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 SİSTEME GİRİŞ 

 Öğrenci bilgi sistemine; https://obs.btu.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx  adresinden giriş 

yapınız. Açılan sayfadan aşağıdaki şekilde giriş işleminizi yapabilirsiniz. 

 

 

 EKRANLARA GİRİŞ 

 

 DERS SEÇİMİ İŞLEMLERİ 

 Açılan sayfa derslerin seçileceği sayfadır. Bu sayfada bulunan sınıf sekmelerinden alacağınız 

dersi bularak dersin yanında bulunan “+” işaretini tıklayınız. 

 

 

Öğrenci numaranızı giriniz. 

Şifrenizi giriniz. 

Sayıları toplayarak buraya giriniz. 

Öğrenci numarası ve 

şifrenizi girdikten sonra Giriş 

butonuyla giriş yapınız. 

Öğrenci numarası ve şifre 

yerine doğrudan E-Devlet 

ile de giriş yapabilirsiniz. 

Açılan sayfada ders kayıt döneminde “Ders 

Kayıt” menüsüne, ders ekle/bırak 

döneminde “Ders Ekle/Bırak” menüsüne 

tıklayınız. 

Tıklayınız

. 

https://obs.btu.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx
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 Eğer ders açılmışsa karşınıza aşağıdaki sayfa şeklinde gelecektir. Eğer ders açılmamışsa sayfa 

karşınıza dersin ismi olmadan boş gelecektir. 

 

Şekilde görüldüğü gibi ders açıldığından dersin ismi buraya gelmiştir. Bu durumda dersin 

solundaki artı “+” işaretini tıklayarak dersi seçiniz. Eğer ders açılmamış olsaydı bu alan boş 

gelecektir (ders ismi gelmeyecekti). Seçtiğiniz ders ekranın alt kısmında bulunan “Seçilen Dersler” 

kısmında gösterilecektir. 

 ÜCRET HESAPLANMASI VE GÖSTERİLMESİ 

 Ders seçimlerini yaptığınız esnadan aynı ekranın sağ üst kısmında “Genel Bakiye (Ödenmesi 

Gereken)” sekmesinde ödenmesi gereken yaz okulu ücreti oluşmaktadır. 

 

 

 

 DERS SEÇİMİ KONTROL İŞLEMİ 

 Ders seçiminizi tamamladıktan sonra herhangi bir hata olup olmadığını görebilmek için 

sayfanın sağ alt kısmında bulunan “Kontrol Et” butonuna basınız. 

Yaz okulu için ödemeniz gereken 

ücret burada oluşmaktadır. 

Tıklayınız

. 
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 Kontrol işlemi başarıyla tamamlandığında “Kontrol Başarıyla Tamamlandı. Kesinleştirme 

İşlemi Yapabilirsiniz.”  şeklinde sistem uyarısı ekranınıza gelecektir. 

 
 ÜCRET ÖDEME VE DERS KAYDINI KESİNLEŞTİRME 

 Kontrol et işleminden sonra “Kesinleştir” butonuyla ders seçiminizi tamamlamanız 

gerekmektedir. Kesinleştirme işleminin yapılabilmesi için “Genel Bakiye (Ödenmesi Gereken) 

kısmındaki ücretin ödemesinin linkindeki ve linkindeki açıklamalar doğrultusunda yapılması 

gerekmektedir. 

 Ödeme işleminin ardından “Kesinleştir” butonu ile ders seçiminizi tamamlayınız. 

 

 

 

 

Kontrol Et butonunu tıklayınız. Eğer 

herhangi bir hata varsa sistem sizi 

uyaracaktır. 

Kesinleştir butonu ile ders 

seçiminizi tamamlayınız. 

http://depo.btu.edu.tr/dosyalar/oidb/Dosyalar/ogrenimucreti%281%29.pdf
http://depo.btu.edu.tr/dosyalar/oidb/Dosyalar/ucretler%283%29.pdf
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 DERS EKLE/BIRAK İŞLEMLERİ 

 Akademik takvimde tarihi geldiğinde “Ekranlara Giriş” başlığında anlatıldığı şekilde “Ders 

Ekle/Bırak” sayfasına giriniz. Bu ekran, ders seçiminde herhangi bir değişiklik yapılacaksa 

kullanılacaktır. Ders seçiminizde bir değişiklik yok ise herhangi bir işlem yapılmasına gerek 

yoktur. Bu ekranda normal ders kaydı sürecinden farklı olarak dersi bırakma işlemi 

yapılabilmektedir. 

 

 

 

 

 Ekle/Bırak işleminiz tamamlandıktan sonra Kontrol Et, Ücret Ödeme ve Kesinleştir işlemlerini 

normal ders kaydı döneminde olduğu şekliyle yapınız. 

Bırak butonuyla Ders Seçim döneminde 

seçmiş olduğunuz dersleri bırakabilirsiniz. 


