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YÖNERGE
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
LİSANS DÜZEYİNDEKİ
PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ VE KREDİ TRANSFERİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, lisans düzeyindeki öğrencilerin Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ) yer
alan diploma programları arasında veya diğer yükseköğretim kurumlarından BTÜ’nün eşdeğer diploma programlarına yatay
geçiş usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, lisans düzeyindeki öğrencilerin BTÜ’de yer alan diploma programları arasında veya
diğer yükseköğretim kurumlarından BTÜ’nün eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu yönerge, 24/04/2010 tarihli ve 27561 sayılı “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına
İlişkin Yönetmelik” ve “Bursa Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine”, dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Yönergede geçen;
a) BTÜ YDS: BTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan yabancı dil sınavını,
b) Diploma programı: Fakülte veya bölümlerin belirlenen yeterlilikleri sağlayan öğrencilere önlisans veya lisans
diploması düzenlenen yükseköğretim programlarını,
c) Düzey: Lisans diploma programlarından her birini,
ç) Eşdeğer diploma programı: İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde
sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programlarını,
d) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,
e) Farklı Puan Türü: Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,
Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesinin
birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen puan türlerini,
f) İlgili yönetim kurulu: Fakülte yönetim kurulunu,
g) İlgili birim: Fakülte dekanlıklarını,
ğ) Senato: BTÜ senatosunu,
h) Kontenjan: Önceden belirlenip ilan edilen öğrenci sayısını,
ı) Kurum içi yatay geçiş: Bir öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu içindeki aynı düzeydeki diğer
diploma programlarına geçişini,
i) Taban puan: Bir yükseköğretim kurumunun diploma programına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)
tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en düşük puanlı öğrencinin giriş puanını,
j) Yatay geçiş: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin ilgili mevzuatlar çerçevesinde, aynı
düzeydeki diğer diploma programlarında öğrenime devam etme hakkı kazanmasını,
k) YÖK Çerçeve Yönetmeliği: 24/04/2010 tarihli ve 27561 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına
İlişkin Yönetmeliğini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler
Geçişler
MADDE 5 - (1) Yatay geçiş başvurusu, öğrencinin geldiği yükseköğretim kurumunda tamamladığı yarıyılı takip
eden yarıyıla yapılır.
(2) Yatay geçiş ile kayıt olan öğrencilerin geldikleri programlardaki geçirmiş olduğu süreler öğrenim süresine dâhil
edilir. Toplam süre, kanunda belirtilen süreleri aşamaz.
(3) Yatay geçiş ile kurum/bölüm değiştiren öğrenciler katkı paylarını önceki kurum/bölümlerinde geçirdikleri
öğrenim sürelerini de göz önüne alarak öderler.
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(4) Tamamen veya kısmen (en az %30) yabancı dil ile eğitim yapan BTÜ programlarına geçiş yapabilmek için;
BTÜ YDS veya ulusal/uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil sınavından senato tarafından kabul edilen asgari puanı
almış olmak gerekir. Kurum içi yatay geçişlerde, geldiği programda daha önce BTÜ YDS veya BTÜ Yabancı Diller
Yüksekokulu hazırlık sınıfında başarı şartını sağlamış öğrenciler hazırlık sınıfını başarmış sayılır.
(5) Kurum içi yatay geçiş hakkı kazanan ve bir defa kayıt yaptıran öğrenciler, öğrenimleri süresince sadece
geldikleri programa dönüş yapmak için tekrar başvuru yapabilirler.
Başvuru, ön değerlendirme ve sonuçların ilanı
MADDE 6 - (1) Yatay geçiş kontenjan ilanları, başvuru ve değerlendirme işlemleri, senato tarafından kabul edilen
takvime göre yapılır.
(2) Başvurular, ilan edilen tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının internet sayfasında açılan linkten elektronik
olarak yapılır.
(3) Öğrenciler yalnız bir program için başvuruda bulunabilirler.
(4) Elektronik başvurular bu yönergedeki koşullar çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ön
değerlendirmeye tabi tutulur. Koşulları sağlamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
(5) Sonuçlar, başvuru sisteminde elektronik olarak ilan edilmek üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.
Kayıt ve intibak işlemleri
MADDE 7 - (1) Belirtilen kayıt tarihleri arasında herhangi bir nedenle kayda gelmeyenler kayıt hakkını
kaybederler.
(2) Öğrencilerin intibakları, Bursa Teknik Üniversitesi Lisans Programları İçin Muafiyet Sınavları, Ders Eşdeğerlik,
İntibak Usul ve Esaslarına göre yapılır.
(3) İntibak itiraz başvuruları, yatay geçişin yapıldığı yarıyılın ders kayıt yenileme süresi sonuna kadar yapılır,
itirazlar ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurum İçi Programlar Arası Yatay Geçiş
Kurum içi yatay geçiş kontenjanları, başvuru koşulları
MADDE 8 - (1) Öğrencinin yatay geçiş başvurusunda bulunduğu yarıyıla kadar tabi olduğu öğretim planındaki
derslerin tümünden başarılı olması ve AGNO’ sunun en az 2.00/4.00 olması gerekmektedir (Üst yarıyıllardan alınan dersler
AGNO hesabına katılmaz).
(2) Kurum içi yatay geçişlerde, hangi bölümlerden/programlardan hangi bölümlere/programlara öğrenci kabul
edileceği ilgili yönetim kurullarının önerisi ile Senato tarafından belirlenir.
Değerlendirme
MADDE 9- (1) Başvuruda bulunan öğrencilerin başarı notu aşağıdaki formüle göre hesaplanır ve sıralama
hesaplanan başarı notuna göre yapılır. Sıralama sonucunda; kontenjan kadar asil liste ve en çok bir o kadar da yedek liste
belirlenir.
[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) (Bkz. Örnek1).]
Örnek 1:Öğrenci 400 puanla A bölümüne girmiştir. Öğrenci 450 tavan puanlı B bölümüne müracaat etmektedir. Bu
öğrencinin AGNO 3.00/4.00 olup 75/100 e denk gelmektedir.
Başarı notu= 0.5x(100x400/450)+0.5x75 =81.94
(2) Puanların eşit olması durumunda AGNO’su yüksek olana öncelik verilir.
(3) Başvuruların değerlendirilmesi ilgili komisyonlar tarafından yapılır, bölümün bağlı olduğu ilgili yönetim kurulu
kararı ile tamamlanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kurumlar Arası Yatay Geçiş
Kurumlar arası yatay geçiş
MADDE 10 - (1) Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim programında bitirmiş
olduğu yarıyıllara ait öğretim planındaki tüm derslerden başarılı olması (4.00 üzerinden en az 2.00) ve genel not
ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.50 olması şarttır.
(2) Tamamen veya kısmen (en az %30) yabancı dil ile eğitim yapan BTÜ programlarına geçiş yapabilmek için;
BTÜ YDS veya ulusal/uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil sınavından Senato tarafından kabul edilen asgari puanı
almış olmak gerekir.
Değerlendirme
MADDE 11 - (1) Başvuruda bulunan öğrencilerin başarı notu aşağıdaki formüle göre hesaplanır ve sıralama
hesaplanan başarı notuna göre yapılır. Sıralama sonucunda; kontenjan kadar asil liste ve en çok bir o kadar da yedek liste ilan
edilir.
[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) ( Bkz. Örnek1).]
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Örnek 1:Bir öğrenci 400 ÖSYM puanı ile kayıtlı olduğu X Üniversitesinin A bölümünden, BTÜ’nün 450 tavan
puanlı A bölümüne yatay geçiş için müracaat etmektedir. Bu öğrencinin AGNO 3.00/4.00 olup 75/100 e denk gelmektedir.
Başarı notu= 0.5x(100x400/450)+0.5x75 =81.94
(2) Puanların eşit olması durumunda AGNO’su yüksek olana öncelik verilir.
(3) 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.) 10’uncu maddede belirtilen
şartları 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.
(4) 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) Başvuruların değerlendirilmesi ilgili komisyonlar tarafından yapılır, bölümün bağlı olduğu ilgili yönetim kurulu
kararı ile tamamlanır.
Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından yurt içindekilere yatay geçiş
MADDE 12 – (1) Senato tarafından yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişler için
kontenjan belirlenebilir.
(2) Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına geçiş işlemleri bu
yönergenin 10’uncu ve 11’inci maddeleri uyarınca yapılır.
(3) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte, öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği diploma
programının ilgili sınıfına öğrenci kabulünde (öğrencinin sınava girdiği yılda ki) geçerli olan taban puanlar esas alınır. Bu
durumdaki öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu
yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş başvurusu üniversite senatosu tarafından belirlenen esaslar
çerçevesinde yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.
(4) Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim
kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim
Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma
programına eşdeğerliğinin üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.
(5) Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim programlarına geçiş
başvurularının değerlendirilmesinde
a) İlgili yıldaki ÖSYM kılavuzlarında yer alan başarı sıralaması uygulanan programlara yapılacak yatay geçiş
başvurularında başarı sınırının uygulanmasına ve geçiş başvurularında başarı sırasının aranmasına karar verildiğinden,
Üniversitemizce hazırlanan geçişlere ilişkin kılavuzlarda belirtilen başarı sırasını sağlayan adaylar başvuru yapabileceklerdir.
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.
(c) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ve bu maddenin 6’ncı fıkrasında belirtilen eşdeğer sınav puanlarına
sahip olanların (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartları da sağlamaları gerekmektedir.
(6) T.C. uyruklu olup ortaöğretimini yurtdışında tamamlayanlar ile yabancı uyruklu öğrencilerin yatay geçiş
başvurusunda bulunabilmeleri için Üniversitemizce hazırlanan geçişlere ilişkin kılavuzlarda yer alan Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığınca belirlenen eşdeğer sınav puanlarına sahip olmaları gerekmektedir.
Yabancı uyruklu öğrenciler
MADDE 13 – (1) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen yabancı ülkelerden gelecek o ülkenin uyrukluğunda
bulunan yabancı öğrencilerin kontenjanı bu yönergenin 12’nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sınırlamaya tabi
değildir.
Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş
MADDE 14 - (1) Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçişler Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından
belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
MADDE 15 - (1) Başvuru sırasında Üniversitemize sunulan belgelerle şahsi dosyadaki belgeler arasında bir
eksiklik veya tutarsızlık olması halinde ilgili kurul kararı ile öğrencinin geçiş işlemi ve kaydı iptal edilir.
MADDE 16- (1) Dikey geçiş ile lisans programlarına kayıt olan öğrencilerin lisans not ortalamaları, önlisans
programında alarak lisans programında intibakı yapılan dersler ile lisans eğitimi sırasında aldığı dersler üzerinden hesaplanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 - (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, YÖK Çerçeve Yönetmeliği, “Bursa Teknik
Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönerge
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MADDE 18 - (1) 02/07/2014 tarih ve SEN-2014/10/2 nolu Senato kararıyla kabul edilmiş olan Bursa Teknik
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş ve Kredi Transferi Yönergesi yürürlükten
kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 19- (1) Bu Yönerge, Bursa Teknik Üniversitesi Senatosunun 15/05/2020 tarih ve SEN-2020/5/4 nolu
kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
Yürütme
MADDE 20- (1) Bu Yönerge hükümlerini Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.
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