
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM 
ÖĞRETİM YILI YENİ KAYIT BİLGİLERİ 

 
 
 
A. KAYIT TARİHLERİ: 
 
01 Eylül 2014 Pazartesi  günü 08:30-17:30 saatleri arasında ; 
 
-Mekatronik Mühendisliği Bölümü 
-Kimya Mühendisliği Bölümü 
-Makine Mühendisliği Bölümü 
 
02 Eylül 2014 Salı günü 08:30-17:30 saatleri arasında ; 
 
-Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 
-İnşaat Mühendisliği Bölümü kesin kayıtları yapılacaktır. 
 
B. KAYIT YERİ: 
 
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / YILDIRIM YERLEŞKESİ 
152 Evler Mahallesi Eğitim Caddesi  1.Damla Sok. No:2/10 16330 Yıldırım/BURSA  
 
Ulaşım için; 
 
Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminalinden: 18/B, 98 numaraları hatlar, 
Kent Meydanından: S/1, 28/A numaralı hatlar ve Metro ile (Yüksek İhtisas Durağında inerek)  Yıldırım 
Yerleşkemize ulaşabilirsiniz. 
 
C.ONLİNE ÖN KAYIT: 
 
28.07.2014 tarihinden itibaren online ön kayıt işleminizi aşağıdaki adreslerden yapabilirsiniz. Kesin 
kayıt işleminden önce online ön kayıt işlemini mutlaka yapmanız gerekmektedir. 
 
Öncelikle http://obs.btu.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx adresini girerek öğrenci numaranızı 
öğrenebilir, bilgilerinizi kontrol edebilirsiniz.  
 
Daha sonra http://obs.btu.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_Kayit_op.aspx   adresi üzerinden Online Ön 
Kayıt Sistemine girmeniz ve sistemdeki soruların tamamını cevaplamanız gerekmektedir. Bu işlemi 
yazıcısı olan bir bilgisayardan yapınız. Soruların cevaplanmasının ardından alacağınız online ön kayıt 
çıktısını kayıt için getirmeniz gerekmektedir.  
 
Ç.KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER: 
 
1-ÖSYM sınav sonuç belgesi bilgisayar çıktısı, 
2-Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet 
belgesi, 
3-Nüfus cüzdanı ve 1 adet fotokopisi. 
4-Askerlik durum beyanı, adli sicil durum beyanı ve ikametgâh beyanı örnekleri size posta ile 
gönderilmiştir. Bu formları kendi el yazınızla doldurunuz. Bu formlara  
http://oidb.btu.edu.tr/index.php?sid=5579 internet adresimizden de ulaşabilirsiniz. 

http://obs.btu.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx
http://obs.btu.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_Kayit_op.aspx


5-Fotoğraf 6 adet ( 4.5x6 cm boyutunda), Fotoğrafların hepsinin arkasına ad, soyad ve T.C. Kimlik 
Numaranızı yazınız, 
6-Online ön kayıt çıktısı. 
 
 
D .KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR: 
 
1-Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz. 
2-Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi 
suretiyle üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. 
3-Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz. 
4-Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez. 
5-Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemler yapılır. 
 
 
E.DETAYLI BİLGİ: 
 
Hazırlık Sınıfı, BTÜ Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı ve BTÜ Yabancı Dil Yeterlilik Sınavları hakkında 
ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki telefondan bilgi alabilirsiniz. 
 
Yabancı Diller Yüksekokulu 
Tel: 0-224-314 16 48 
 
 
Kesin kayıtlarla ilgili bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız: 
0224 314 16 95 -96 -66 -80 
 
Üniversitemiz Tanıtım Kataloğumuza Ulaşmak ve bölümler hakkında bilgi almak için  İnternet 
Adresimiz: 
 
http://tercih.btu.edu.tr/index.php   

http://tercih.btu.edu.tr/index.php

