
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
2018 KAYIT VE BİLGİLENDİRME KILAVUZU 

 

 
 

 

 
İÇİNDEKİLER 

REKTÖRÜN MESAJI .............................................................................................................. 1 
KAYIT YÖNTEMLERİ ............................................................................................................. 2 

1.E-devlet üzerinden elektronik ortamda kayıt ................................................................ 2 

2. Yüz yüze kayıt ............................................................................................................. 2 

KAYIT İŞLEM ADIMLARI ........................................................................................................ 3 
1.E-Devlet üzerinden kayıt işlem adımları ........................................................................ 3 

2.Yüz yüze kayıt işlem adımları ........................................................................................ 3 

KAYIT EVRAKLARI ................................................................................................................ 3 
KAYIT ADRESİ ...................................................................................................................... 3 
KAYITLAR İLE İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR ................................................................................... 3 
ÖZLÜK BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI .......................................................................... 4 

Özlük Bilgi Formunda “Hazırlık Sınıfı Okumak İstiyorum” seçeneği.................................... 4 

Hazırlık sınıfı bulunan bölüm/programlar:........................................................................ 4 

ÖĞRENCİ KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETLERİ ......................................................................... 5 
YABANCI DİL DERSLERİ MUAFİYET SINAVI............................................................................. 5 
DERS KAYIT İŞLEMLERİ ......................................................................................................... 5 
İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI ........................................................................................... 5 
İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFINDAN MUAFİYET .......................................................................... 6 
İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (BTÜ YDS) ................................................................................ 6 
ÜNİVERSİTE YAŞAMINA UYUM PROGRAMI (ORYANTASYON) ................................................ 5 
YURT OLANAKLARI .............................................................................................................. 7 

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından işletilen yurtların listesi ............................................. 7 

BURS OLANAKLARI .............................................................................................................. 8 
BESLENME OLANAKLARI ...................................................................................................... 8 
SAĞLIK HİZMETLERİ ............................................................................................................. 8 
BTÜ ENGELLİ BİRİMİ ............................................................................................................ 8 
ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI ..................................................................................................... 8 
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BİRİMİ ......................................................................... 9 
AKADEMİK TAKVİM ............................................................................................................. 9 

 



BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
2018 KAYIT VE BİLGİLENDİRME KILAVUZU 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

1 

REKTÖRÜN MESAJI 

Sevgili Öğrenciler, 

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), siz gençler gibi dinamik bir üniversitedir. Yurt içi ve yurt dışında farklı 
üniversite ekollerinde yetişmiş, donanımlı, alanlarında öncü ve motivasyonu yüksek akademisyen 
kadrosu ile Üniversitemiz öğrencilerine yüksek kalitede eğitim hizmeti vermektedir. 

BTÜ; özellikle teknik alanlarda ülkemizin ihtiyaç duyduğu, eğitim-öğretim ve araştırma stratejisini 
tematik üniversite anlayışına göre yapılandırmaktadır. YÖK tarafından “Robotlar ve Akıllı Sistemler” 
konusunda ihtisaslaşacak üniversite seçilen ve Türkiye’nin En Girişimci ve Yenilikçi Üniversiteleri İlk 50 
Listesinde yer alan BTÜ, yoğun talep gören bölümlerini kontrollü şekilde açarak kontenjanlarını tam 
dolduran seçkin devlet üniversiteleri arasına girmenin gururunu yaşamaktadır. 

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. BTÜ, sizlere çağdaş 
laboratuvar imkânı ve bilim olanakları ile eşsiz bir araştırma ortamı sunmaktadır. 

18 organize sanayi bölgesiyle çok çeşitli sanayi kuruluşuna ev sahipliği yapan Bursa’da öğrencilerimiz 
lisans eğitimleri boyunca sanayiye yönelik teknik gezi ve staj imkânlarından faydalanırken kariyer 
planlaması desteği, girişimcilik, yabancı üniversiteler ile ortak eğitim programları ve uluslararası öğrenci 
değişim programları gibi olanaklardan da yararlanmaktadır. BTÜ öğrencileri “Proje Tabanlı Sektörel 
Eğitim Programı” (BTÜ-SEP) ile 8 dönemlik üniversite eğitiminin en az bir dönemini sektörde (anlaşmalı 
firmalarda) ya da laboratuvarlarda uygulama ile tamamlayarak mezuniyet sonrasında donanımlı birer 
mühendis olarak çalışma hayatına güvenle adım atabilmektedirler. 

Üniversitemizi tercih eden öğrencilerimiz Osmanlı’ya beşik olmuş bu tarihi şehrin stratejik coğrafi 
konumu, zengin kültür-sanat etkinlikleri ve doğal zenginliklerinden doğan avantajlarından da 
faydalanabileceklerdir. 

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 olma yolunda kararlı ve hızlı mesafe almaktadır.  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, özellikle sizlerin eğitimi ve başarısına bağlıdır. 

Prof. Dr. Arif KARADEMİR 
Rektör 
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KAYIT YÖNTEMLERİ 

Bursa Teknik Üniversitesine kaydınızı iki şekilde yaptırabilirsiniz. Seçeneklerden sadece birini 
kullanabilirsiniz. 

1.E-devlet üzerinden elektronik ortamda kayıt 
E-devlet üzerinden kayıt tercihe bağlıdır. E-devlet kayıtları 03 - 05 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılabilir. 
E-devlet şifresi olmayan öğrenciler PTT şubelerinden şifre alabilirler. Herhangi bir nedenle elektronik 
ortamda kayıt yaptıramayan öğrencilerin 03 - 07 Eylül 2018 tarih aralığında yüz yüze kayıt yaptırması 
gerekmektedir. 

2. Yüz yüze kayıt 
E-devlet üzerinden kayıt yaptırmayacak/yaptıramayan öğrenciler, aşağıda verilen tabloda 
bölüm/programlarının karşısında yazan kayıt tarihinde kayıtlarını BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesinde yüz 
yüze yaptırabilirler. 

Kayıt Yeri: BTÜ / Mimar Sinan Yerleşkesi 

Bölüm/Program Kayıt Tarihi 
Kayıt 
Saatleri 

Psikoloji, 
Biyomühendislik, 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 
İnşaat Mühendisliği, 
Kimya, 
Makine Mühendisliği, 
Peyzaj Mimarlığı 

03Eylül 2018/Pazartesi 09.00 – 17.00 

Çevre Mühendisliği, 
Gıda Mühendisliği, 
Mekatronik Mühendisliği, 
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, 
Orman Endüstri Mühendisliği, 
Orman Mühendisliği 

04 Eylül 2018/Salı 09.00 – 17.00 

Sosyoloji, 
Uluslararası ilişkiler, 
Uluslararası Ticaret ve Lojistik, 
Şehir ve Bölge Planlama, 
Matematik 

05 Eylül 2018/Çarşamba 09.00 – 17.00 

Mimarlık, 
Bilgisayar Mühendisliği, 
Lif ve Polimer Mühendisliği, 
Kimya Mühendisliği, 

06 Eylül 2018/Perşembe 09.00 – 17.00 

Bölümünün/Programının kayıt gününde kayıt yaptıramayan bütün 
bölüm/program öğrencilerinin kaydı 07 Eylül 2018 /Cuma 09.00 – 17.00 
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KAYIT İŞLEM ADIMLARI 

1.E-Devlet üzerinden kayıt işlem adımları 

1.  03 - 05 Eylül 2018 tarihleri arasında e-devlet üzerinden elektronik ortamda kaydınızı yapınız. 
2.Üniversitemiz http://obs.btu.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx İnternet adresinden öğrenci numaranızı 
öğreniniz. 
3.Üniversitemiz http://obs.btu.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_Kayit_op.aspx internet adresinde yer alan 
Özlük Bilgi Formunu doldurunuz. (Bu formun doldurulması zorunludur). (Bkz.Sayfa 4) 
4.Kayıt evraklarını 24 - 28 Eylül 2018 tarihler arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim ediniz. Bu 
tarihler dışında getirilen evraklar teslim alınmayacaktır. 

2.Yüz yüze kayıt işlem adımları 

1.Üniversitemiz http://obs.btu.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx internet adresinden öğrenci numaranızı 
öğreniniz. 
2.Üniversitemiz http://obs.btu.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_Kayit_op.aspx internet adresinde yer alan 
Özlük Bilgi Formunu doldurunuz. (Bu formun doldurulması zorunludur). (Bkz.Sayfa 4) 
3.Kayıt evrakları ile birlikte Sayfa 2’deki tabloda yazan bölümünüzün/programlarınızın karşısında yazan 
kayıt tarihinde BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesine şahsen geliniz. 

KAYIT EVRAKLARI 

1.Özlük bilgi formunun çıktısı (Bkz.Sayfa 4), 
2.Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın veya yeni tarihli mezuniyet 
belgesinin fotokopisi, (Belgelerin aslı mutlaka kayıt esnasında gösterilecektir.) 
3. Nüfus cüzdanı ve 1 adet fotokopisi, 
4.http://depo.btu.edu.tr/dosyalar/oidb/Dosyalar/Beyan.pdf internet adresinden çıktısını alıp kendi el 
yazınızla doldurduğunuz beyan formu, 
5. 29 yaş ve üstü adaylar için askerlik durum belgesi. 
 

KAYIT ADRESİ 

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

KAYITLAR İLE İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR 
1. Adayların kayıt için belirtilen tarihlerde e-devlet üzerinden veya yüz yüze başvurmaları gerekmektedir. Posta ile 
kayıt yapılmaz. 
2. Örgün öğretim yapan yükseköğretim kurumlarının birden fazla aynı düzeydeki programına öğrenci kaydı yapılamaz. 
3. Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle üniversite 
tarafından onaylı örneği kabul edilir. 

http://obs.btu.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx
http://obs.btu.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_Kayit_op.aspx
http://obs.btu.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx
http://obs.btu.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_Kayit_op.aspx
http://depo.btu.edu.tr/dosyalar/oidb/Dosyalar/Beyan.pdf
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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. 

ÖZLÜK BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI 

Özlük bilgi formunun doldurulması zorunludur. 
Üniversitemiz http://obs.btu.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_Kayit_op.aspx internet adresinden Özlük Bilgi 
Formuna ulaşabilirsiniz. Özlük Bilgi Formunda doldurduğunuz bütün bilgiler gizli tutulacaktır. 

Özlük Bilgi Formunda “Hazırlık Sınıfı Okumak İstiyorum” seçeneği 

1.İsteğe Bağlı İngilizce hazırlık sınıfı olan programlarda bu bölümde vereceğiniz cevaba göre sınıfınız 
belirlenecektir. “Evet” cevabı veren öğrenciler hazırlık sınıfı, “Hayır” cevabı veren öğrenciler birinci sınıf 
olarak sisteme kaydedilecektir.  

2.Zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı olan programlarda “Evet” cevabını işaretleyiniz. 

3.Hazırlık sınıfı olmayan programlarda “Hayır” cevabını işaretleyiniz 

4.Formu doldurduktan sonra formun sonundaki “Kaydet” butonuna basarak kaydediniz. 

Hazırlık sınıfı bulunan bölüm/programlar: 

Bölüm/Program Hazırlık Sınıfı 

Bilgisayar Mühendisliği, 
Biyomühendislik, 
Çevre Mühendisliği,  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği,  
İnşaat Mühendisliği,  
Kimya Mühendisliği, 
Mimarlık, 
Orman Endüstri Mühendisliği,  
Psikoloji, 
Sosyoloji, 
Uluslararası İlişkiler, 
Uluslararası Ticaret ve Lojistik, 

İsteğe Bağlı 

Lif ve Polimer Mühendisliği,  
Makine Mühendisliği,  
Mekatronik Mühendisliği, 
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği  

Zorunlu 

Gıda Mühendisliği,  
Kimya, 
Matematik, 
Orman Mühendisliği,  
Peyzaj Mimarlığı, 
Şehir ve Bölge Planlama 

Yok 

http://obs.btu.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_Kayit_op.aspx
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ÖĞRENCİ KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETLERİ 

Aşağıdaki durumdaki öğrenciler  
• Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken (açıköğretim ve uzaktan öğretim dahil) Üniversitemiz 
programına kayıt yaptıran öğrenciler katkı payı ödeyeceklerdir. Bu durumda ki öğrenciler 03 - 07 Eylül 
2018 tarihlerinde katkı payını, öğrenci numaralarını kullanarak herhangi bir Ziraat Bankası ATM’sinden 
banka kartı kullanmadan yatırabilirler. Ya da Ziraat Bankası internet bankacılığını kullanan öğrenciler bu 
yöntemle de katkı paylarını ödeyebilirler.  

YABANCI DİL DERSLERİ MUAFİYET SINAVI (13 Eylül 2018) 

Yabancı Dil Dersleri Muafiyet Sınavı, Bursa Teknik Üniversitesi 1.Sınıf öğrencilerinin sorumlu oldukları 
İngilizce derslerinden muaf olmalarına yönelik bir sınavdır. Her akademik yılın güz yarıyılının başında 
Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan bu sınavda başarılı olan öğrenciler, bölümlerindeki zorunlu 
İngilizce derslerinden muaf olurlar. Tek oturum ve test usulü olarak yapılan bu sınavda bir öğrencinin 
başarılı olmak için 70 ve üzeri puan alması gerekir.  Muafiyet Sınavı için başvurular Yabancı Diller 
Yüksekokulu’na yapılır.  

DERS KAYIT İŞLEMLERİ 

Üniversitemize kesin kaydını yaptıran öğrencilerin (hazırlık sınıfı hariç) ders kayıtları, kayıt esnasında 
yapılacaktır. Fakat Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mimarlık 
ve Kimya programında ki öğrencilerin 10 - 15 Eylül 2018 tarihleri arasında öğrenci otomasyon 
sisteminden http://obs.btu.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx seçmeli ders seçimi yapmaları 
gerekmektedir. Ders kayıt kılavuzuna oidb.btu.edu.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. 

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 

Bursa Teknik Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı İngilizce zorunluluğu olan bir lisans programını 
kazanan öğrencileri kapsayan bir programdır. İngilizce Hazırlık Programı Yabancı Diller Yüksekokulu 
tarafından yürütülür. 

Her akademik yılın başında Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından İngilizce STS (Seviye Tespit Sınavı) 
yapılır. Bu sınavın sonucuna göre belirlenen seviye gruplarına göre öğrenciler hazırlık programındaki 
eğitimlerine başlarlar. Bu seviye grupları şunlardır:  

a. 1. Seviye – (Elementary)  

b. 2. Seviye (Pre-Intermediate)  

c. 3. Seviye (Intermediate)  

ç. 4. Seviye (Akademik İngilizce)  

 

http://obs.btu.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx
http://oidb.btu.edu.tr/index.php
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Hazırlık programında bir akademik yıl 4 çeyrekten oluşur. Her çeyrekte yapılan ara sınavlar ve final 
sınavlarıyla öğrencilerin başarı durumları ölçülür. Öğrencilerin eğitim gördükleri seviyede başarılı olmak 
için çeyrek ortalamalarının minimum 70 puan olması gerekir. Çeyrek sonu ortalamaları 70 ve üzeri puan 
olan öğrenciler bir sonraki seviyeye geçme hakkı elde ederler. Akademik yıl içinde 4. seviyeyi başarıyla 
tamamlayan öğrenciler, bu seviyeyi bitirdikleri çeyrek sonu itibariyle hazırlık programını tamamlayarak 
1.sınıfa geçme hakkı elde ederler.  

Hazırlık programında haftalık ders saati 24’tür. Her seviye için toplam ders saati üzerinden en az %85 
oranında devam şartı aranır. Bu oranın altında kalan öğrenciler o seviyeyi tekrar etmek zorundadır.  

Hazırlık programında başarısız olan öğrenciler, sonraki akademik yılda hazırlık programına katılamazlar 
ancak akademik yıl içinde yapılacak BTÜ YDS sınavlarına girebilirler. Bir öğrencinin maksimum 2 yıl içinde 
hazırlık programında başarılı olması gerekir. Bu süre içinde hazırlık programında başarılı olamayan 
öğrencilerin üniversiteyle ilişkisi kesilir. 

İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFINDAN MUAFİYET 

BTÜ İngilizce Hazırlık Programından aşağıdaki şartları sağlayan öğrenciler muaf olur: 

a. ÖSYM tarafından yapılan YDS sınavından ya da YÖKDİL sınavından minimum 65 puan aldığını 
belgelendiren öğrenciler. Ayrıca ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen dil seviyesini ölçen diğer 
sınavlardan alınan puanlar da geçerlidir. 

b. Bursa Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından her akademik yılın başında yapılan 
BTÜ YDS sınavından 70 ve üzeri puan alan öğrenciler.  

İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (BTÜ YDS) (10 – 11 Eylül 2018) 

Tanım: Bursa Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde yapılan İngilizce Yeterlilik Sınavı 
(BTÜ YDS) öğrencilerin İngilizce yeterliliğini ölçmeyi amaçlayan bir sınavdır. Bu sınav her akademik yılın 
güz yarıyılı başında,  bahar yarıyılı başında, bahar yarıyılı sonunda ve bütünleme sınavları döneminde 
olmak üzere dört defa yapılır. 

Kapsam: BTÜ YDS, Bursa Teknik Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı öğrencilerine yönelik bir sınavdır. 
Bu sınava aşağıda belirtilen öğrenciler girebilir: 

a. Güz yarıyılı başındaki BTÜ YDS’ye üniversitemizde İngilizce zorunluluğu olan bir bölüme yeni kayıt 
yaptıran ve geçmiş akademik yılda İngilizce Hazırlık Programında başarısız olan öğrenciler girebilir.  

b. Bahar yarıyılı başındaki BTÜ YDS’ye aktif akademik yıldaki İngilizce hazırlık programında 3. seviyeyi 
tamamlayan öğrenciler, 4. seviyede başarısız olan öğrenciler ve geçmiş akademik yılda İngilizce Hazırlık 
Programında başarısız olan öğrenciler girebilir.  

c. Bahar yarıyılı sonundaki BTÜ YDS’ye aktif akademik yıldaki İngilizce hazırlık programında 3. seviyeyi 
tamamlayan öğrenciler, 4. seviyede başarısız olan öğrenciler ve geçmiş akademik yılda İngilizce Hazırlık 
Programında başarısız olan öğrenciler girebilir.  
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ç. Bütünleme sınavları dönemindeki BTÜ YDS’ye aktif akademik yıldaki İngilizce Hazırlık Programında 3. 
seviyeyi tamamlayan öğrenciler, 4. seviyede başarısız olan öğrenciler ve geçmiş akademik yılda İngilizce 
Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler girebilir. 

İçerik: BTÜ YDS, 2 gün ve 3 oturum şeklinde yapılan bir sınavdır. Sınavın 1. oturumu çoktan seçmeli 
sorulardan, 2. oturumu Dinleme (Listening) ve Yazma (Writing) becerilerini, 3. oturum ise konuşma 
(Speaking) becerilerini ölçen sorulardan oluşmaktadır. Çoktan Seçmeli 1. oturum’ da 50 ve üzeri puan 
alan öğrenciler sonraki oturumlara katılabilir. İlk oturumda 50 puanın altında kalan öğrenciler sonraki 
oturumlara katılma hakkını kaybeder. Tüm oturumların sonunda “70 puan” ve üzeri ortalama yapan 
öğrenciler BTÜ YDS’de başarılı sayılırlar ve hazırlık programını tamamlayarak Bursa Teknik 
Üniversitesi’ndeki lisans eğitimlerine 1. sınıftan devam etme hakkı elde ederler. 

ÜNİVERSİTE YAŞAMINA UYUM PROGRAMI (ORYANTASYON) 

Oryantasyon programı, Üniversitemizde her yıl yeni kayıt yaptıran öğrencilerimiz için hazırlamış 
olduğumuz programdır. Bu program kapsamında öğrencilerimizin akademik ve sosyal hayata kolay uyum 
sağlamaları için şehrimiz ayrıntılı bir şekilde gezilerek tanıtılmaktadır. Gezilerin yanı sıra tanışma kokteyli 
yapılmakta ve Üniversitemiz bünyesinde öğrencilere hizmet veren idari ve akademik birimler 
tanıtılmaktadır. Üniversitemizin öğrencilere sunduğu sosyal, kültürel, sağlık, spor imkânları, öğrenci 
toplulukları ve öğrenci konseyinin  de tanıtıldığı organizasyonla beraber  yeni başlayan öğrencilerimiz 
hızlı bir şekilde hem şehre hem de üniversite yaşamına adapte olarak üniversite ruhunu kazanmak için ilk 
adımı atmaktadır. 

YURT OLANAKLARI 

Bursa Teknik Üniversitesi Ana Kampus çalışmaları kapsamında Kestel ilçesinde yapılacak olan Merkez 
Yerleşkede KYK için yurt binası alanı planlanmıştır. İlimiz Merkezinde Kredi ve Yurtlar Kurumuna 
(YURTKUR) Ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak açılan Öğrenci yurtlarının listeleri aşağıda 
belirtilmiştir. 

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından işletilen yurtların listesi 

Yurt adı Telefon Adres 

Bursa Emir Sultan Öğrenci 
Yurdu 0224 442 88 72 11. Cadde Uludağ Üni. Görükle Kamp. Sakarya 

Mahallesi 

Uludağ Yurdu 0224 442 80 28 Uludağ Üni. Görükle Kamp. 4. Sokak Sakarya 
Mah. Nilüfer No:6/8/12/14/16/22/26/28 

Orhangazi Yurdu  
Yeni Yalova Caddesi Ali Osman Sönmez Kamp. 
Panayır Mah. Osmangazi No: 477/1 

Orhangazi Yurdu 0224 366 10 50 Emniyet Caddesi Mimar Sinan Mahallesi No:40 
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Nilüfer Hatun Öğrenci Yurdu 0224 413 741 5 
Muammer Aksoy Caddesi Altınşehir Mahallesi 
No:8/B-A Nilüfer 

Malhun Hatun Öğrenci Yurdu 0224 483 73 43 Görükle Dumlupınar Mahallesi, Kızılırmak 
Caddesi, No:31 

Milli Eğitim Bakanlığı Resmi Web sayfasından alınan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Özel Öğrenci 
Yurtları bilgilerine https://mebbis.meb.gov.tr/KurumListesi.aspx adresinden ulaşabilirsiniz. 

BURS OLANAKLARI 

Öğrencilerimiz, 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi verilmesine ilişkin Kanun 
hükümlerine göre burs olanaklarından yararlanmakta olup, ayrıca Üniversitemiz “Yemek Bursu 
Yönergesince” gerekli şartları taşıyan öğrencilerimize karşılıksız yemek bursu verilmektedir. Akademik 
yılın başlaması ile başvuru tarihi ve şekli ayrıca duyurulmaktadır. 

BESLENME OLANAKLARI 

Yemekhanelerimizde günde bir öğün (öğle yemeği)  4 çeşit yemek servis edilmektedir. Öğrencilerimizin 
kalori ihtiyaçları ve sunulan gıdaların besin içerikleri dikkate alınarak sağlıklı ve dengeli beslenmeleri 
açısından ortalama 1.000–1.500 kcal olacak şekilde görevli personelimiz tarafından mönüler aylık olarak 
hazırlanmakta ve üniversitemiz web sitesinde ilan edilmektedir. Ayrıca, her iki Yerleşkemizde bulunan 
kantin ve kafeteryalarda da öğrencilerimize zengin mönülerle alternatif beslenme hizmeti verilmektedir. 

SAĞLIK HİZMETLERİ 

Üniversitemiz Yıldırım ve Osmangazi Yerleşkesinde yer alan revir, bir hemşire ile hizmet 
vermektedir. 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.   

BTÜ ENGELLİ BİRİMİ 

Engelli Birimi, Üniversitemiz öğrencileri ve çalışanları için Engelli Danışma ve Destek Hizmetleri 
sağlamaktadır. 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 kaldırmayı, kampüs yaşamını 
engellilere uygun hale getirmeyi, akademik hayatları için gerekli eğitim materyallerini sağlamayı 
amaçlamaktadır. 

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI 

Üniversitemiz öğrencileri tarafından oluşturulan ve faaliyetlerini sürdürmekte olan 44 öğrenci 
topluluğumuz bulunmaktadır. Öğrenciler, bu topluluklar aracılığı ile kişiler arası sosyal ilişkilerini ve karar 

https://mebbis.meb.gov.tr/KurumListesi.aspx
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verme becerilerini geliştirmekte, ders dışı zamanlarını yararlı bir şekilde geçirmekte, akademik 
başarılarına katkı sağlamakta, sosyal sorumluluk duygularını pekiştirmekte, üniversiteye uyum süreçlerini 
hızlandırmakta ve çeşitli organizasyonlarda görev alarak takım çalışmasını öğrenmektedirler.  

Öğrenci topluluklarımız, amaçlarına uygun film gösterimi, konser, panel, çalıştay, kongre ve konferans 
düzenleme, festival ve bilim şenliklerinde yer alma, araştırma, inceleme, gözlem gibi kültürel, sanatsal, 
bilimsel, sportif ve teknolojik etkinliklerde bulunarak üniversite yaşamına ve eğitim-öğretime katkı 
sağlamaktadır. İsteyen öğrencilerimiz mevcut topluluklara üye olma ve yeni topluluklar kurma 
konusunda teşvik edilmektedir. 

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BİRİMİ 

Amacımız, 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, seminerler ve söyleşiler de birimimiz tarafından yapılmaktadır. 

AKADEMİK TAKVİM 
Akademik takvime ulaşmak için tıklayınız. 

http://www.btu.edu.tr/index.php?sid=27
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