
2019-YKS SONUCU YERLEŞEN ADAYLARIN DİKKATİNE 
 
Kayıt için üniversiteye gelmeme gerek var mı? 
 
Hayır. Okula gelmeden e-devlet üzerinden (www.turkiye.gov.tr) kaydınızı       
yaptırabilirsiniz. Herhangi bir belge getirmenize gerek yoktur. Kaydınızı        
yaptırdıktan sonra http://oidb.btu.edu.tr/index.php?page=duyuru&id=22142   
web sitesinde yazan açıklamaları okuyunuz. E-devlet şifreniz yoksa kimliğinizle         
birlikte postanelerden alabilirsiniz. 
 
Yüz yüze kayıt yaptırmak istiyorum? 
 
Sınav sonuç belgenizde yazan tarihte     
http://oidb.btu.edu.tr/index.php?page=duyuru&id=22142 adresinde  
yayınlanan kılavuzda yazan belgelerle okula gelerek kayıt yaptırabilirsiniz. 
 
Üniversitede eğitim ne zaman başlayacak? 
 
16 Eylül 2019 Pazartesi 
 
İsteğe bağlı Hazırlık ne demek? 
 
Öğrenciler talep etmeleri halinde bir yıl İngilizce hazırlık eğitimi alabilirler.          
İstemeyen öğrenciler 1. Sınıftan eğitimlerine devam ederler. 
 
Zorunlu Hazırlık sınıfı ne demek? 
 
Makine Mühendisliği,  
Mekatronik Mühendisliği,  
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği,  
Lif ve Polimer Mühendisliği bölümlerinde Hazırlık sınıfı zorunludur.  
Bu öğrenciler 11-12 Eylül tarihinde yapılacak BTÜ-YDS sınavlarından başarılı         
olmaları halinde 1. Sınıftan eğitimlerine başlayabilirler. 
 
Hazırlık muafiyet ve seviye belirleme sınavları ne zaman yapılacak? 
 
11-12 Eylül 2019 tarihlerinde muafiyet sınavları, 16 Eylül 2019 tarihinde seviye           
belirleme sınavı yapılacaktır. 
 
 
Hazırlık muafiyet ve seviye belirleme sınavlarına girmek mecbur mudur? 
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Hayır. Bu sınavlara girmezseniz ve Hazırlık eğitimi alacaksanız en alt seviyeden           
İngilizce hazırlık sınıfına başlarsınız. 
 
Hangi web sitesini takip etmeliyim? 
 
Öğrencilerle ilgili duyurular oidb.btu.edu.tr adresinde ve www.btu.edu.tr       
adresinde yayınlanmaktadır. 
 
Öğrenci bilgi sistemine nasıl girebilirim? 
 
https://obs.btu.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx adresinden girebilirsiniz. 09-19    
Eylül 2019 tarihleri arasında öğrenci bilgi sistemine girerek (Hazırlık sınıfları          
hariç)  ders kaydınızı yapmalısınız. 
 
 
Harç yatırmam gerekir mi? 
 
1 yıl hazırlık +4 yıl harç ve katkı payı yatırılmaz.  
Başka bir üniversitede önlisans, yükseklisans, açıköğretim lisans kaydınız var ise          
ders kayıt haftasında (09-19 Eylül) harç yatırmanız gerekir. 
 
Henüz liseden mezun olmadım. E-devlet üzerinden kayıt yaptırabilir miyim? 
 
Hayır. Sınav sonuç belgeniz üzerinde yazan tarihte okula gelerek yüz yüze kayıt            
yaptırmalısınız. 31 Aralık 2019 tarihine kadar geçerli olmak üzere geçici kaydınız           
yapılacaktır. Bu tarihten sonra liseden mezun olamazsanız kaydınız silinecektir. 
 
Üniversiteniz yurdu var mı? KYK yurtlarına nasıl müracaat ederim? 
 
Üniversitenin öğrenci yurdu bulunmamaktadır. KYK yurt ve burs başvuruları         
KYK tarafından kendi web sitesinde ilan edilmektedir. Üniversitenin hemen         
yanında KYK erkek yurdu bulunmaktadır. 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında          
üniversiteden stant kurmak için izin alan özel yurtlar öğrenci merkezi girişinde           
tanıtım yapacaktır. 
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