işlemleri, belirlenen tarihler arasında,
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.
a) Lise diplomasının Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanmış tercümesi ve diploma
aslı,
b) SAT sınavı veya Türkiye’deki devlet üniversiteleri tarafından yapılan YÖS sonuç
belgesinin aslı,
c) Lise diplomasının ülkemizdeki liselerden alınan diplomalara denk olduğunu
gösteren T.C. Milli Eğitim Bakanlığından ya da Türkiye Temsilciliğinden alınan “Denklik
Belgesi’nin aslı,
ç) Not Durum Belgesinin (Transkript) Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanmış
tercümesi ve aslı,
d) Öğretim dili, Türkçe-İngilizce (karma) veya İngilizce olan bölümler için varsa BTÜ
Yabancı Diller Yüksek Okulu İngilizce Hazırlık sınıfı muafiyet şartlarını sağladığını gösteren
belgenin aslı,
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e) Öğretim dili Türkçe veya Türkçe-İngilizce (karma) bölümler için varsa
Türkiye’deki Üniversitelere bağlı TÖMER Merkezlerinin veya Yunus Emre Enstitüsü’nün
ilgili sınavlarından en az Türkçe B2 dil düzeyine ulaştığını gösteren belgenin aslı,
f) T.C. uyruklu adayların T.C. Kimlik No beyanı veya Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
g) T.C. uyruklu erkek adayların “Askerlik Durum Beyanı”,
ğ) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçenlerden ve bu
durumdaki çift uyruklulardan Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği,
h) Pasaportun fotokopisi ve incelendikten sonra iade edilmek üzere aslı,
ı) Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu,
i) İkamet Tezkeresinin fotokopisi,
j) İmzalı geçim güvencesi beyanı,(10.000,00 TL)
k) Türk Dış Temsilciliklerinden alınacak “Öğrenim Vizesi”,
l) 4 adet vesikalık fotoğraf.
EVRAK TESLİM ve KAYIT ADRESİ:
Bursa Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Yıldırım Yerleşkesi
152 Evler Mh. Eğitim Cd. Damla Sk. 10/2 Yıldırım/BURSA
Tel: 0 224 314 16 80
G-ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YURT DIŞI KONTENJANINDAN ÖĞRENCİ ALAN FAKÜLTELERİN
2015-2016 AKADEMİK YILI ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

Doğa Bilimleri
Mimarlık ve
Mühendislik
Fakültesi

1.TAKSİT
(Güz Dönemi)

2. TAKSİT
(Bahar Dönemi)

200 TL

200 TL

*TOPLAM 400 TL
Öğrenim Ücreti : Türkiye Ziraat Bankası / Bursa Merkez Şubesi
IBAN: TR62 0001 0000 60 56210 560 5004 numaralı hesaba yatırılacaktır.
* Bu öğrenim ücretleri Bakanlar Kurulu’nun 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında
Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak
Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Kararına göre belirlenmiştir. Bakanlar
Kurulu’nun öğrenim ücretleri ile ilgili yeni karar alması durumunda ücretler bu karara göre
düzenlenecektir.
+
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Ğ) EĞİTİM - ÖĞRETİM DİLİ VE HAZIRLIK SINIFI
1) Karma veya tamamen bir yabancı dilde eğitim verilen programlara kabul için,
öğrencinin “Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”
hükümlerindeki dil yeterliliğini sağlaması gereklidir. Şartları sağlayamayanlar “Yabancı
Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hükümlerince zorunlu
hazırlık sınıfı eğitimine tabi olurlar.
H) TÜRKÇE YETERLİK DÜZEYİ
1) Adayların lisans öğretimine başlayabilmeleri için Türkiye’deki üniversitelere bağlı
TÖMER Merkezlerinin veya Yunus Emre Enstitüsü’nün ilgili sınavlarından en az Türkçe B2
dil düzeyine ulaştığını belgelendirmeleri gerekir. Söz konusu dil belgesini sunamayanlara en
fazla iki yıl süre tanınır. Bu süre sonunda Türkçe yeterliğini kanıtlayamayanların kaydı silinir.
Öğretim dili İngilizce olan bölümlerde bu şartlar aranmaz.
2) Ortaöğretimini (Liseyi) Türkiye’de tamamlamış olanların Türkçe dil düzeyleri
yeterli sayılır.
I)YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1) Öğrenim görmek üzere Türkiye'ye gelen veya Türkiye'de bulunan yabancı uyruklu
öğrenciler;
a) Türk Kanunlarına göre gerekli işlemleri yapmak ve belgeleri almakla,
b) Şahsi, medeni ve öğrenim durumlarıyla ilgili değişiklikleri Üniversitenin Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığı'na ve Dış İlişkiler Ofisine 15 gün içinde bildirmekle,
c) Öğrenimleri süresince ikametlerini uzatmak istedikleri takdirde, gerekli süre
içerisinde, öğrenimlerine devam ettiklerini belgelemek kaydıyla, mahalli emniyet
makamlarından yenisini almakla,
ç) İkamet tezkerelerini veya pasaportlarını kaybetmeleri durumunda ilgili makamlara
derhal müracaat ederek 15 gün içinde yenisini almakla,
d) Öğrenim kurumlarını veya ikamet adreslerini değiştirmeleri durumunda, bu
değişiklikleri 48 saat içinde mahalli emniyet makamlarına bildirmekle ,
yükümlüdürler.
2) Öğrencilerin sağlık giderleri kendileri tarafından yaptırılacak sağlık sigortası
kapsamında ve kendileri tarafından karşılanır.
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İ) YABANCI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME
1-Yurt Dışında Yapılacak İşlemler (Vize İşlemleri)
Yabancı öğrencilerin Türkiye'nin dış temsilciliklerine aşağıdaki belgelerle birlikte
müracaat ederek "öğrenim vizesi" almaları gerekir.
a) Öğrenim göreceği yüksek Öğretim kurumundan alacağı kabul mektubu veya
eşdeğer bir belge,
b) Geçerli ve uzun süreli pasaport,
c) Türkiye'de öğrenim süresince geçimini sağlayacak maddi imkânlara sahip olduğu
gösteren (banka hesabı, burs belgesi vb.) dair belge,
d) Uyruğa ve karşılıklılığa göre belirlenen vize harcı,
e) Konsolosluk tarafından ilave belgeler istenebilir.
2-Ülkemize Gelişlerinden İtibaren Yapmaları Gereken İşlemler (İkamet
İşlemleri)
Öğrenim vizesi alan yabancıların Türkiye'ye uluslararası yolu trafiğine açık olan hudut
kapılarından yasal olarak giriş yapmaları gerekir. Türkiye'ye girilen tarihten itibaren en geç
30 gün içerisinde aşağıdaki belgelerle birlikte öğrenim görülecek İl'in Emniyet Müdürlüğü
Yabancılar Şubesine müracaat ederek Yabancılara Mahsus İkamet Tezkeresi alınması
zorunludur.
a) Yükseköğretim kurumundan aldıkları kayıt/kabul belgesi veya eşdeğer bir belge,
b) Geçerli ve uzun süreli pasaport,
c)Dış temsilcilikten alınan öğrenim vizesi,
d) Türkiye'de öğrenim süresince geçimini sağlayacak maddi imkânlara sahip olduğu
gösteren (banka hesabı, burs belgesi vb.) dair belge,
e) Her yılbaşında Resmi Gazetede yayımlanan ikamet tezkeresi değerli kâğıt bedeli,
f) Gerekli görüldüğü takdirde ilave belgeler istenebilir.
3-İkamet Tezkeresi Aldıktan Sonra Yapılacak İşlemler (Bildirim İşlemleri)
a) Öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi alan yabancı öğrenciler Yabancılara Mahsus
Kimlik Numarası tahsis işlemini Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Kimlik
Numarası Sorgulama Sayfası https://tckimlik.nvi.gov.tr/AnonimSorgu.html internet
adresinden öğrenilebilmektedir.
b) İkamet
tezkere süresini uzatmak isteyen yabancı Öğrencilerin ikamet
tezkeresinde belirtilen sürenin sona ermeden önce ya da sona ermesinden en geç 15 gün
içerisinde Emniyet Yabancılar Birimlerine müracaat ederek süresini uzatmaları
gerekmektedir.
c) Mezuniyet, okuldan kaydını sildirme, öğrencilikle ilişiğinin kesilmesi, devamsızlık
vb. hallerde meydana gelecek değişiklikler 15 gün içerisinde, adres değişikliği ise 48 saat
içerisinde Emniyet Yabancılar Birimlerine bildirilmesi gerekmektedir.
d) İkamet tezkerelerinde silinti ve kazıntı yapılmaması ve ikamet tezkerelerinin
kaybedilmesi durumunda derhal Emniyet Yabancılar Birimlerine müracaat ederek yenisinin
alınması gerekmektedir.
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