
DOKTORA PROGRAMLARI 
 

Uzmanlık Alan Dersi  
 

* Doktora Programlarında Uzmanlık Alan dersine öğrenciler her dönem kayıt yaptırır.  
* İlk kez Uzmanlık Alan dersini alacak öğrenci …800 kodlu Uzmanlık Alan Dersine kayıt yaptırır. 
* Uzmanlık Alan Dersi Başarılı (G-Geçer), Başarısız (K-Kalır) şeklinde değerlendirilir. 
* Uzmanlık Alan Dersine kayıt yaptırıp başarılı olan (G notu alan) öğrenci ilerleyen yıllarda aşağıdaki    
   sırayı takip ederek bu derse kayıt yaptırır. 
 

Yarıyıl 
Ders 
Kodu 

Dersin Adı Harf Notu 

1.Yarıyıl …800 Uzmanlık Alan Dersi G veya K 

2.Yarıyıl …800-1 Uzmanlık Alan Dersi G veya K 

3.Yarıyıl …800-2 Uzmanlık Alan Dersi G veya K 

4.Yarıyıl …800-3 Uzmanlık Alan Dersi G veya K 

5.Yarıyıl …800-4 Uzmanlık Alan Dersi G veya K 

6.Yarıyıl …800-5 Uzmanlık Alan Dersi G veya K 

7.Yarıyıl …800-6 Uzmanlık Alan Dersi G veya K 

8.Yarıyıl …800-7 Uzmanlık Alan Dersi 
G, K veya 

DE 
 
* Uzmanlık Alan Dersine Kayıt yaptırmış fakat başarısız olmuş öğrenci bir sonraki dönem başarısız    
   olduğu kodlu Uzmanlık Alan Dersi ‘ne kayıt yaptırır.  
 

Doktora Yeterlilik ve Doktora Tez Önerisi 
 

* Doktora Programlarında Doktora Yeterlilik (…901) dersi, 2.yarıyıldan itibaren kayıt yaptırılan bir ders 
olup, Başarılı (G-Geçer), Başarısız (K-Kalır) şeklinde değerlendirilir. Doktora Yeterlilik Sınavını 
başarıyla geçen öğrenci 3. yarıyılda Doktora Tez Önerisi (…902) dersine kayıt yaptırabilir 
 

Doktora Tez Çalışması 
 

* Doktora Programlarında ders aşamasını tamamlamış, Doktora Yeterlilik ve Doktora Tez Önerisi 
başarıyla kabul edilmiş öğrenciler Doktora Tez Çalışması (…900) dersine kayıt yaptırır.  
* İlk kez Doktora Çalışması dersini alacak öğrenci …900 kodlu Doktora Tez Çalışması dersine kayıt 
yaptırır. 
*  Doktora Tez Çalışması Başarılı (G-Geçer), Başarısız (K-Kalır) şeklinde değerlendirilir. 
* Doktora Tez Çalışması Dersine kayıt yaptırıp başarılı olan (G notu alan) öğrenci bir sonraki 
dönemlerde aşağıdaki şekilde Doktora Tez Çalışması  dersine kayıt yaptırır. 
 

Yarıyıl 
Ders 
Kodu 

Dersin Adı Harf Notu 

4.Yarıyıl …900 Doktora Tez Çalışması G veya K 

5.Yarıyıl …900-1 Doktora Tez Çalışması G veya K 

6.Yarıyıl …900-2 Doktora Tez Çalışması G veya K 

7.Yarıyıl …900-3 Doktora Tez Çalışması 
G, K veya 

DE 
 
* Son yarıyılında …900-3 kodlu Doktora Tez Çalışması  dersine kayıt yaptırıp tez çalışması devam eden 
öğrenciye DE (Devam Ediyor) notu verilir. Öğrenci mezun olamadıysa ve tez çalışması devam 
ediyorsa, bir sonraki yarıyıl yine …900-3 kodlu Doktora Tez Çalışması  dersine kayıt yaptırır. 
 

 



DERS SEÇİM EKRANI ve DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 
 
Öğrenci otomasyon sisteminde öğrencinin doğru bilgilenmesi ve işlemleri eksiksiz yapması için 
ayrıntılı menüler bulunmaktadır. Bu menüleri kullanarak öğrenci durumu hakkında ders seçimi öncesi 
birçok bilgiye ulaşabilmektedir. Bu aşamalardan önemli olanlarını aşağıda izah edeceğiz. 
 

1- Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde obs.btu.edu.tr adresinden sisteme girilir. 
Genellikle sisteme ilk giriş sayfasının solunda güncel işlemlerle ilgili bilgilendirme duyuruları 
bulunmaktadır. Bu linklere tıklayarak sisteme girmeden önce yapılan duyurulara 
ulaşabilirsiniz. 

 

 
2- Sisteme girdikten sonra tüm işlemleri sol taraftaki ana menüler ve ana menülerin altındaki alt 

menülerden yapabilirsiniz. Öğrenciler için Genel İşlemler menüsünün 
altına Kullanım Kılavuzu eklenmiştir. Sistemle ilgili tüm işlemlere bu 
kılavuzdan da ulaşılabilir. 
 
Genel İşlemler menüsü altında öğrenci durumuyla ilgili tüm bilgilere 
ayrıntılı olarak kısa yoldan ulaşılabilir. 

3- Ders seçim ve kayıt yenileme işlemleri Ders ve Dönem İşlemleri 
ana menüsünden yapılmaktadır. Öğrenci ders 
kayıttan önce transkriptiyle ilgili ayrıntılı olarak bilgi 
alabilir. Müfredatındaki durumuna bakabilir. 
Öğrencinin dikkat etmesi gereken durum uzmanlık 
alan, seminer, tez, yeterlilik gibi dersleri kendi 
danışman öğretim üyesinden seçmesidir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



4- Ders Kayıt ekranına girildiğinde o dönem açılan dersler açılır. Daha önce almış olduğu 
derslerin sonuç durumunu öğrenci birçok yerden görebileceği gibi ekran üzerinden de 
görebilir.  

 

5- Öğrenci seçeceği dersin yanındaki (+) işaretine basarak ders seçimini yapar.  
 
 

6- Başka bölümden ders seçmek için Müfredat/Bölüm Dışı Dersler menüsünden seçme işlemi 
yapılabilir. 

 
 

 

 

 

7- Ders seçimini yapan öğrencinin herhangi bir harç borcu var ise ekranın sağ üstünde gözükür. 

KAPATILAN BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİNDEN gelen öğrenciler hariç, Öğrenci bu 

borcunu herhangi bir Ziraat ATM sinden kartsız işlem yaparak ya da Ziraat bankasından 

internet bankacılığı hesabı var ise eğitim ödemeleri kısmından harç borcunu ödeyebilir. 

(Üniversite hesabına havale şeklinde ya da banka şubelerine girerek hesaba para yatırma 

şeklinde kesinlikle harç borcu yatırılmamaktadır. Borcunu ödeyen öğrencinin ders seçimini 

danışman öğretim üyesi onaylayabilir.) 

8- Ders seçimini kesinleşen öğrencinin ders kayıt formu danışman öğretim üyesi tarafından 

yazıcıdan çıktısı alır. Bir nüshası öğrenciye, bir nüshası enstitüye teslim edilir. 

 


