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1. Önsöz 

Sevgili Öğrencilerimiz ve Öğrenci Adaylarımız, 

Bursa Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne hoş geldiniz! 

Bursa Teknik Üniversitesi bünyesindeki Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün birleştirilerek 

oluşturulan Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 13 Temmuz 2021 tarih ve 4277 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 14 Temmuz 

2021 tarih ve 31541 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan karar doğrultusunda kurulmuştur. Enstitümüz bünyesinde Fen ve 

Sosyal Bilimler alanlarında yer alan toplam 35 anabilim dalına bağlı olarak eğitimlerine devam eden lisansüstü düzeyde 

41 yüksek lisans ve 23 doktora programı bulunmaktadır. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde toplamda 2085 lisansüstü 

öğrenci eğitim hayatına devam etmektedir. 

Enstitümüzün temel hedefi, Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon alanında atılan adımları sürdürülebilir kılacak, küresel 

ölçekte akademi ve iş dünyasının gereksinim duyduğu, analitik düşünce yetisine sahip, girişimci, sorunlara çözüm 

üretebilen ve uygulayabilen geleceğin liderleri ve akademisyenlerini yetiştirmektir. Ulusal ve uluslararası alanda nitelikli 

öğrenci ve akademisyenler tarafından tercih edilen, eğitim-öğretim kalitesi yüksek bir enstitü olma yolu ile uluslararası 

toplumun, ülkemizin ve sanayimizin kalkınmasına hizmet edecek disiplinler arası bilimsel araştırmalar yapmak, öncelikli 

değerlerimizi oluşturmaktadır. 

Bu kitapçık, üniversitemizde geçirdiğiniz süre boyunca size yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Üniversitemizin size 

sunduğu imkânları en iyi şekilde değerlendirebilmeniz için bu kaynağı dikkatle incelemenizi tavsiye ediyoruz. 

Üniversitemiz bünyesinde sizlere sunulan olanaklar konusunda size yol gösterecek bu kitapçık umarız sizler için faydalı 

olacaktır. 

Akademik ve kariyer gelişiminizi desteklemeyi, daha yüksek seviyelere taşımayı prensip edinen enstitümüzde sizleri de 

görmekten mutluluk duyacağız. 

 

 

 Prof. Dr. Yunus KAYA 

Enstitü Müdürü  
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2. Rektörün Mesajı 

Sevgili Öğrenciler, 

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), siz gençler gibi dinamik ve eğitim kalitesi yüksek olan bir üniversitedir. Yurt içi ve 

yurt dışında farklı üniversite ekollerinde yetişmiş, donanımlı, alanlarında öncü ve motivasyonları yüksek 

akademisyenlerden oluşan kadromuz, sizlere güncel ve nitelikli bir eğitim vermek için çalışmaktadır. 18 organize sanayi 

bölgesiyle çok çeşitli sanayi kuruluşuna ev sahipliği yapan Bursa, öğrencilerimize uygulamalı eğitim ve araştırma ortamı, 

mezunlarımıza da yüksek oranda istihdam sağlamaktadır. 

BTÜ; özellikle teknik alanlarda ülkemizin ihtiyaç duyduğu, eğitim-öğretim ve araştırma stratejisini tematik üniversite 

konseptine göre yapılandırmaktadır. Bursa Teknik Üniversitesi, YÖK tarafından “Robotlar ve Akıllı Sistemler” 

konusunda ihtisaslaşacak üniversite seçilmenin ve yoğun talep gören bölümlerini kontrollü şekilde açarak kontenjanlarını 

tam dolduran seçkin devlet üniversiteleri arasına girmenin gururunu yaşamaktadır. Öğretim elamanı başına ortalama 19 

öğrenci sayısı ile BTÜ, sizlere özel bir eğitim ortamı sunmaktadır. 

Son teknolojiye sahip cihaz ve donanımlardan oluşan zengin laboratuvarlarımız, bir taraftan sanayinin ihtiyaçlarına cevap 

vermekte, diğer taraftan da çok sayıda projeyle akademik çevrelerin takdirini kazanarak seçkin bilim insanlarının aramıza 

katılmasını hızlandırmaktadır. Öğretim üyesi kadromuz gün geçtikçe genişlemekte, yeni bölümlerle eğitim-öğretim ve 

araştırma alanlarımız çeşitlenerek zenginleşmektedir. BTÜ, sizlere çağdaş laboratuvar imkânı ve bilim olanakları ile eşsiz 

bir araştırma ortamı sunmaktadır. 

Yabancı Diller Yüksekokulumuz üstün nitelikli ve seçkin bir öğretim kadrosuna sahiptir. İngilizceyi anadili olarak 

konuşan okutmanlarımız toplam kadromuzun en az üçte birini oluşturmaktadır. Amacımız, bir yıllık hazırlık eğitiminin 

sonunda öğrencilerimizin İngilizceyi tam anlamıyla öğrenmesidir. 

Öğrencilerimiz lisans eğitimleri boyunca: sanayiye yönelik teknik gezi, staj, kariyer planlaması desteği, girişimcilik, 

yabancı üniversiteler ile ortak eğitim programları ve uluslararası öğrenci değişim programları gibi olanaklardan 

yararlanmaktadır. Öğrencilerimiz mezuniyet sonrasında donanımlı birer mühendis olarak çalışma hayatına güvenle adım 

atabileceklerdir. 

Üniversitemizi tercih eden öğrencilerimiz Osmanlı’ya beşik olmuş bu tarihi şehrin stratejik coğrafi konumu, zengin 

kültür-sanat etkinlikleri ve doğal zenginliklerinden doğan avantajlarından faydalanacaklardır. 

BTÜ bir “Teknik Üniversite”den beklendiği gibi sanayinin gereksinimlerine göre eğitim-öğretim ve AR-GE çalışmalarını 

yürüten, mezunları yüksek oranda tercih edilen, eğitim yaptığı alanlarda markalaşmış ve çözümler üreten modern bir 

merkez olmayı hedeflemektedir.  Bizi tercih eden siz sevgili gençlerimiz en son bilgilerle donatılmış, yoğun uygulama 

ve stajlarla pratiği gelişmiş, problem çözen, analitik düşünen, kendine güvenen, girişimci ve sektörde yoğun talep gören 

dünya vatandaşı ve mühendisleri olarak yetişeceksiniz. 

Ülkemizin varlığı ve büyümesi, sizlerin başarısına bağlıdır. 

 

Prof. Dr. Arif KARADEMİR 

Rektör 
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3. Üniversitemiz 

3.1. Hakkında 

Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa'nın ikinci bir devlet üniversitesi olarak 21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi 

Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararına göre 6 Fakülte, 2 Enstitü ve 1 Yüksekokul ile kurulmuştur. 

Üniversitemizde İngilizce hazırlık sınıfı bulunmaktadır. Hazırlık sınıfımız sıradan bir hazırlık sınıfı olmayıp, yabancı 

okutman desteğinde üst düzey bir İngilizce eğitim programı verecek düzeydedir. 

Vizyon 

Ulusal ve uluslararası alanda eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile tercih edilen yenilikçi ve girişimci bir üniversite 

olmak. 

Misyon 

Bursa Teknik Üniversitesi, toplumun beklentilerini karşılayan bilgi, teknoloji, sosyal ve sanatsal değerler üreten, 

araştırmacı kimliği ile öne çıkan bir dünya üniversitesidir. 

Değerlerimiz 

 Erişilebilirlik 

 Şeffaflık ve hesap verebilirlik 

 Bağımsızlık 

 Dürüstlük 

 İnsan onuruna saygı 

 Ehliyet ve liyakat 

 Etkili, kaliteli ve çözüm odaklı hizmet 

 Güvenilirlik 

 Mükemmellik 

 Tarafsızlık 

 Doğruluk ve tutarlılık 

 Katılımcılık 

 Her türlü düşünceye saygı 

 Verimlilik 

 Yeniliğe ve gelişime açıklık 
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3.2. Organizasyon Şeması 

    

 

Şekil 1. Bursa Teknik Üniversitesi Organizasyon Şeması 

Tablo 1. Bursa Teknik Üniversitesi Yıllara Göre Personel Gelişimi 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Toplam Personel 89 188 253 308 357 440 530 606 645 700 737 827 

Akademik 18 55 71 118 154 212 278 354 394 441 468 528 

Prof./Doç./Dr. 7 31 40 53 65 99 113 150 174 198 220 258 

Öğr. Gör./Arş. Gör. 11 24 31 65 89 113 165 204 220 243 248 270 

Akademik (Yab. Uyr.) 5 8 9 7 12 13 17 14 13 7 7 7 

İdari 34 76 112 119 127 136 140 148 149 154 168 173 

Sürekli İşçi 32 49 61 64 64 79 95 90 89 98 98 95 

Temizlik - Destek 20 31 36 39 40 49 56 54 55 65 66 67 

Güvenlik 12 18 25 25 24 30 39 36 34 33 32 30 
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4. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü  

4.1. Hakkında 

Bursa Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, dünyadaki mevcut bilgiyi ve teknolojik gelişmeleri anlayabilen, 

üstüne yeni bir bilgi ve fikir koyabilen ve bu bilgiyi insanlık yararına kullanabilen profesyonellerin ve akademisyenlerin 

yetiştirilmesini hedeflemektedir.  Buna bağlı olarak, üniversite-sanayi-toplum işbirliğini motive eden kilit noktada bir 

konum üstlenmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, lisansüstü eğitimde sürekli iyileştirme ve kalitenin arttırılması için gerekli 

tüm faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve Bursa Teknik Üniversitesi ve diğer üniversitelerde görev alabilecek 

akademisyenlerin yetiştirilmesi, Enstitünün ana görevlerinden bazıları olarak belirlenmiştir. 

Misyon 

• Üniversitemizin üstlendiği yenilikçi misyon doğrultusunda ulusal ve uluslararası eğilimlere uygun lisansüstü 

programlarda kaliteli eğitim ve öğretim sağlamak. 

• Evrensel nitelikteki bilimsel araştırma çalışmaları ile eğitim-öğretim hizmetlerini desteklemeyi ve mesleki 

açıdan yetkin ve özgür düşünceli bireyler yetiştirmek. 

• Araştırma ve inovasyon ruhunu benimsemiş, bilim ve teknolojiyi toplum ve insanlık yararına kullanabilecek, 

çevreye ve etik değerlere saygılı, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinmiş, alanında akademik olarak 

donanımlı ve uluslararası alanda rekabet edebilecek bireyler yetiştirmek. 

• Lisansüstü eğitim-öğretimde sürekli kalite iyileştirme süreçlerini teşvik etmek ve lisansüstü eğitim-öğretim 

politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak. 

• Üniversite-kamu-sanayi işbirliğini en üst düzeyde teşvik etmek ve disiplinler arası araştırmaların geliştirilmesine 

olanak sağlayacak düzenlemeler yapmak. 

• Lisansüstü öğrencilerin alanlarında güncel literatürü yakalamış olmalarını ve ileri araştırmalar için gerekli bilgi 

ve beceriyi almalarını sağlamak. 

• Uluslararası bilimsel dergilerde yayın yapabilecek düzeye ulaşmış, farklı disiplin ve alanlarla işbirliğine 

girebilecek uzmanlığı edinmiş bilim insanları yetiştirmek. 

Vizyon 

• Ulusal ve uluslararası düzeyde üstün nitelikli, inovasyon ve girişimcilik anlayışı kazanmış, rekabet gücü yüksek, 

analitik düşünme becerisine sahip uzmanlar ve akademisyenler yetiştiren, ileri teknolojilerin ve bilimin 

gelişmesine katkı sağlayan, toplumsal gereksinimlere yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarına öncülük 

eden, uluslararası düzeyde seçkin bir kurum olmaktır. 

Enstitümüz bünyesindeki Yüksek Lisans Programları aşağıda sunulmuştur;  

Akıllı Sistemler Mühendisliği (Disiplinler Arası Program - DAP), Bilgisayar Mühendisliği, Biyokompozit Mühendisliği 

(DAP), Biyomühendislik (DAP), Biyoteknoloji (DAP), Çevre Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri 

Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği (DAP), Fizik, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gıda 

Mühendisliği, İleri Teknolojiler-Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (DAP), İnşaat Mühendisliği, İşletme, İşletme (Tezsiz), 

İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezsiz), Kent Ormancılığı (DAP), Kentsel Tasarım (DAP), Kimya, Kimya Mühendisliği, Makine 

Mühendisliği, Matematik, Mekatronik Mühendisliği (%30 İngilizce), Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Orman 

Endüstri Mühendisliği, Orman Mühendisliği (Türkçe / İngilizce), Orman Ürünleri (DAP) (Türkçe / İngilizce), Peyzaj 

Mimarlığı, Polimer Malzeme Mühendisliği, Psikoloji, Sosyoloji, Sosyoloji (Tezsiz), Uluslararası Ekonomi Politikası, 

Uluslararası Ekonomi Politikası (Tezsiz), Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve 

Lojistik (Tezsiz), Şehir Planlama’dır. 

 Enstitümüz bünyesindeki Doktora Programları ise;  

Bilgisayar Mühendisliği, Biyoteknoloji (DAP), Çevre Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri 

Mühendisliği (DAP), Fizik, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, İleri Teknolojiler-

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (DAP), İnşaat Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, 

Matematik, Mekatronik Mühendisliği (%30 İngilizce), Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Orman Endüstri 
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Mühendisliği, Orman Mühendisliği (Türkçe / İngilizce), Peyzaj Mimarlığı, Polimer Malzeme Mühendisliği, Sosyoloji ve 

Uluslararası İlişkiler’dir 

Bu anabilim dallarında 281 doktora, 1572 tezli yüksek lisans ve 232 tezsiz yüksek lisans olmak üzere toplam 2085 öğrenci 

lisansüstü eğitim görmektedir. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, donanımlı, rekabet gücü yüksek, kritik düşünme becerisine 

sahip, yenilikçi ve yaratıcı profesyoneller ve akademisyenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.  
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4.2. Organizasyon Şeması 

 

 

 

 

Şekil 2. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Birimi Organizasyon Şeması 

Tablo 2. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Birimi Yıllara Göre Personel Gelişimi 

 2021 2022 

İdari Personel 7 7 
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4.3. Akademik ve İdari Personel 

Akademik Personel 

 

 

 

İdari Personel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Yunus KAYA

Müdür

Dr. Öğr. Üyesi 

Samet ÖZTÜRK

Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Ayberk ŞEKER

Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi 

Baybars KÖKSOY

Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Yunus 
KAYA

Müdür

Rukiye Nur 
KAYMAK

Şef

Tuğba ALKAN

Bilgisayar İşletmeni

Elif UÇAR

Bilgisayar İşletmeni

Yasemin NUHOĞLU 
TAŞ

Memur

Beyzanur KIRBIYIK

Memur

Ertan SEVİNÇ

Memur

Mehmet Sait 
KASKA

Enstitü Sekreteri
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Anabilim Dalı Başkanları 

Anabilim Dalları Anabilim Dalı Başkanları 

Akıllı Sistemler Mühendisliği Doç. Dr. Aytaç YILDIZ 

Bilgisayar Mühendisliği Prof. Dr. Turgay Tugay BİLGİN 

Biyokompozit Mühendisliği Doç. Dr. Muhammed Said FİDAN 

Biyomühendislik Prof. Dr. Mete YILMAZ 

Biyoteknoloji Dr. Öğr. Üyesi Gökçe TANER 

Çevre Mühendisliği Prof. Dr. Mehmet İŞLEYEN 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Prof. Dr. Hakan GÜRKAN 

Endüstri Mühendisliği Doç. Dr. Aytaç YILDIZ 

Enerji Sistemleri Mühendisliği Doç. Dr. Osman TURAN 

Fizik Prof. Dr. Songül AKBULUT ÖZEN 

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Doç. Dr. Erinç DOBRUCALI 

Gıda Mühendisliği Doç. Dr. Rasim Alper ORAL 

İleri Teknolojiler-Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Prof.. Dr. Cem KAHRUMAN 

İnşaat Mühendisliği Prof. Dr. Şeref Doğuşcan AKBAŞ 

İş Sağlığı ve Güvenliği Doç. Dr. Ahmet AYGÜN 

İşletme Prof. Dr. Abdulkadir KAYA 

Kent Ormancılığı Prof. Dr. Mustafa YILMAZ 

Kentsel Tasarım Dr. Öğr. Üyesi Zeynep PEKER 

Kimya Prof. Dr. Ömer KOZ 

Kimya Mühendisliği Prof. Dr. Osman Nuri ŞARA 

Makine Mühendisliği Prof. Dr. Hüseyin LEKESİZ 

Matematik Prof. Dr. Abdullah MAĞDEN 

Mekatronik Mühendisliği Prof. Dr. Ahmet FENERCİOĞLU 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Prof. Dr. Deniz UZUNSOY 

Orman Endüstri Mühendisliği Doç. Dr. Muhammed Said FİDAN 

Orman Mühendisliği Prof. Dr. Ebubekir GÜNDOĞDU 

Orman Ürünleri Prof. Dr. Eylem DİZMAN TOMAK 

Peyzaj Mimarlığı Prof. Dr. Gül SAYAN ATANUR 

Polimer Malzeme Mühendisliği Prof. Dr. Ayşe BEDELOĞLU 

Psikoloji Doç. Dr. Gazanfer ANLI 

Şehir ve Bölge Planlama Doç. Dr. Methiye Gül ÇÖTELİ 

Sosyoloji Prof. Dr. Ahmet Zeki ÜNAL 

Uluslararası Ekonomi Politikası Prof. Dr. Gökhan ÖZKAN 

Uluslararası İlişkiler Prof. Dr. Gökhan ÖZKAN 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Prof. Dr. Orhan ÇAĞLAYAN 
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4.4. Akademik Takvim 
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5. Etkinlikler 

Üniversitemizde çok sayıda ulusal ve uluslararası düzeyde etkinlik gerçekleştirmektedir. Etkinlik listesine web sayfamız 

www.btu.edu.tr ‘den ulaşabilirsiniz.  

http://www.btu.edu.tr/
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6. İmkânlar ve Hizmetler 

6.1. Eğitim-Öğretim 

Enstitümüz bünyesinde tezli ve tezsiz olmak üzere toplam 35 anabilim dalında yüksek lisans, 22 anabilim dalında ise 

doktora eğitimi verilmektedir. Enstitümüz bünyesinde bulunan anabilim dallarında 1572 tezli yüksek lisans, 232 tezsiz 

yüksek lisans, 281 doktora olmak üzere toplamda 2085 öğrenci lisansüstü eğitim faaliyetlerine devam etmektedir. 296 

öğrencimiz ise Enstitümüzdeki çeşitli programlarda lisansüstü eğitimlerini tamamlayarak mezun olmuştur. 

Anabilim Dalları Programlar 

Akıllı Sistemler Mühendisliği 
Yüksek Lisans 

 

Bilgisayar Mühendisliği 
Yüksek Lisans 

Doktora 

Biyokompozit Mühendisliği Yüksek Lisans 

Biyomühendislik Yüksek Lisans 

Biyoteknoloji 
Yüksek Lisans 

Doktora 

Çevre Mühendisliği 
Yüksek Lisans 

Doktora 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
Yüksek Lisans 

Doktora 

Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans 

Enerji Sistemleri Mühendisliği 
Yüksek Lisans 

Doktora 

Fizik 
Yüksek Lisans 

Doktora 

Gıda Mühendisliği 
Yüksek Lisans 

Doktora 

İleri Teknolojiler-Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 
Yüksek Lisans 

Doktora 

İnşaat Mühendisliği 
Yüksek Lisans 

Doktora 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans (Tezsiz) 

İşletme Yüksek Lisans (Tezli ve Tezsiz) 

Kent Ormancılığı Yüksek Lisans 

Kentsel Tasarım Yüksek Lisans 

Kimya 
Yüksek Lisans 

Doktora 

Kimya Mühendisliği 
Yüksek Lisans 

Doktora 

Makine Mühendisliği 
Yüksek Lisans 

Doktora 

Matematik 
Yüksek Lisans 

Doktora 

Mekatronik Mühendisliği 
Yüksek Lisans (%30 İngilizce) 

Doktora (%30 İngilizce) 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 
Yüksek Lisans 

Doktora 

Orman Endüstri Mühendisliği 
Yüksek Lisans 

Doktora 

Orman Mühendisliği 
Yüksek Lisans 

Doktora (Türkçe – İngilizce) 

Orman Ürünleri Yüksek Lisans (Türkçe – İngilizce) 

Peyzaj Mimarlığı 
Yüksek Lisans 

Doktora 

Polimer Malzeme Mühendisliği 
Yüksek Lisans 

Doktora 

Psikoloji Yüksek Lisans 

Şehir ve Bölge Planlama Yüksek Lisans 

Sosyoloji 
Yüksek Lisans (Tezli – Tezsiz) 

Doktora 

Uluslararası Ekonomi Politikası Yüksek Lisans (Tezli – Tezsiz) 

Uluslararası İlişkiler 
Yüksek Lisans  

Doktora 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans (Tezli – Tezsiz) 
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6.2. Araştırma-Geliştirme 

ARAŞTIRMA 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 

Lisansüstü tezler (tezli yüksek lisans ve doktora) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) tarafından desteklenmektedir. Kısa 

adıyla BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri), yükseköğretim kurumlarındaki bilimsel araştırmaların desteklenmesi 

amacıyla geliştirilmiş bir uygulamadır. Bu uygulama YÖK'ün 01.01.2002 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe aldığı 

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik uyarınca gerçekleştirilmektedir. 

Üniversitemizin tüm öğretim elemanları BAP Komisyonuna başvurarak bilimsel araştırmaları için kaynak alabilirler. 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğüne bap.btu.edu.tr ‘den ulaşabilirsiniz. 

 

Bursa Teknoloji Transfer Ofisi 

Bursa Teknik Üniversitesi Bursa Teknoloji Transfer Ofisi 1601—TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında 

Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında kurulmuştur. Üretilen bilginin, katma değeri yüksek ürün 

ve hizmetlere dönüşmesini sağlayarak bölge ve ülke kalkınmasına ivme kazandırmak ve destek olmak vizyonu ile 2017 

Kasım ayından itibaren Bursa Teknik Üniversitesi Mimar Sinan Yerleşkesi’nde hizmet vermektedir. 

Bursa Teknoloji Transfer Ofisine btto.btu.edu.tr ‘den ulaşabilirsiniz. 

 

ARAŞTIRMA MERKEZLERİ 

Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (BTÜ-DEPAR) 

Bursa Teknik Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (BTÜ-DEPAR) Yönetmeliği, 11 Ekim 

2018 tarihli ve 30562 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış ve 2019 yılı Ocak ayında yönetim organlarının oluşturulması 

ile faaliyetlerine başlamıştır. 

BTÜ-DEPAR, başta Bursa ili olmak üzere Güney Marmara Bölgesinde kamu kurumları, yerel yönetimler ve özel sektör 

ile gerekli koordinasyon ve planlamayı sağlayarak olası depremlere karşı ortak çalışmalar yürütmeyi planlamaktadır. 

İhtiyaç halinde kentsel dönüşüm çalışmaları ve benzeri diğer çalışmalar kapsamında danışmanlık ve teknik destek 

sağlamak; depreme dayanıklı yapı tasarımı konularında kamu ve özel kuruluşlara proje ve danışmanlık hizmetleri vermek 

BTÜ-DEPAR’ın hedefleri arasındadır. 

Detaylı bilgiye http://deprem.btu.edu.tr üzerinde ulaşabilirsiniz. 

 

Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) bünyesinde 2019 yılında kurulan ‘Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezi’nin temel hedefi, öğrencilerin kariyer yollarını bilinçli bir şekilde yönlendirmelerine yardımcı olmaktır. Bu 

hedef doğrultusunda iş dünyasının talep ve beklentilerine yönelik olarak öğrencileri farklı eğitim ve seminerlerle, teknik 

geziler ve atölye çalışmaları ile iş hayatına hazırlamak, mezun olma aşamasına geldiklerinde çeşitli iş fırsatları sunmak, 

mezuniyet sonrası tüm öğrenciler ile sürdürülebilir iletişim sağlamak Merkez’in temel öncelikleri arasında yer almaktadır. 

Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin, Bursa Teknik Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Üniversite 

Sanayi İş birliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sürekli Eğitim ve Uygulama Araştırma Merkezi, Teknoloji 

Transfer Ofisi ve Sektörel Eğitim Programı ile ortak çalışmalar kapsamında çeşitli amaçları bulunmaktadır. Kariyer 

Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde, bu amaçlara yönelik olarak, özel sektörün farklı iş alanlarının değerli 

temsilcileri tarafından verilen seminerler ve eğitimler, istihdam fuarları, kariyer günleri, bireysel ve grup kariyer 

danışmanlığı ve online tabanlı kariyer hizmetleri ve benzeri faaliyetlerin yürütülmesi hedeflenmektedir. 

Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezine bukagem.btu.edu.tr ‘den ulaşabilirsiniz. 
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Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü 

Laboratuvarımızın amacı;  Bursa ve çevre illerde mevcut sanayinin kullandığı ve ürettiği kimyasal, metal, polimer(plastik 

ve kauçuk), tekstil, ağaç ve ağaç ürünleri malzemeleri ile inşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu yapı malzemelerinin 

karakterizasyonu, özellik, analiz, kalite ve performansına yönelik deneysel çalışmaların yapılması ve deneysel çalışma 

sonucunda elde edilen verilerin yorumlanmasıdır. 

Detaylı bilgiye http://merlab.btu.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

Mobilya ve Ahşap Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Bursa Teknik Üniversitesi Mobilya ve Ahşap Uygulama ve Araştırma Merkezi (MAUM) 2018 yılının Ekim ayında 

faaliyetlerine başlamıştır. Merkezimizin temel amacı; mobilya sektöründe faaliyet gösteren küçük, orta ve büyük ölçekli 

tüm işletmelere tasarım, üretim, test ve analiz, danışmanlık, sürdürülebilir mesleki eğitim, nitelikli teknik bilgi ve 

standardizasyon gibi konularda hizmet vermesi hedeflenmektedir. Bu sayede, mobilya sektörünün dünyanın ilk 10, 

Avrupa’nın ise ilk 5 büyük mobilya üreticileri arasına girebilme hedeflerine ulaşmasına katkı sağlanması 

amaçlanmaktadır. 

Mobilya ve Ahşap Uygulama ve Araştırma Merkezi sayesinde ürünlerin test edilip daha katma değerli pazarlara 

satılabilme imkânı ve inovatif malzemelerin üretime girmesi sonucunda katma değerli ürünlerin ortaya çıkmasının önü 

açılmış ve hızlandırılmış olacaktır. 

2022 yılı itibarı ile 1 merkez müdürü, 1 merkez sekreteri ve 1 idari personel olmak üzere 3 personel ile hizmet vermeye 

devam etmektedir.Detaylı bilgiye http://maum.btu.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi; yaşam boyu öğrenme kapsamında, bireylerin, toplumun, kurumların ve 

işletmelerin ihtiyaçlarına cevap verecek eğitim, araştırma ve danışmanlık desteğini verimli, güvenilir, yüksek hizmet 

kalitesiyle ve kurumsal bir yaklaşımla vererek ülkemiz kalkınmasına değer katan faaliyet alanlarında söz sahibi ve tercih 

edilen üst düzey bir eğitim merkezi olmakla birlikte yaşam boyu öğrenme çerçevesinde kurslar, seminerler ve benzeri 

faaliyetler düzenleyerek toplumun sosyal, kültürel, ekonomik ve sağlık alanlarındaki eğitim ihtiyaçlarına cevap veren,  

Ulusal ve uluslararası iş çevreleriyle, sivil toplum ve kamu kuruluşlarıyla iş birliği halinde çalışarak piyasanın ihtiyaç 

duyduğu bilgi ve yeteneğe sahip kalifiye eleman yetiştiren, Eğitim imkânı bulamamış kişilere kendini geliştirme ve 

yenileme ortamı sağlayan, bir eğitim, uygulama ve araştırma merkezidir. 

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine sem.btu.edu.tr ‘den ulaşabilirsiniz. 

 

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Bursa TÖMER) 

Bursa Teknik Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BURSA TÖMER), alanda yapılan bilimsel 

ve çağdaş gelişmeleri hem ulusal hem de uluslararası dil öğretim merkezleri ile iş birliği içinde takip etmek, kuramsal ve 

uygulamalı çalışmalar gerçekleştirmek, Türkçenin öğretilmesini ve uluslararası iletişimde yaygınlık kazanmasını 

sağlamak amacıyla kurulmuştur.  

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine bursatomer.btu.edu.tr ‘den ulaşabilirsiniz. 

 

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Bursa Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğrenciler İçin Öğrenme Ortamı 

Rehberlerine uzem.btu.edu.tr ‘den ulaşabilirsiniz. 

 

 

http://merlab.btu.edu.tr/
http://maum.btu.edu.tr/
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Üniversite-Sanayi İş birliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) bir ‘Teknik Üniversite’ den beklendiği gibi sanayinin gereksinimlerine göre eğitim-

öğretim ve AR-GE çalışmalarına yön veren, yüksek teknoloji ürünleriyle markalaşmış çözümler üreten modern bir 

merkez olma yolunda ilerlemektedir. Sanayi iş birliği çalışmalarının daha profesyonel düzeyde yürütülmesi amacıyla 

Temmuz 2015’te Bursa Teknik Üniversitesi bünyesinde Üniversite-Sanayi İş birliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma 

Merkezi (BTÜ-SAN) kurulmuştur. 

BTÜ- Sanayi İş birliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin amaçları; 

 Üniversitenin yürüttüğü temel ve uygulamalı alanlardaki AR-GE faaliyetlerini merkezi bir organizasyon 

çerçevesinde düzenlemek, 

 Bölgedeki firmaların teknoloji geliştirme ve uygulama projelerine destek vererek üniversitedeki akademisyen 

ile sanayici arasında karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir iş birliğini sağlamak, 

 Bilgi birikiminin ekonomik değere dönüşmesini sağlayacak girişimcilik ve teknoloji transferi faaliyetlerinde 

bölgesel bir merkez olmaktır. 

Bu doğrultuda Merkez; 

 Sektördeki paydaşlarımızı yeni teknolojiler/gelişmeler hakkında bilgilendirme, 

 Sektörde çalışan personele proje yazma ve yönetimi konusunda seminerler/eğitimler verme,  

 Sektörün problemlerine çözüm üretmek için proje önerileri hazırlama, 

 Proje önerileri için mali destek(ler) bulma, 

 Endüstriyel ortaklıklar oluşturma, 

 Sanayi çalışanlarını yeni açılan yüksek lisans/doktora programlarımız hakkında bilgilendirme,  

 Öğrencilerimizi lisans bitirme, yüksek lisans/doktora tez çalışmalarını “Üniversite-Sanayi iş birliği” 

çerçevesinde gerçekleştirmeleri konusunda destekleme, 

 Öğrencilerimizin girişimcilik ve AR-GE yeteneklerini geliştirmek amacıyla eğitimler ve etkinlikler düzenleme 

gibi faaliyetleri yürütmektedir. 

Üniversite-Sanayi İş birliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezine sanayi.btu.edu.tr ‘den ulaşabilirsiniz. 
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6.3. Kütüphane 

Bursa Teknik Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 

Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa'nın ikinci devlet üniversitesi olarak 21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazete'de 

yayınlanan Bakanlar Kurulu kararına göre kurulmasına müteakip, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 21 

Temmuz 2011 tarihinde, Merinos Atatürk Kültür Kongre Merkezide tahsis edilen bir ofis ile hizmeti verilmeye 

başlanmıştır. 

2012 yılı Kasım ayında Yıldırım Yerleşkesinde (70 m2) ilk şube kütüphanesinin açılmasını, 2013 yılı Eylül ayında ise 

Merinos Yerleşkesinde (170 m2) açılan 2. şube kütüphanesi ile devam edilmiştir. 

2015 yılında Yıldırım Yerleşkesindeki şube kütüphanesi, yeni inşa edilen Eğitim Binasındaki (490 m2) yeni yerine 

taşınmıştır. 

Yıldırım ve Merinos Yerleşkelerinde bulunan kütüphaneler 2016 Eylül ayında kapatılarak, Mimar Sinan Yerleşkesinde 

hizmet vermeye başlayan kütüphane binasına (2307 m2) taşınmıştır. 

 

 

Bursa Teknik Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına kutuphane.btu.edu.tr ‘den ulaşabilirsiniz. 

Mimar Sinan Yerleşkesi 

Adres: Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177 16310 Yıldırım/BURSA 

Telefon: 0(224) 300 38 38 

Faks: 0(224) 300 32 69 

E-Posta: kutuphane@btu.edu.tr  
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6.4. Ulaşım 

Bursa Teknik Üniversitesi, eğitim faaliyetlerini Mimar Sinan ve Yıldırım Bayezid Yerleşkelerinde sürdürmektedir. 

İki yerleşkemiz de şehir merkezinde olup, toplu taşıma ve metro istasyonlarına yürüme mesafesindedir. 

Mimar Sinan Yerleşkesi 

- Rektörlük 

- Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 

- Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

- Orman Fakültesi 

- Genel Sekreterlik 

- Daire Başkanlıkları 

- Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü 

- Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 

- Bursa Teknoloji Transfer Ofisi 

- Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 

- Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

- Üniversite-Sanayi İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi 

- Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi 

- Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü 

- Dış İlişkiler Ofisi 

- İletişim Ofisi 

 

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi 

- Denizcilik Fakültesi 

- İletişim Fakültesi 

- İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 

- Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 

- Yabancı Diller Yüksekokulu 

 

Burulaş www.burulas.com.tr adresini kullanarak Bursa'nın herhangi bir yerinden yerleşkelerimize ulaşım güzergâhınızı 

belirleyebilirsiniz. Tüm toplu taşıma araçları Bu-Kart ile kullanılmaktadır, kartlar terminal ve iskelelerin otobüs durakları 

ile tüm metro istasyonlarından temin edilebilir. 
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6.5. Sağlık 

Üniversitemiz Mimar Sinan ve Yıldırım Bayezid Yerleşkesinde birer revir bulunmaktadır. Revirlerde, sağlık hizmeti bir 

iş yeri hekimi (part-time) ve hemşire ile hizmet vermektedir. Birinci basamak sağlık kurumları ve Hemşirelik kanununda 

belirtilen yetki ve sorumluklar çerçevesinde Üniversite personeli ve öğrencilerimiz için gerekli acil tıbbi tedavi ve ilk 

yardım uygulamaları, acil haller dışında müdavi hekim tarafından yazılı olarak verilen tedavi uygulamaları, pansuman, 

enjeksiyon uygulamaları, kan grubu, tansiyon, kolesterol ve kan şekeri ölçümleri yapılmaktadır. Kurumda hemşirelik 

girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlar belirlenmekte, planlanmakta ve uygulanmaktadır. Ayrıca 

birimimize müracaat eden personel ve öğrencilerimize sağlıkla ilgili danışmanlık yapılmaktadır.  

REVİR 

Üniversitemiz revirinden sağlık güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın direk hizmet alınabilmektedir. 

• Yükseköğrenim gören, 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayanlar, anne veya babasının sağlık güvencesinden 

yararlanmaya devam edecektir. Bu kişilerin her yıl öğrenci belgelerini sosyal güvenlik il müdürlüğüne götürmesi yeterli 

olacaktır. 

• Anne veya babasının sağlık güvencesi olmayan ve 25 yaşını doldurmamış üniversite öğrencileri ise öğrenci belgesi ile 

SGK'ya öğrenci olduğunu beyan ederek prim ödemeden sağlık güvencesinden yararlanır. 

• 25 yaşını doldurmuş ve hiçbir Sosyal güvencesi olmayan öğrenciler, gelirlerine (göre sosyal dayanışma ve dayanışma 

vakfı aracılığı ile gelir testi yaptırarak) sosyal güvenlik kurumuna (SGK) prim ödeyerek hastanelerden yararlanılır. 

• Liseyi bitirdikten sonra üniversite kaydı yaptırıncaya kadar geçen dönem süresinde tarafınıza SGK borcu oluştu ise, 

öğrenci belgenizle SGK'ya beyanda bulunarak genel sağlık sigortasına borçlarınızı sildirebilirsiniz. 

• İlimizdeki tüm aile hekimliklerinde kimlik ile ücretsiz muayene olunabilmektedir. 

• SGK aktivasyonunu yaptırdıktan sonra ilimizde bulunan tüm devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinden sağlık 

güvencesi ile hizmet alınabilmektedir. 

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması 

6486 sayılı Kanun hükümlerinde yapılan değişiklik uyarınca ülkemizde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin (burslu 

öğrenciler dahil) genel sağlık sigortası tescil işlemleri isteğe bağlı hale getirilmiş olup söz konusu öğrencilerin talep 

etmeleri halinde genel sağlık sigortası tescil işlemleri öğrenim gördükleri üniversitenin bulunduğu Sosyal Güvenlik İl 

Müdürlüğünce veya Sosyal Güvenlik Merkezlerince yapılacaktır. 

6486 sayılı Kanunla yapılan değişiklik uyarınca yabancı uyruklu öğrencilerden genel sağlık sigortalısı olmak isteyenlerin, 

genel sağlık sigortası tescilleri için; 

29/5/2013 tarihinden sonra ilk defa üniversitelere kayıt yaptıran öğrencilerin ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde, 

öğrenim gördükleri üniversitenin bulunduğu yerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik 

Merkezlerine başvurması gerekmektedir. Aksi durumda bu kapsamdaki yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenimleri 

boyunca bir daha 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin yedinci fıkrası kapsamında genel sağlık sigortalısı olmaları 

mümkün değildir. 

Öğrencilerimiz, 08:00- 17:00 saatleri arasında birimimize direk başvurabilirler. 

Birimin Yeri: 

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok 1. Kat No: 116 

Mimar Sinan Yerleşkesi B Blok (Öğrenci Merkezi) Giriş Katı, No: Z-21 

Dr. M. Serhat YAMALI: Salı günü Yıldırım Bayezid Yerleşkesi, Perşembe günü Mimar Sinan Yerleşkesinde belirli 

saatlerde hizmet vermektedir. 

Hemşire Seda ONGÜL : (Pazartesi - Perşembe - Cuma ) Mimar Sinan Yerleşkesi: +90 224 300 36 43   (Salı - Çarşamba) 

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi: +90 224 300 35 51 
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6.6. Psikolojik Danışma ve Rehberlik 

Merkezimizin amacı, bireylerin ruh sağlığının korunması ve ruhsal sorunların giderilmesinin yanı sıra; zihinsel, duygusal 

ve davranışsal gelişimlerine katkıda bulunmak, yaşam içerisinde karşılaştıkları sorunlarla baş edebilme becerilerini 

geliştirmek ve mesleki yönden kendilerini geliştirmeleri için destek olmaktır.  

Öğrenciler, yaşamlarının bu döneminde sıklıkla okula ve şehre adaptasyon sorunu, yüksek sınav kaygısı, kişiler arası 

ilişkilerde sıkıntı, özgüven eksikliği, akademik hedeflerle ilgili kararsızlıklar yaşamaktadırlar. Bu süreçte alınacak 

profesyonel destek ile sağlıklı kararlar vererek yaşamlarına yön vermeleri hedeflenmektedir. Öğrencilere verilen 

psikolojik destek dışında, öğrencilerin sorunları, istekleri ve ihtiyaçlarına yönelik araştırmalar da birimimiz tarafından 

yapılmaktadır.  

Merkezimizde bireysel görüşme ve psikoterapi hizmetleri verilmektedir. Bireysel görüşme sürecinde uygulanan çeşitli 

psikolojik testlerle kişinin desteğe ihtiyaç duyduğu alan tespit edilip kişiye özgü çalışma yürütülmektedir. Merkezimizde 

bireysel görüşmeler 50 dakikalık seanslar halinde periyodik aralıklarla yapılmaktadır. İlk görüşme sonrası psikolog ile 

düzenli görüşme planlanmaktadır.  

Bireysel görüşmeler önyargısız ve güvenilir bir ortam sunan, gizliliğin esas alındığı görüşmelerdir. Gerekli görülen 

durumlarda aile de terapi sürecine dahil edilmekte ya da birey, tedavisinin yapılabilmesi için sağlık kuruluşlarına 

yönlendirilmekte ve tedavi süreci psikolog tarafından takip edilmektedir.  

 

Birimin Yeri:  

Yıldırım Yerleşkesi Eğitim Binası 1. Kat No: 116  

Mimar Sinan Yerleşkesi B Blok (Öğrenci Merkezi) Giriş Katı No: Z-19  

 

Psikolog: Uzman Psikolog Nesrin Türker  

 

 

 

 

İletişim:  

Mimar Sinan Yerleşkesi: 224 300 32 55 

Yıldırım Yerleşkesi: 224 300 35 51  
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6.7. Beslenme 

Yerleşkemizde, üniversitemize ait bir yemekhane ve özel işletmeye ait bir adet kafeterya bulunmaktadır. 

Yemekhanemizde bir öğünde 4 çeşit yemek servis edilmektedir. Mönüler, sunulan gıdaların besin içerikleri dikkate 

alınarak kalori değerleri 1.000-1.500 kcal olacak şekilde görevli personelimiz tarafından aylık olarak hazırlanmakta ve 

Üniversitemiz web sitesinde ilan edilmektedir. Öğrenci ve personelimiz 11.30-13.00 saatleri arası yemek hizmetinden 

faydalanmaktadır.  

Üniversitemiz bünyesinde Mimar Sinan ve Yıldırım Yerleşkesinde birer adet olmak üzere toplam 1500 kişi kapasiteli iki 

adet yemekhane ve üç adet kafeterya öğrencilerimize hizmet sunmaktadır. 

 

 

 

  



Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 

E-BÜLTEN –Aralık / 2022 

21 

6.8. Barınma 

Bursa Teknik Üniversitesi bünyesinde barınma hizmeti bulunmamaktadır. Aşağıda Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü resmi web sitesinden alınan yükseköğretim öğrenci yurtları listesi bulunmaktadır. 

Bursa Merkezdeki Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne Bağlı Yükseköğrenim Öğrenci Yurt Bilgileri İçin 

https://depo.btu.edu.tr/dosyalar/sks/Dosyalar/yurtlarbursakyk.pdf Tıklayınız 

 

 

 

  

https://depo.btu.edu.tr/dosyalar/sks/Dosyalar/yurtlarbursakyk.pdf
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6.9. Oryantasyon 

Üniversitemizde her yıl yeni başlayan öğrencilerimiz için oryantasyon programı düzenlenmektedir. Genel oryantasyon 

programı kapsamında şehrimiz ayrıntılı olarak gezilerek tanıtılmaktadır. Gezilerin yanı sıra tanışma kokteyli ve 

Üniversitemiz bünyesinde öğrencilere hizmet eden her idari ve akademik birimin tanıtıldığı seminerler düzenlenmektedir. 

Oryantasyon programı kapsamında Üniversitemizin öğrencilere sunduğu sosyal, kültürel, sağlık ve spor imkânları da 

tanıtılmaktadır. Tüm öğrenci kulüplerinin ve öğrenci konseyinin de yer aldığı etkinliklerle yeni başlayan öğrenciler hızlı 

bir şekilde hem şehre hem de üniversite yaşamına adapte olabilmektedir. 

 

Ayrıca Lisansüstü eğitimi süreçlerine dair online oryantasyon videosuna aşağıdaki linkten ulaşılabilir: 

https://www.youtube.com/watch?v=4qy5TvtQdSU 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4qy5TvtQdSU
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6.10. Öğrenci Toplulukları 

Halen, mevcut bulunan 67 öğrenci topluluğu ile öğrencilerimiz, üretken, iletişimi ve insani ilişkileri gelişmiş, takım 

çalışmasına yatkın, sosyal yönden güçlü bireyler olarak faaliyetler gerçekleştirmişlerdir. Topluluk öğrencilerimiz kitap 

toplama kampanyası, çevre bilinci oluşturma, yarınlara katkı sağlamak için ağaç dikme vb. etkinlikleri gerçekleştirmiş, 

aynı zamanda uluslararası yarışmalarda derece yapacak şekilde bilimsellik ve yenilik örneklerini sergilemişlerdir.  

Bursa Teknik Üniversitesi öğrenci topluluklarının listesine https://sks.btu.edu.tr/index.php?sid=238web sayfamızdan 

ulaşabilirsiniz. 

Birimin Yeri: Mimar Sinan Yerleşkesi B Blok 1. Kat SKS Ofisleri 
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6.11. Kültür Etkinlikleri 

Öğrencilerin ilgi alanları doğrultusunda öğrenci toplulukları ile koordineli olarak düzenlenen sergiler, tiyatro gösterileri, 

geziler, konferanslar ve benzeri etkinliklerle öğrencilerin ders dışında kalan boş zamanlarını değerlendirmesi, sosyal ve 

kültürel gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. 

Yıl içerisinde gerçekleştirilen etkinliklere ulaşmak için https://sks.btu.edu.tr/index.php?sid=9521 adresi ziyaret 

edilebilir.. 

 

  

https://sks.btu.edu.tr/index.php?sid=9521


Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 

E-BÜLTEN –Aralık / 2022 

27 

6.12. Sanat Etkinlikleri 

Öğrencilerin ilgi alanları doğrultusunda öğrenci toplulukları ile koordineli olarak düzenlenen sergiler, tiyatro gösterileri, 

geziler, konferanslar ve benzeri etkinliklerle öğrencilerin ders dışında kalan boş zamanlarını değerlendirmesi, sosyal ve 

kültürel gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.  

Yıl içerisinde gerçekleştirilen etkinliklere ulaşmak için https://sks.btu.edu.tr/index.php?sid=9521 adresi ziyaret edilebilir. 

 

  

https://sks.btu.edu.tr/index.php?sid=9521
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6.13. Spor Etkinlikleri 

Öğrenci ve personelimizin etkin bir şekilde sportif faaliyetlerde yer almasını sağlamak amacıyla Kampüs içinde 

oluşturulacak tesislerin yanı sıra kentin sporla ilgili alt yapısının da bu amaçla kullanılmasını sağlamak için ilgili 

kurumlarla iş birliği yaparak çeşitli müsabakalar ve spor turnuvaları düzenlemek, bilinçli spor yapılması için uzman 

elemanlar temin etmek, üniversiteler arası müsabakalara katılımı sağlamak, başlıca spor hizmetlerimiz arasında 

bulunmaktadır. Bu kapsamda şehrimizdeki belediyelerle çeşitli protokoller imzalanmış olup, protokol kapsamında olan 

tesislerden öğrencilerimizin ve personelimizin %50'ye varan indirimlerle faydalanması sağlanmıştır.  

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi’nde 3.645m² alana sahip kapalı spor salonu öğrencilerimiz hizmetindedir. Aynı zamanda 

kampüsümüz içerisinde halı sahamız bulunmaktadır. 

Öğrenci ve personelimizin etkin bir şekilde sportif faaliyetlerde yer almasını sağlamak amacıyla Kampüs içinde 

oluşturulmuş spor tesislerinde ve kentin sporla ilgili alt yapısının da bu amaçla kullanılmasını sağlamak amacıyla ilgili 

kurumlarla işbirliği yaparak çeşitli müsabakalar ve spor turnuvaları düzenlemek, bilinçli spor yapılması için uzman 

elemanlar temin etmek, üniversiteler arası müsabakalara katılımı sağlamak, başlıca spor hizmetlerimiz arasında 

bulunmaktadır.  

Üniversitemiz de Basketbol, Voleybol, Futbol, Futsal, Yüzme, Masa Tenisi, Tenis, Güreş, Oryantiring takımlarımız 

oluşturulmuş olup; öğrencilerimizin oluşturduğu bu takımlar Üniversitemizi Türkiye Şampiyonalarında başarıyla temsil 

etmektedirler. 

Aynı zamanda bisiklet, doğa yürüyüşü, okçuluk, spor tırmanışı gibi aktiviteler Üniversitemizde yapılmaktadır. Bununla 

birlikte Üniversitemiz ile Yıldırım Belediyesi arasında yapılan protokol ile Yıldırım Belediyesinin spor komplekslerinden 

öğrencilerimiz ve personelimiz indirimli ücret ile faydalanmaktadır. İndirimli spor kompleksleri için linke tıklayınız.  

 

Detaylı bilgi için Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı sks.btu.edu.tr web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.  
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6.14. Sağlık Etkinlikleri 

Öğrencilere ve Üniversite personeline Hemşirelik Kanunu’nda belirtilen yetki ve sorumluklar çerçevesinde gerekli acil 

tıbbi tedavi ve ilk yardım uygulamalarının sunulduğu revir hizmetleri Yıldırım ve Mimar Sinan Yerleşkelerinde 

verilmektedir.  
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6.15. İnternet 

Öğrencilerimiz Eduroam vasıtasıyla üniversitemizin tüm kampüslerinde ve Eduroam kullanan diğer üniversitelerin 

kampüslerinde akıllı telefonlarından, tablet ve dizüstü bilgisayarlarından ücretsiz olarak 24 saat internet erişimine sahiptir.   
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6.16. Laboratuvarlar 

BİLGİSAYAR LABORATUVARI  

Tüm öğrencilerimizin yararlandığı bilgisayar laboratuvarlarımızda, farklı çalışmaların yapılmasına olanak sağlayan tüm 

yazılım ve programlar yüklüdür. Yerleşke içinde farklı noktalarda, tamamı internet bağlantılı bilgisayar laboratuvarları 

bulunmaktadır. 

 

Lisans Eğitim Laboratuvarları 

Laboratuvarlarımız 40 kişilik gruplarla eğitimin etkin ve interaktif yapılmasına olanak sağlayacak şekilde dizayn 

edilmiştir. Her bilgisayarda ilgili alanlarda en etkili Solidworks, TRNSYS, Catia v5 R19, NX 8.5, Ansys v15, Matlab 

R2014b, Floefd, FCHART, Msc ADAMS 2011, Car Maker, Autocad 2015 ve Abaqus v6.13 gibi mühendislik programları 

mevcuttur. Ayrıca bütün bilgisayarların uzun saatler çalışma imkanı sağlayacak şekilde 21.5" ekran ve corei7-2600 

işlemci gibi yüksek donanımsal özellikleri mevcuttur. Öğrencilerimiz ders saatleri haricinde de bu laboratuvarlardan 

istifade edebilmektedirler. 

Lisansüstü Eğitim Laboratuvarları 

Laboratuvarlarımız 20 kişilik gruplarla eğitimin etkin ve interaktif yapılmasına olanak sağlayacak şekilde dizayn 

edilmiştir. Her bilgisayarda ilgili alanlarda en etkili Solidworks 2014, TRNSYS, Catia v5 R19, NX 8.5, Ansys v15, Matlab 

R2014b, Floefd, FCHART, Msc ADAMS 2011, Car Maker, Autocad 2015 ve Abaqus v6.13 gibi mühendislik programları 

mevcuttur. Ayrıca bütün bilgisayarların uzun saatler çalışma imkanı sağlayacak şekilde 21.5" ekran ve corei7-2600 

işlemci gibi yüksek donanımsal özellikleri mevcuttur. Lisansüstü Öğrencilerimiz ders saatleri haricinde de projelerini bu 

laboratuvarlardan istifade ederek yapabilmektedirler. Her laboratuvarda grup çalışmasına imkan sağlayan toplantı 

masaları mevcuttur.  
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6.17. Öğrenci Danışma Saatleri 

Öğrencilerimiz dönem başında belirlenen danışma saatleri içerisinde ilgili öğretim üyelerine akademik konular hakkında 

danışabilirler. Öğrencilerimiz ayrıca, otomasyon sistemi ile ilgili konularda dönem başında belirlenen danışmanlara 

başvurabilirler.  
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6.18. Burs 

EĞİTİM BURSLARI 

Kamu kurum-kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, Gerçek ve Tüzel kişiler ile Dernek ve Vakıflar tarafından verilen 

karşılıksız nakit para burslarıdır. Bu burslar için öğrenci seçimi, bursu verenler ile Burs Değerlendirme Komisyonu 

tarafından yapılmaktadır. 

EDUCATION SCHOLARSHIPS 

These are non-refundable cash scholarships given by public institutions-organizations, non-governmental organizations, 

real and legal persons, associations and foundations. Student selection for these scholarships is made by the grantors and 

the Scholarship Evaluation Commission. 

YEMEK BURSU 

Gerekli şartları taşıyan öğrencilerimize Üniversitemiz yemekhanelerinde verilen ücretsiz yemek bursudur. Her akademik 

yılın başında duyurulmakta ve başvuran öğrenciler arasında uygun koşulları sağlayan öğrencilerimize bir yıl boyunca 

verilmektedir. 

MEAL SCHOLARSHIP 

It is a free food scholarship given to our students who meet the necessary conditions in our university cafeteria. It is 

announced at the beginning of each academic year and given to students who meet the appropriate conditions among the 

applicants for one year. 
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6.19. Kısmi Zamanlı Çalışma 

Öğrencilerin ders saati dışındaki zamanlarını etkin ve verimli geçirmelerine yönelik olarak üniversite bünyesindeki geçici 

işler kapsamında kısmi zamanlı olarak çalışma imkânı tanıyan bu sistem kapsamında her akademik yılın başında duyuru 

yapılmakta ve başvuran öğrenciler arasında uygun koşulları sağlayan öğrencilerimize bir yıl boyunca çalışma fırsatı 

sunulmaktadır.  
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6.20. Engelsiz BTÜ 

Engelsiz Üniversite Birimi, Üniversite öğrencileri ve çalışanları için Engelli Danışma ve Destek Hizmetleri sağlamaya 

çalışmaktadır. Engelli öğrencilerin öğrenim, engelli personelin çalışma hayatlarını kolaylaştırmak, sosyal hayata 

katılımlarını sağlamak için gerekli önlemleri almakta ve bu yönde çalışmalar yapmaktadır. Bu noktada birim, engellilerin 

karşılaştıkları sorunları saptayıp ortadan kaldırmakta ve kampüs yaşamını engellilere uygun hale getirmeyi 

amaçlamaktadır.      

 Yeni binalara geçiş yapılana kadar geçici binaların erişilebilirlikleri sağlanmaya çalışılmaktadır. 

 Dış mekânlar, her engel grubuna uygun şekilde erişilebilir durumdadır. 

 Engelli tuvaletleri, engelli rampası, görme engelliler için yürüyüş bandı, merdivenlerde tutma kolu mevcuttur. 

 Engelli öğrencilerimize yönelik ihtiyacı olan tüm ders materyali, sınıf düzenlemesi vb. koşullar sağlanmaktadır. 

 Eksikler ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 

 

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

 

 

  

http://engelsiz.btu.edu.tr/index.php
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7. Sıkça Sorulan Sorular 

1. Aynı anda birden fazla programa kayıt yaptırılabilir mi?  

Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. 

2. Bilimsel Hazırlık Programı nedir? Kimlere uygulanır? 

Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri 

yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul 

edildikleri yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora 

programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel hazırlık 

programı dersleri bir yarıyılda 30 (otuz) AKTS’ yi geçemez. 

3. Bilimsel Hazırlık Programında başarılı olma koşulu nedir? 

Bilimsel hazırlıkta alınan lisans derslerinde dersin başarı notu en az CC olmalıdır. Lisans eğitiminde “koşullu geçer” 

notları (DD ve DC) lisansüstü bilimsel hazırlık programında başarısız olarak değerlendirilir. Bilimsel hazırlıkta alınan 

lisansüstü derslerin notu en az CB olmalıdır. Bilimsel hazırlık sürecinde lisans derslerinden alınan notlar, lisans 

öğrencileri ile aynı ölçütlere göre değerlendirilir. Bilimsel hazırlık süresi sonunda başarısız olan öğrenciler lisansüstü 

programa başlayamazlar ve programla ilişkileri kesilir. 

4. Doktora programına başvuru koşulları nelerdir?  

Bütünleşik doktora programlarına lisans diplomasına sahip ve lisans ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) en az 3,00 

olan adaylar başvurabilir. Adayın İngilizceden yeterli sayılabilmesi için merkezi yabancı dil sınavlarından en az 55 puan 

veya eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almış olması gerekir. İngilizce veya 

Türkçe-İngilizce doktora programlarına öğrenci kabulünde, merkezi yabancı dil sınavlarından en az 65 puan almış olmak 

şartı aranır. Başvurduğu programın puan türünden olmak üzere doktora programları için ALES sınavından en az 55, 

bütünleşik doktora programları için ALES sınavından en az 80 puan almış olmaları gerekir.  

5. Doktora programına başvurularda başarı puanı nasıl hesaplanır?  

Doktora programları için başvuran bütün adayların genel başarı notu, ALES puanının %50’si, lisans genel not 

ortalamasının %10’u, mülakat notunun %30’u ve yabancı dil notunun %10’u dikkate alınarak hesaplanır. 

6. Doktora programında alınması gereken ders yükü nedir?  

Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrencinin en az yedi (7) olmak üzere aldığı tüm dersleri ve seminer dersini 

başarmış olması, aldığı tüm derslerin ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3,00 olması, toplam en az 240 AKTS kredisini 

tamamlaması, yeterlik sınavını, tez önerisini, en az üç (3) tez izleme raporunu ve tez çalışmasını başarıyla tamamlaması 

gerekir. Lisans derecesi ile kabul edilen öğrencinin en az on dört (14) olmak üzere aldığı tüm dersleri ve seminer dersini 

başarmış olması, aldığı tüm derslerin ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3,00 olması, toplam en az 300 AKTS kredisini 

tamamlaması, yeterlik sınavını, tez önerisini, en az üç (3) tez izleme raporunu ve tez çalışmasını başarıyla tamamlaması 

gerekir 

7. Doktora programının süresi ne kadardır? 

Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için kaydolduğu 

programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın 

sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi 12 yarıyıl; lisans derecesiyle kabul edilenler için 10 yarıyıl olup azami 

tamamlama süresi 14 yarıyıldır. Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi; tezli 

yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesiyle kabul edilenler için altı yarıyıldır. 8. Doktora 

tez savunmasına girmeden önce kaç tane Tez İzleme Sınavı yapılmalıdır? Öğrencinin doktora tezini savunabilmesi için 

tez önerisi raporuna ilave olarak en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir. 

8. Doktora tez savunmasına girmeden önce kaç tane Tez İzleme Sınavı yapılmalıdır?  

Öğrencinin doktora tezini savunabilmesi için tez önerisi raporuna ilave olarak en az üç tez izleme komitesi raporu 

sunulması gerekir. 

9. Doktora programından ilişik kesme hangi durumda olur?  
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Esaslarda belirtilen süreler içinde, öğretim planında yer alan AKTS kredili derslerini ve seminer dersini (sadece doktora 

programı öğrencileri) başarıyla tamamlayamayan veya CD, DC, DD, FF veya DZ harf notu aldığı dersi/dersleri bulunan 

veya 3,00 GNO’yu sağlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir. Kredili derslerini başarıyla tamamlayan, doktora 

yeterlik sınavında başarılı olan ve doktora tez önerisi kabul edilen veya kredili derslerinden başarılı olan ancak doktora 

tez çalışmasını yönetmelikte belirtilen 12 veya 14 yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği 

kesilir.  

10. Her yarıyıl kayıt yapılması zorunluluğu var mıdır?  

Öğrenci, her yarıyıl başında kaydını yenilemek zorundadır. Kayıt yenilenmeyen dönemler azami öğrenim süresinden 

sayılır. Öğrenci, kaydını yenilemediği dönemde öğrencilik haklarından yararlanamaz.  

11. İkinci danışman tanımı nedir?  

Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda danışmanın önerisiyle ilgili enstitü yönetim 

kurulu tarafından ikinci danışman Üniversite içinden veya Üniversite dışından atanabilir. İkinci tez danışmanının, en az 

doktora derecesine sahip olması gerekir.  

12. Mezuniyet tarihi ne zamandır?  

Tezin jüri tarafından imzalanmış nüshasının enstitüye teslim edildiği tarih, mezuniyet tarihidir.  

13. Özel öğrencilik nedir?  

Bir yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü 

derslere kayıtlı olduğu anabilim dalı başkanlığının ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile özel öğrenci olarak kabul 

edilebilir.  

14. Tezli Yüksek Lisans programına başvuru koşulları nelerdir?  

Başvurduğu tezli programın puan türünden olmak üzere ALES’ten en az 55 puan almış olmak gerekir. Yabancı dil puanı 

(İngilizce) tezli yüksek lisans programları için anabilim dalı başkanlığının önerisi ile en az olmak koşuluyla; 1) Türkçe 

tezli yüksek lisans programlarına başvurularda yabancı dil puan şartı aranması halinde merkezi yabancı dil sınavlarından 

50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. 2) Bursa 

Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu İngilizce sınavından merkezi yabancı dil sınavı puanına muadil bir 

puan almış olmak gerekir.  

15. Tezli Yüksek Lisans programına başvurularda başarı puanı nasıl hesaplanır?  

Tezli yüksek lisans programları için başvuran bütün adayların genel başarı notu, ALES puanının %50’si, lisans genel not 

ortalamasının %35’i ve yabancı dil notunun %15’i dikkate alınarak hesaplanır.  

16. Tezli Yüksek Lisans programında alınması gereken ders yükü nedir?  

Öğrenci ilk iki yarıyılın sonuna kadar 7 ders ve seminer dersini almak zorundadır. Ayrıca, öğrencilerin en geç üçüncü 

yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırması zorunludur. Her öğrenci, danışmanı tarafından 

açılan uzmanlık alan dersini her yarıyıl almak zorundadır.  

17. Tezli Yüksek Lisans programı süresi ne kadardır?  

Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin 

verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup program 

en çok altı yarıyılda tamamlanır. 

18. Tezli Yüksek Lisans programından ilişik kesme hangi durumda olur?  

Mezuniyet için, en az yedi olmak üzere alınan tüm derslerin başarılmış olması, alınan tüm derslerin ağırlıklı genel not 

ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,75 olması, toplam en az 120 AKTS kredisinin tamamlanması, seminer dersi ve tez 

çalışmasının başarıyla tamamlanması gerekir. Bu koşulları azami sürede sağlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir. 

19. Tezsiz Yüksek Lisans programına başvuru koşulları nelerdir?  

Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmeyebilir. İstenmesi halinde ise adayların ALES 

veya eşdeğeri sınavlardan başvurduğu programın puanı türünde 55 veya karşılığı puandan az olmamak üzere, her başvuru 

dönemi için Senato tarafından belirlenen puanı almış olmasıgerekir. Türkçe tezsiz yüksek lisans programlarına 

başvurularda, enstitü kurul kararı ve Senato onayı ile yabancı dil puan şartı aranmayabilir 
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20. Tezsiz Yüksek Lisans programı süresi ne kadardır? İlişik kesme hangi durumda olur? 

Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi; bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıtlı olduğu programa ilişkin 

derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için öğrencinin kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en 

az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin 

programdan ilişiği kesilir.  
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8. İletişim 

Adres: Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177 16310 Yıldırım/BURSA 

Telefon: 0 (224) 300 33 35 

E-Posta: enstitu@btu.edu.tr 


