
 

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

2016-2017 BAHAR YARIYILI  

DERS KAYIT/KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ 

 

* Üniversitemiz Lisans ve Lisansüstü programlarında eğitim-öğretim gören 

öğrencilerimiz (Hazırlık sınıfı öğrencileri hariç) 13 Şubat 2017 – 17 Şubat 2017 

tarihleri arasında öğrenci otomasyon sisteminden 2016 – 2017 Bahar Yarıyılı ders 

kayıt/kayıt yenileme işlemlerini yapmaları gerekmektedir.  

 

* Belirlenen tarihlerde kaydını yenileyemeyen öğrenci, mazereti, ilgili yönetim 

kurulunca kabul edilmek kaydıyla ders ekle/sil tarihlerinde ders seçimi yaparak 

kaydını yenileyebilir.  

 

* 13-17 Şubat 2017 tarihleri içinde de kaydını yenilemeyen öğrenci o yarıyıl kaydını 

yenilememiş sayılır. Bu şekilde kaybedilen süre eğitim-öğretim süresinden sayılır.  

  

 Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur. 
 

 

Program Başlama Tarihi Bitiş Tarihi 

  

 Lisans 

 

 
13 Şubat 2017  

 
      17 Şubat 2017 23:59 

 

 Lisansüstü 

 

 
13 Şubat 2017  

 
      17 Şubat 2017 23:59 

 

 

ÖĞRENCİ OTOMASYON SİSTEMİ DERS KAYIT/KAYIT YENİLEME 

İŞLEM BASAMAKLARI 

 

1-  obs.btu.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx adresinden otomasyon sistemine kullanıcı 

adınız ve şifreniz ile giriş yapınız.  

 

2- Otomasyon sistemine ilk kez giriyorsanız kullanıcı adınız öğrenci numaranız, şifreniz 

TC numaranızın ilk beş rakamıdır. 

 

3- Şifresini unutan öğrenciler Şifremi Unuttum düğmesine basarak şifrelerini sıfırlayabilirler ya 

da oidb@btu.edu.tr e-posta adresine şifre sıfırlama talebinde bulunabilirler. (Şifremi 

Unuttum düğmesine bastığınızda Lisansüstü öğrencileri sınıf kısmına 1(bir), hazırlık 

sınıfı öğrencileri 0(sıfır) yazmaları gerekmektedir.) 

 

4- Açılan sayfadan Ders Kayıt menüsüne giriş yapınız. 

 

5- Ders Kayıt menüsünde 2016-2017 Bahar yarıyılında seçebileceğiniz dersler 

gelecektir. (Şekil-1) 

 

6- Seçmek istediğiniz dersi ders kodunun yanındaki yeşil renkli (+) ikona basarak 

ekleyebilirsiniz.  

   

7- İlgili dönemde daha önce başarısız olduğunuz dersler varsa bu dersler otomatik olarak 

eklenecektir. 

mailto:oidb@btu.edu.tr


 

8-  Başarısız olunan ders seçmeli ders ise bu dersin yerine başka bir seçmeli ders seçip 

saydırma işlemi yapılabilmektedir. Ancak bu işlem için mutlaka danışmanınıza 

müracaat etmelisiniz. 

 

Şekil-1 

 

 

 

 

 

 

 

Ders seçimini yaptıktan sonra, tarafınıza katkı payı tahakkuk ederse, tahakkuk eden 

katkı payını öğrenci numaranızı kullanarak aşağıda belirtilen tarihler arasında 

herhangi bir Ziraat Bankası ATM sinden banka kartsız veya Ziraat Bankası 

internet bankacılığı hesabı üzerinden eğitim ödemeleri menüsünden yapabilirsiniz. 

(Katkı payının yatırılmasıyla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için 

depo.btu.edu.tr/dosyalar/oidb/Dosyalar/katkipayi.pdf web sayfasına 

bakabilirsiniz.) 

Lütfen Dikkat !  

KATKI PAYI ÖDEMELERİ KESİNLİKLE ŞUBE İÇİNDEN VEYA BAŞKA 

BANKA ÜZERİNDEN HESABA HAVALE, EFT ŞEKLİNDE 

YAPILMAYACAKTIR. 

 

 

9- Lisansüstü programlardaki Uzmanlık Alan, Yüksek Lisans Tezi, Yeterlilik, 

Seminer gibi derslerin seçimi yapılmadan MUTLAKA ÖĞRENCİ GİRİŞ 

SAYFASINDAKİ kılavuzları okuyunuz. 

 

10- Ders kayıt işlemlerinizi yapıp kaydettikten sonra işleminizi tamamlamak için 13 

Şubat 2017 – 17 Şubat 2017 tarihleri arasında mutlaka danışmanınıza ders seçiminizi 

onaylatmanız gerekmektedir.  

  

11- Ders kayıt tarihleri içerisinde danışmanınızın ders kayıtlarınızı onaylayıp 

onaylamadığını mutlaka kontrol ediniz. Danışmanınız tarafından ders kaydınız 

onaylanmadıkça ders kaydınız tamamlanmamış olacaktır. 

 

12- Ders kaydı esnasında bir problemle karşılaşmanız halinde öncelikle danışmanınız ile 

irtibata geçebilirsiniz. 

 



 

 

667 KHK KAPSAMINDA KAPATILAN VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM 

KURUMLARINDAN GELEN ÖĞRENCİLERİN DERS KAYIT/KAYIT 

YENİLEME İŞLEMLERİ 
 

1- Özel öğrenci statüsünde okuyan öğrenciler de ders kayıt/kayıt yenileme işlemlerini 

öğrenci otomasyon sistemi üzerinden yapacaklardır. 

 

 

2- Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumları yabancı uyruklu lisans, lisansüstü 

öğrencileri ile TC vatandaşı lisans, lisansüstü öğrencileri Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığının belirlemiş olduğu ücret esaslarına göre öğrenim ücretlerini 

ödeyeceklerdir. 

 

 

3- Güz yarıyılına ait öğrenim ücretini yatırmayan öğrenciler Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığının 19.12.2016 tarih 1179 sayılı yazısına istinaden bahar yarıyılında 

kayıt yaptıramayacaklardır. 

 

4- Kapatılan Vakıf yükseköğretim kurumlarından üniversitemize gelen Lisansüstü ve 

yabancı uyruklu öğrenciler Ziraat Bankası TR090001000060562105605182 

hesabına öğrenim ücretlerini ödeyeceklerdir. Lisansüstü öğrenciler dekontlarını 

ilgili enstitüye, yabancı uyruklu lisans öğrencileri Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığına teslim edeceklerdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA 

BAŞARILAR DİLERİZ. 


