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1. Önsöz 

Sevgili Öğrencilerimiz ve Öğrenci Adaylarımız, 

Bursa Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’ne hoş geldiniz! 

Bursa Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi; araştırıcı, girişimci ve çözümleyici düşünce yapısına 

sahip, uluslararası faaliyetlere açık yenilikçi bireyler yetiştirirken, toplumun sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyinin 

yükseltilmesine katkıda bulunacak çalışmalar yürütmeyi ve insanı ve toplumu ilgilendiren her konuda farklı 

perspektiflerden araştırma yapmayı hedeflemektedir. 

Fakültemiz; bilim insanı yetiştirmeyi, evrensel standartlarda eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmayı, 

özgür düşünce üretmeyi, topluma rehber olmayı ve ülkemizin uluslararası arenada rekabet üstünlüğü elde etmesini 

olanaklı kılacak yüksek nitelikli insan yetiştirme merkezlerinden biri olmayı amaç edinmiştir. 

Fakültemizin vizyonu, açıklık ve şeffaflık ilkesine dayalı bir yönetim anlayışı ile ulusal ve uluslararası seviyede seçkin 

araştırmaların yapıldığı, disiplinlerarası çalışmayı özümsemiş nitelikli bir akademik kadroya sahip bir kurum olmak, 

kamu ve özel sektörde tercih edilen öğrenciler yetiştiren öncü bir fakülte haline gelmektir. 

Bu kitapçık, üniversitemizde geçirdiğiniz süre boyunca size yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Üniversitemizin size 

sunduğu imkânları en iyi şekilde değerlendirebilmeniz için bu kaynağı dikkatle incelemenizi tavsiye ediyoruz. 

Üniversitemiz bünyesinde sizlere sunulan olanaklar konusunda size yol gösterecek bu kitapçık umarız sizler için faydalı 

olacaktır. 

Akademik ve kariyer gelişiminizi desteklemeyi, daha yüksek seviyelere taşımayı prensip edinen fakültemizde sizleri de 

görmekten mutluluk duyacağız. 

 

 

 Prof. Dr. Gökhan ÖZKAN 

        Dekan  
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2. Rektörün Mesajı 

Sevgili Öğrenciler, 

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), siz gençler gibi dinamik ve eğitim kalitesi yüksek olan bir üniversitedir. Yurt içi ve 

yurt dışında farklı üniversite ekollerinde yetişmiş, donanımlı, alanlarında öncü ve motivasyonları yüksek 

akademisyenlerden oluşan kadromuz, sizlere güncel ve nitelikli bir eğitim vermek için çalışmaktadır. 18 organize sanayi 

bölgesiyle çok çeşitli sanayi kuruluşuna ev sahipliği yapan Bursa, öğrencilerimize uygulamalı eğitim ve araştırma ortamı, 

mezunlarımıza da yüksek oranda istihdam sağlamaktadır. 

BTÜ; özellikle teknik alanlarda ülkemizin ihtiyaç duyduğu, eğitim-öğretim ve araştırma stratejisini tematik üniversite 

konseptine göre yapılandırmaktadır. Bursa Teknik Üniversitesi, YÖK tarafından “Robotlar ve Akıllı Sistemler” 

konusunda ihtisaslaşacak üniversite seçilmenin ve yoğun talep gören bölümlerini kontrollü şekilde açarak kontenjanlarını 

tam dolduran seçkin devlet üniversiteleri arasına girmenin gururunu yaşamaktadır. Öğretim üyesi başına ortalama 10 

öğrenci sayısı ile BTÜ, sizlere özel bir eğitim ortamı sunmaktadır. 

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. Öğretim üyesi kadromuz gün geçtikçe genişlemekte, yeni bölümlerle eğitim-öğretim ve 

araştırma alanlarımız çeşitlenerek zenginleşmektedir. BTÜ, sizlere çağdaş laboratuvar imkânı ve bilim olanakları ile eşsiz 

bir araştırma ortamı sunmaktadır. 

Yabancı Diller Yüksekokulumuz üstün nitelikli ve seçkin bir öğretim kadrosuna sahiptir. İngilizce’yi anadili olarak 

konuşan okutmanlarımız toplam kadromuzun en az üçte birini oluşturmaktadır. Amacımız, bir yıllık hazırlık eğitiminin 

sonunda öğrencilerimizin İngilizce’yi tam anlamıyla öğrenmesidir. 

Öğrencilerimiz lisans eğitimleri boyunca: sanayiye yönelik teknik gezi, staj, kariyer planlaması desteği, girişimcilik, 

yabancı üniversiteler ile ortak eğitim programları ve uluslararası öğrenci değişim programları gibi olanaklardan 

yararlanmaktadır. Öğrencilerimiz mezuniyet sonrasında donanımlı birer mühendis olarak çalışma hayatına güvenle adım 

atabileceklerdir. 

Üniversitemizi tercih eden öğrencilerimiz Osmanlı’ya beşik olmuş bu tarihi şehrin stratejik coğrafi konumu, zengin 

kültür-sanat etkinlikleri ve doğal zenginliklerinden doğan avantajlarından faydalanacaklardır. 

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 olmayı hedeflemektedir.  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, sizlerin başarısına bağlıdır. 

 

Prof. Dr. Arif KARADEMİR 

Rektör 
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3. Üniversitemiz 

3.1. Hakkında 

Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa'nın ikinci bir devlet üniversitesi olarak 21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi 

Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararına göre 6 Fakülte, 2 Enstitü ve 1 Yüksekokul ile kurulmuştur. 

Üniversitemizde İngilizce hazırlık sınıfı bulunmaktadır. Hazırlık sınıfımız sıradan bir hazırlık sınıfı olmayıp, yabancı 

okutman desteğinde üst düzey bir İngilizce eğitim programı verecek düzeydedir. 

Vizyon 

Ulusal ve uluslararası alanda eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile tercih edilen yenilikçi ve girişimci bir üniversite 

olmak. 

Misyon 

Bursa Teknik Üniversitesi, toplumun beklentilerini karşılayan bilgi, teknoloji, sosyal ve sanatsal değerler üreten, 

araştırmacı kimliği ile öne çıkan bir dünya üniversitesidir. 

Değerlerimiz 

Erişebilirlik 

Şeffaflık ve hesap verebilirlik 

Bağımsızlık 

Dürüstlük 

İnsan onuruna saygı 

Ehliyet ve liyakat 

Etkili, kaliteli ve çözüm odaklı hizmet 

Güvenilirlik 

Mükemmellik 

Tarafsızlık 

Doğruluk ve tutarlılık 

Katılımcılık 

Her türlü düşünceye saygı 

Verimlilik 

Yeniliğe ve gelişime açıklık 
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3.2. Organizasyon Şeması 

 

Şekil 1. Bursa Teknik Üniversitesi Organizasyon Şeması 

Tablo 1. Bursa Teknik Üniversitesi Yıllara Göre Personel Gelişimi 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Toplam Personel 0 89 188 253 308 357 440 530 606 645 700 

Akademik 0 18 55 71 118 154 212 278 354 394 441 

Prof./Doç./Dr. 0 7 31 40 53 65 99 113 150 174 198 

Öğr.Gör./Arş.Gör. 0 11 24 31 65 89 113 165 204 220 243 

Akademik (Yab. Uyr.) 0 5 8 9 7 12 13 17 14 13 7 

İdari 0 34 76 112 119 127 136 140 148 149 154 

Sürekli İşçi 0 32 49 61 64 64 79 95 90 89 98 

Temizlik Destek 0 20 31 36 39 40 49 56 54 55 65 

Güvenlik 0 12 18 25 25 24 30 39 36 34 33 
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4. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi  

4.1. Hakkında 

Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa'nın ikinci bir devlet üniversitesi olarak 21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi 

Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararına göre 6 Fakülte, 2 Enstitü ve 1 Yüksekokul ile kurulmuştur. 

Fakültemizde Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, İşletme, Psikoloji ve Sosyoloji bölümleri eğitim-

öğretime devam etmektedir. Fakültemiz 34 öğretim üyesi, 12 araştırma görevlisi ve 6 idari personel ile hizmet 

vermektedir. 
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4.2. Organizasyon Şeması 

 

Şekil 2. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Birimi Organizasyon Şeması 
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4.3. Akademik ve İdari Personel 

Akademik Personel 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 

Prof. Dr. Gökhan ÖZKAN Bölüm Başkanı 

Doç. Dr. Nuri KORKMAZ 

Doç. Dr. Ali Burak DARICILI 

Dr. Öğr. Üyesi Fatma SARIASLAN 

Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt AKÇAPA 

Dr. Öğr. Üyesi Engin KOÇ 

Araş. Gör. Emre Feyzi ÇOLAKOĞLU 

Araş. Gör. Seda KAYA KARABULUT 

Araş. Gör. Alperen AYDIN 

 

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ 

Doç. Dr. Hilal YILDIRIR KESER Bölüm Başkanı 

Doç. Dr. Gökçe Çiçek CEYHUN 

Doç. Dr. Serkan ÖZDEMİR 

Dr. Öğr. Üyesi Ayberk ŞEKER 

Dr. Öğr. Üyesi Cevat BİLGİN 

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÇETİN 

Dr. Öğr. Üyesi İsa DEMİRKOL 

Dr. Öğr. Üyesi Salih KALAYCI 

Araş. Gör. Nihal ALTUN 

Araş. Gör. Ayşenur EFE 

Araş. Gör. Yunus Emre SÜRMEN 

Araş. Gör. Behiç Efe TEKİN 

 

İŞLETME BÖLÜMÜ 

Doç. Dr. Ramazan NACAR Bölüm Başkanı 

Prof. Dr. Mehmet YAZICI  

Doç. Dr. Burcu ÖNGEN BİLİR 

Dr. Öğr. Üyesi Bekir ÖZKAN 

Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt CAMGÖZ 

Dr. Öğr. Üyesi Nihan BİRİNCİOĞLU 

Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer RÜZGAR 

Araş. Gör. Ömer Faruk ÇELEBİ 
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PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 

Prof. Dr. Serap AKGÜN Bölüm Başkanı 

Prof. Dr. Abdullah IŞIKLAR 

Doç. Dr. Gazanfer ANLI 

Dr. Öğr. Üyesi Aslı YAYAK 

Dr. Öğr. Üyesi Aslı YEŞİL 

Dr. Öğr. Üyesi Nuray MUSTAFAOĞLU ÇİÇEK 

Araş. Gör. İlgün BİLEKLİ BİLGER 

Araş. Gör. Sercan BALIM 

 

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 

Prof. Dr. Ahmet Zeki ÜNAL Bölüm Başkanı 

Doç. Dr. Adem DAĞ 

Doç. Dr. İpek Beyza ALTIPARMAK 

Doç. Dr. Mehmet ULUKÜTÜK 

Doç. Dr. Melda Medine SUNAY 

Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan Şimşek 

Dr. Öğr. Üyesi Selda ADİLOĞLU 

Araş. Gör. Ahsen Nisa ODABAŞOĞLU 

Araş. Gör. Sercan EKLEMEZLER 

 

İDARİ PESONEL 

Yener EMER Fakülte Sekreteri 

Halime ÖZTÜRK Bilgisayar İşletmeni 

Semiha Gonca KIR V. H. K. İ.  

      Arzu DALAKLI Memur 

Abdullah Çelik Memur 

Bahattin KARACA V. H. K. İ. 

Yusuf YILMAZ V. H. K. İ. 
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4.4. Akademik Takvim 

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 
LİSANS VE LİSANSÜSTÜ AKADEMİK TAKVİMİ 

Güz Yarıyılı Ders Programlarının İlanı 18 Eylül 2020 Cuma 

Katkı Payı Ödenmesi 29 Eylül - 8 Ekim 2020 

Lisansüstü Kayıt Yenileme, Ders Kayıtları/Ders Ekle/Sil 29 Eylül - 8 Ekim 2020 

Lisans Kayıt Yenileme, Ders Kayıtları (Hazırlık Sınıfı Öğrencileri Hariç) 29 Eylül - 8 Ekim 2020 

Danışman Onayı İçin Son Gün 29 Eylül - 9 Ekim 2020 

Lisans Ders Ekle/Sil 12 - 13 Ekim 2020 

Güz Yarıyılı Başı Yabancı Dil Sınavı (BTÜ YDS) – I. Oturum (Lisansüstü Başvuruda Kullanılabilir) 28 Eylül 2020 Pazartesi 

Güz Yarıyılı Başı Yabancı Dil Sınavı (BTÜ YDS) – II. Oturum ve III. Oturum 29 Eylül 2020 Salı 

Hazırlık Sınıfı Öğrencileri İçin Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı 30 Eylül 2020 Çarşamba 

İngilizce Muafiyet Sınavı (2547/5-ı maddesi kapsamında) 01 Ekim 2020 Perşembe 

GÜZ YARIYILI DERSLERİN BAŞLANGICI 05 Ekim 2020 Pazartesi 

Tek Ders Sınav Programının İlanı 05 Ekim 2020 Pazartesi 

Tek Ders Sınavları (Güz YY Başı) 09 Ekim 2020 Cuma 

Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim 2020 Perşembe 

Cumhuriyet Bayramı Ders Telafisi 31 Ekim 2020 Cumartesi 

Ara Sınav Programının İlanı 06 Kasım 2020 Cuma 

ARA SINAVLAR 21- 29 Kasım 2020 

Güz Yarıyıl Sonu Sınav Programının İlan Edilmesinin Son Günü 30 Aralık 2020 Çarşamba 

GÜZYARIYILI DERSLERİN BİTİMİ 15 Ocak 2021 Cuma 

Yılbaşı 01 Ocak 2021 Cuma 

Yılbaşı Ders Telafisi 02 Ocak 2021 Cumartesi 

Güz Yarıyıl Sonu Sınavları 16 - 31 Ocak 2021 

Bahar Yarıyılı Başı Yabancı Dil Sınavı (BTÜ YDS)- I.Oturum (Lisansüstü Başvuruda Kullanılabilir) 01 Şubat 2021 Pazartesi 

Bahar Yarıyılı Başı Yabancı Dil Sınavı (BTÜ YDS)- II.Oturum ve III.Oturum 02 Şubat 2021 Salı 

Güz Yarıyılı Bütünleme Sınav Programının İlan Edilmesinin Son Günü 02 Şubat 2021 Salı 

Güz Yarıyıl Sonu Sınav Notlarının Girişi İçin Son Gün 03 Şubat 2021 Çarşamba 

Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavları 06 -14 Şubat 2021 

Güz Yarıyılı Bütünleme Sınav Notlarının Girişi İçin Son Gün 18 Şubat 2021 Perşembe 

Bahar Yarıyılı Ders Programlarının İlanının Son Günü 19 Şubat 2021 Cuma 

Tek Ders Sınav Programının İlanı 22 Şubat 2021 Pazartesi 

Katkı Payı Ödenmesi 22 Şubat - 04 Mart 2021 

Lisansüstü Kayıt Yenileme, Ders Kayıtları/Ders Ekle/Sil 22 Şubat - 04 Mart 2021 

Lisans Kayıt Yenileme, Ders Kayıtları (Hazırlık Sınıfı Öğrencileri Hariç) 22 Şubat - 04 Mart 2021 

Danışman Onayı İçin Son Gün 22 Şubat - 05 Mart 2021 

Tek Ders Sınavları (Güz YY Sonu) 24 Şubat 2021 Çarşamba 

Lisans Ders Ekle/Sil 08 - 09 Mart 2021 

BAHAR YARIYILI DERSLERİN BAŞLANGICI 01 Mart 2021 Pazartesi 

Ara Sınav Programının İlanı 02 Nisan 2021 Cuma 

ARA SINAVLAR 17 - 25 Nisan 2021 

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan 2021 Cuma 

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Telafisi 24 Nisan 2021 Cumartesi 

Emek ve Dayanışma Günü 01 Mayıs 2021 Cumartesi 

Bayram Öncesi Tatil 10-11 - 12 (öğleye kadar) Mayıs 2021 

Ramazan Bayramı 12 (öğleden sonra) - 15 Mayıs 2021 

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2021 Çarşamba 

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Telafisi 22 Mayıs 2021 Cumartesi 

Bahar Yarıyılı Sonu Sınav Programlarının İlan Son Gün 21 Mayıs 2021 Cuma 

BAHAR YARIYILI DERSLERİN BİTİMİ 18 Haziran 2021 Cuma 

Bahar Yarıyıl Sonu Sınavları 19 Haziran - 04 Temmuz 2021 

Bahar Yarıyılı Sonu Yabancı Dil Sınavı (BTÜ YDS) – I. Oturum (Lisansüstü Başvuruda Kullanılabilir) 28 Haziran 2021 Pazartesi 

Bahar Yarıyılı Sonu Yabancı Dil Sınavı (BTÜ YDS) – II. Oturum ve III. Oturum 29 Haziran 2021 Salı 

Bütünleme Sınav Programı İlanının Son Günü 07 Temmuz 2021 Çarşamba 

Bahar Yarıyıl Sonu Sınavları Not Girişi İçin Son Gün 08 Temmuz 2021 Perşembe 

Bütünleme Sınavları 09 - 18 Temmuz 2021 

Yabancı Dil Bütünleme Sınavı (BTÜ YDS) – I. Oturum (Lisansüstü Başvuruda Kullanılabilir) 12 Temmuz 2021 Pazartesi 

Yabancı Dil Bütünleme Sınavı (BTÜ YDS) – II. Oturum ve III. Oturum 13 Temmuz 2021 Salı 

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz 2021 Perşembe 

Bütünleme Sınavları Not Girişi İçin Son Gün 22 Temmuz 2021 Perşembe 

Tek Ders Sınav Programının İlanı 26 Temmuz 2021 Pazartesi 

Tek Ders Sınavları (Bahar yy Sonu) 28 Temmuz 2021 Çarşamba 

 



İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 

E-BÜLTEN – Aralık / 2020 

10 

 

5. Etkinlikler 

Üniversitemizde çok sayıda ulusal ve uluslararası düzeyde etkinlik gerçekleştirmektedir. Etkinlik listesine web sayfamız 

www.btu.edu.tr ‘den ulaşabilirsiniz.  

http://www.btu.edu.tr/
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6. İmkânlar ve Hizmetler 

6.1. Eğitim-Öğretim 

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde Uluslararası İlişkiler, İşletme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Sosyoloji 

ve Psikoloji bölümlerinde lisans düzeyinde örgün eğitim verilmektedir.  
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6.2. Araştırma-Geliştirme 

ARAŞTIRMA 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 

Kısa adıyla BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri), yükseköğretim kurumlarındaki bilimsel araştırmaların desteklenmesi 

amacıyla geliştirilmiş bir uygulamadır. Bu uygulama YÖK'ün 01.01.2002 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe aldığı 

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik uyarınca gerçekleştirilmektedir. 

Üniversitemizin tüm öğretim elemanları BAP Komisyonuna başvurarak bilimsel araştırmaları için kaynak alabilirler. 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğüne bap.btu.edu.tr’ den ulaşabilirsiniz. 

 

Bursa Teknoloji Transfer Ofisi 

Bursa Teknik Üniversitesi Bursa Teknoloji Transfer Ofisi 1601—TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında 

Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında kurulmuştur. Üretilen bilginin, katma değeri yüksek ürün 

ve hizmetlere dönüşmesini sağlayarak bölge ve ülke kalkınmasına ivme kazandırmak ve destek olmak vizyonu ile 2017 

Kasım ayından itibaren Bursa Teknik Üniversitesi Mimar Sinan Yerleşkesi’nde hizmet vermektedir. 

Bursa Teknoloji Transfer Ofisine btto.btu.edu.tr’ den ulaşabilirsiniz. 

 

ARAŞTIRMA MERKEZLERİ 

Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) bünyesinde 2019 yılında kurulan ‘Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezi’nin temel hedefi, öğrencilerin kariyer yollarını bilinçli bir şekilde yönlendirmelerine yardımcı olmaktır. Bu 

hedef doğrultusunda iş dünyasının talep ve beklentilerine yönelik olarak öğrencileri farklı eğitim ve seminerlerle, teknik 

geziler ve atölye çalışmaları ile iş hayatına hazırlamak, mezun olma aşamasına geldiklerinde çeşitli iş fırsatları sunmak, 

mezuniyet sonrası tüm öğrenciler ile sürdürülebilir iletişim sağlamak Merkez’in temel öncelikleri arasında yer almaktadır. 

Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin, Bursa Teknik Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Üniversite 

Sanayi İş birliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sürekli Eğitim ve Uygulama Araştırma Merkezi, Teknoloji 

Transfer Ofisi ve Sektörel Eğitim Programı ile ortak çalışmalar kapsamında çeşitli amaçları bulunmaktadır. Kariyer 

Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde, bu amaçlara yönelik olarak, özel sektörün farklı iş alanlarının değerli 

temsilcileri tarafından verilen seminerler ve eğitimler, istihdam fuarları, kariyer günleri, bireysel ve grup kariyer 

danışmanlığı ve online tabanlı kariyer hizmetleri ve benzeri faaliyetlerin yürütülmesi hedeflenmektedir. 

Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezine bukagem.btu.edu.tr ‘den ulaşabilirsiniz. 

 

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi; yaşam boyu öğrenme kapsamında, bireylerin, toplumun, kurumların ve 

işletmelerin ihtiyaçlarına cevap verecek eğitim, araştırma ve danışmanlık desteğini verimli, güvenilir, yüksek hizmet 

kalitesiyle ve kurumsal bir yaklaşımla vererek ülkemiz kalkınmasına değer katan faaliyet alanlarında söz sahibi ve tercih 

edilen üst düzey bir eğitim merkezi olmakla birlikte yaşam boyu öğrenme çerçevesinde kurslar, seminerler ve benzeri 

faaliyetler düzenleyerek toplumun sosyal, kültürel, ekonomik ve sağlık alanlarındaki eğitim ihtiyaçlarına cevap veren,  

Ulusal ve uluslararası iş çevreleriyle, sivil toplum ve kamu kuruluşlarıyla iş birliği halinde çalışarak piyasanın ihtiyaç 

duyduğu bilgi ve yeteneğe sahip kalifiye eleman yetiştiren, Eğitim imkânı bulamamış kişilere kendini geliştirme ve 

yenileme ortamı sağlayan, bir eğitim, uygulama ve araştırma merkezidir. 

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine sem.btu.edu.tr ‘den ulaşabilirsiniz. 
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Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Bursa TÖMER) 

Bursa Teknik Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BURSA TÖMER), alanda yapılan bilimsel 

ve çağdaş gelişmeleri hem ulusal hem de uluslararası dil öğretim merkezleri ile iş birliği içinde takip etmek, kuramsal ve 

uygulamalı çalışmalar gerçekleştirmek, Türkçenin öğretilmesini ve uluslararası iletişimde yaygınlık kazanmasını 

sağlamak amacıyla kurulmuştur.  

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine bursatomer.btu.edu.tr ‘den ulaşabilirsiniz. 

 

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Bursa Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğrenciler İçin Öğrenme Ortamı 

Rehberlerine uzem.btu.edu.tr ‘den ulaşabilirsiniz. 

 

Üniversite-Sanayi İş birliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) bir ‘Teknik Üniversite’den beklendiği gibi sanayinin gereksinimlerine göre eğitim-

öğretim ve AR-GE çalışmalarına yön veren, yüksek teknoloji ürünleriyle markalaşmış çözümler üreten modern bir 

merkez olma yolunda ilerlemektedir. Sanayi iş birliği çalışmalarının daha profesyonel düzeyde yürütülmesi amacıyla 

Temmuz 2015’te Bursa Teknik Üniversitesi bünyesinde Üniversite-Sanayi İş birliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma 

Merkezi (BTÜ-SAN) kurulmuştur. 

BTÜ- Sanayi İş birliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin amaçları; 

 Üniversitenin yürüttüğü temel ve uygulamalı alanlardaki AR-GE faaliyetlerini merkezi bir organizasyon 

çerçevesinde düzenlemek, 

 Bölgedeki firmaların teknoloji geliştirme ve uygulama projelerine destek vererek üniversitedeki akademisyen 

ile sanayici arasında karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir iş birliğini sağlamak, 

 Bilgi birikiminin ekonomik değere dönüşmesini sağlayacak girişimcilik ve teknoloji transferi faaliyetlerinde 

bölgesel bir merkez olmaktır. 

Bu doğrultuda Merkez; 

 Sektördeki paydaşlarımızı yeni teknolojiler/gelişmeler hakkında bilgilendirme, 

 Sektörde çalışan personele proje yazma ve yönetimi konusunda seminerler/eğitimler verme,  

 Sektörün problemlerine çözüm üretmek için proje önerileri hazırlama, 

 Proje önerileri için mali destek(ler) bulma, 

 Endüstriyel ortaklıklar oluşturma, 

 Sanayi çalışanlarını yeni açılan yüksek lisans/doktora programlarımız hakkında bilgilendirme,  

 Öğrencilerimizi lisans bitirme, yüksek lisans/doktora tez çalışmalarını “Üniversite-Sanayi iş birliği” 

çerçevesinde gerçekleştirmeleri konusunda destekleme, 

 Öğrencilerimizin girişimcilik ve AR-GE yeteneklerini geliştirmek amacıyla eğitimler ve etkinlikler düzenleme 

gibi faaliyetleri yürütmektedir. 

 

Üniversite-Sanayi İş birliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezine sanayi.btu.edu.tr ‘den ulaşabilirsiniz. 
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6.3. Kütüphane 

Bursa Teknik Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 

Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa'nın ikinci devlet üniversitesi olarak 21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazete'de 

yayınlanan Bakanlar Kurulu kararına göre kurulmasına müteakip, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 21 

Temmuz 2011 tarihinde, Merinos Atatürk Kültür Kongre Merkezide tahsis edilen bir ofis ile hizmeti verilmeye 

başlanmıştır. 

2012 yılı Kasım ayında Yıldırım Yerleşkesinde (70 m2) ilk şube kütüphanesinin açılmasını, 2013 yılı Eylül ayında ise 

Merinos Yerleşkesinde (170 m2) açılan 2. şube kütüphanesi ile devam edilmiştir. 

2015 yılında Yıldırım Yerleşkesindeki şube kütüphanesi, yeni inşa edilen Eğitim Binasındaki (490 m2) yeni yerine 

taşınmıştır. 

Yıldırım ve Merinos Yerleşkelerinde bulunan kütüphaneler 2016 Eylül ayında kapatılarak, Mimar Sinan Yerleşkesinde 

hizmet vermeye başlayan kütüphane binasına (2307 m2) taşınmıştır. 

 

 

Bursa Teknik Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına kutuphane.btu.edu.tr’den ulaşabilirsiniz. 

 

Mimar Sinan Yerleşkesi 

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

Telefon: 0(224) 300 38 38 

Faks: 0(224) 300 32 69 

E-Posta: kutuphane@btu.edu.tr  
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6.4. Ulaşım 

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’ne, yerleşke önünde bulunan Eğitim Caddesi-3 otobüs durağına veya 10 dakika 

yürüme mesafesinde bulunan Yüksek İhtisas Hastanesi Bursa ray ve otobüs duraklarına gelerek kolayca ulaşabilirsiniz. 

www.burulas.com.tr web adresini kullanarak Bursa'nın herhangi bir yerinden yerleşkemize ulaşım güzergâhınızı 

belirleyebilirsiniz.  

Tüm toplu taşıma araçları BuKart ile kullanılmaktadır Üniversitemiz ile BURULAŞ (Bursa Ulaşım – Toplu Taşım 

İşletmeciliği Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş) arasında protokol imzalanmıştır. Öğrenci kaydınız kesinleştirildikten sonra 

vize işlemleri için gerekli bilgiler BURULAŞ sistemine elektronik ortamda gönderilmektedir.  

Şehreküstü Metro İstasyonu ve vize işlemi yapılan diğer metro istasyonlarına giderek öğrenci kimlik kartınızı göstererek 

ulaşım kartınızı alabilirsiniz. Bu işlem için öğrenci belgesi almanıza gerek yoktur. 
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6.5. Sağlık 

Üniversitemiz Yıldırım ve Mimar Sinan Yerleşkesi’nde yer alan revir, bir hemşire ile hizmet vermektedir. Hemşirelik 

Kanunu’nda 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.  

 

Birimin Yeri:  

Yıldırım Yerleşkesi Eğitim Binası 1. Kat No: 116  

Mimar Sinan Yerleşkesi B Blok (Öğrenci Merkezi) Giriş Katı, No: Z-21  

 

Hemşire: Nuray ÇETİNÇELİK  

 

 

İletişim:  

Mimar Sinan Yerleşkesi: 224 300 36 43,  

Yıldırım Yerleşkesi: 224 300 35 51  
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6.6. Psikolojik Danışma ve Rehberlik 

Merkezimizin amacı, 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 da birimimiz tarafından 

yapılmaktadır.  

Merkezimizde bireysel görüşme ve psikoterapi hizmetleri verilmektedir. Bireysel görüşme sürecinde uygulanan çeşitli 

psikolojik testlerle kişinin desteğe ihtiyaç duyduğu alan tespit edilip kişiye özgü çalışma yürütülmektedir. Merkezimizde 

bireysel görüşmeler 50 dakikalık seanslar halinde periyodik aralıklarla yapılmaktadır. İlk görüşme sonrası psikolog ile 

düzenli görüşme planlanmaktadır.  

Bireysel görüşmeler önyargısız ve güvenilir bir ortam sunan, gizliliğin esas alındığı görüşmelerdir. Gerekli görülen 

durumlarda aile de terapi sürecine dahil edilmekte ya da birey, tedavisinin yapılabilmesi için sağlık kuruluşlarına 

yönlendirilmekte ve tedavi süreci psikolog tarafından takip edilmektedir.  

 

Birimin Yeri:  

Yıldırım Yerleşkesi Eğitim Binası 1. Kat No: 116  

Mimar Sinan Yerleşkesi B Blok (Öğrenci Merkezi) Giriş Katı No: Z-19  

 

Psikolog: Uzman Psikolog Nesrin Türker  

 

 

 

 

İletişim:  

Mimar Sinan Yerleşkesi: 224 300 32 55,  

Yıldırım Yerleşkesi: 224 300 35 51  
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6.7. Beslenme 

Yerleşkemizde, üniversitemize ait bir yemekhane ve özel işletmeye ait bir adet kafeterya bulunmaktadır. 

Yemekhanemizde bir öğünde 4 çeşit yemek servis edilmektedir. Menüler, sunulan gıdaların besin içerikleri dikkate 

alınarak kalori değerleri 1.000-1.500 kcal olacak şekilde görevli personelimiz tarafından aylık olarak hazırlanmakta ve 

Üniversitemiz web sitesinde ilan edilmektedir. Öğrenci ve personelimiz 11.30-13.00 saatleri arası yemek hizmetinden 

faydalanmaktadır.  

Üniversitemiz bünyesinde Mimar Sinan ve Yıldırım Yerleşkesinde birer adet olmak üzere toplam 1500 kişi kapasiteli iki 

adet yemekhane ve üç adet kafeterya öğrencilerimize hizmet sunmaktadır. 
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6.8. Barınma 

Bursa Teknik Üniversitesi bünyesinde barınma hizmeti bulunmamaktadır. Aşağıda Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü resmi web sitesinden alınan yükseköğretim öğrenci yurtları listesi bulunmaktadır.  
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6.9. Oryantasyon 

Üniversitemizde her yıl yeni başlayan öğrencilerimiz için oryantasyon programı düzenlenmektedir. Genel oryantasyon 

programı kapsamında şehrimiz ayrıntılı olarak gezilerek tanıtılmaktadır. Gezilerin yanı sıra tanışma kokteyli ve 

Üniversitemiz bünyesinde öğrencilere hizmet eden her idari ve akademik birimin tanıtıldığı seminerler düzenlenmektedir. 

Oryantasyon programı kapsamında Üniversitemizin öğrencilere sunduğu sosyal, kültürel, sağlık ve spor imkânları da 

tanıtılmaktadır. Tüm öğrenci kulüplerinin ve öğrenci konseyinin de yer aldığı etkinliklerle yeni başlayan öğrenciler hızlı 

bir şekilde hem şehre hem de üniversite yaşamına adapte olabilmektedir.  
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6.10. Öğrenci Toplulukları 

Halen, mevcut bulunan 47 öğrenci topluluğu ile öğrencilerimiz, üretken, iletişimi ve insani ilişkileri gelişmiş, takım 

çalışmasına yatkın, sosyal yönden güçlü bireyler olarak faaliyetler gerçekleştirmişlerdir. Topluluk öğrencilerimiz kitap 

toplama kampanyası, çevre bilinci oluşturma, yarınlara katkı sağlamak için ağaç dikme vb. etkinlikleri gerçekleştirmiş, 

aynı zamanda uluslararası yarışmalarda derece yapacak şekilde bilimsellik ve yenilik örneklerini sergilemişlerdir.  

Bursa Teknik Üniversitesi öğrenci topluluklarının listesine btu.edu.tr web sayfamızdan ulaşabilirsiniz. 

Birimin Yeri: Mimar Sinan Yerleşkesi B Blok 1. Kat SKS Ofisleri 
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6.11. Kültür Etkinlikleri 

Öğrencilerin ilgi alanları doğrultusunda öğrenci toplulukları ile koordineli olarak düzenlenen sergiler, tiyatro gösterileri, 

geziler, konferanslar ve benzeri etkinliklerle öğrencilerin ders dışında kalan boş zamanlarını değerlendirmesi, sosyal ve 

kültürel gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.  
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6.12. Sanat Etkinlikleri 

Öğrencilerin ilgi alanları doğrultusunda öğrenci toplulukları ile koordineli olarak düzenlenen sergiler, tiyatro gösterileri, 

geziler, konferanslar ve benzeri etkinliklerle öğrencilerin ders dışında kalan boş zamanlarını değerlendirmesi, sosyal ve 

kültürel gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.   
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6.13. Spor Etkinlikleri 

Öğrenci ve personelimizin etkin bir şekilde sportif faaliyetlerde yer almasını sağlamak amacıyla Kampüs içinde 

oluşturulacak tesislerin yanı sıra kentin sporla ilgili alt yapısının da bu amaçla kullanılmasını sağlamak için ilgili 

kurumlarla iş birliği yaparak çeşitli müsabakalar ve spor turnuvaları düzenlemek, bilinçli spor yapılması için uzman 

elemanlar temin etmek, üniversiteler arası müsabakalara katılımı sağlamak, başlıca spor hizmetlerimiz arasında 

bulunmaktadır. Bu kapsamda şehrimizdeki belediyelerle çeşitli protokoller imzalanmış olup, protokol kapsamında olan 

tesislerden öğrencilerimizin ve personelimizin %50'ye varan indirimlerle faydalanması sağlanmıştır.  

Detaylı bilgi için Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı sks.btu.edu.tr web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.  
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6.14. Sağlık Etkinlikleri 

Öğrencilere ve Üniversite personeline Hemşirelik Kanunu’nda belirtilen yetki ve sorumluklar çerçevesinde gerekli acil 

tıbbi tedavi ve ilk yardım uygulamalarının sunulduğu revir hizmetleri Yıldırım ve Mimar Sinan Yerleşkelerinde 

verilmektedir.  
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6.15. İnternet 

Öğrencilerimiz Eduroam vasıtasıyla üniversitemizin tüm kampüslerinde ve Eduroam kullanan diğer üniversitelerin 

kampüslerinde akıllı telefonlarından, tablet ve dizüstü bilgisayarlarından ücretsiz olarak 24 saat internet erişimine sahiptir.   
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6.16. Laboratuvarlar 

BİLGİSAYAR LABORATUVARI  

Yüksekokulumuzda öğrencilerin kullanımı bilgisayar laboratuvarları mevcuttur. Öğrencilerimiz ücretsiz olarak bilgisayar 

salonunda internet hizmetinden mesai saatleri içerisinde yararlanabilirler.   
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6.17. Öğrenci Danışma Saatleri 

Öğrencilerimiz dönem başında belirlenen danışma saatleri içerisinde ilgili öğretim üyelerine akademik konular hakkında 

danışabilirler. Öğrencilerimiz ayrıca, otomasyon sistemi ile ilgili konularda dönem başında belirlenen danışmanlara 

başvurabilirler.  
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6.18. Burs 

EĞİTİM BURSLARI 

Kamu kurum-kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, Gerçek ve Tüzel kişiler ile Dernek ve Vakıflar tarafından verilen 

karşılıksız nakit para burslarıdır. Bu burslar için öğrenci seçimi, bursu verenler ile Burs Değerlendirme Komisyonu 

tarafından yapılmaktadır. 

YEMEK BURSU 

Gerekli şartları taşıyan öğrencilerimize Üniversitemiz yemekhanelerinde verilen ücretsiz yemek bursudur. Her akademik 

yılın başında duyurulmakta ve başvuran öğrenciler arasında uygun koşulları sağlayan öğrencilerimize bir yıl boyunca 

verilmektedir. 

KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA  

Öğrencilerin ders saati dışındaki boş zamanlarında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda Üniversite bünyesinde geçici işlerde 

çalıştırılarak, hem maddi kazanç hem de uygulama becerisi kazanmalarını sağlayacak çalışma şeklidir. Her akademik 

yılın başında duyurulmakta ve başvuran öğrenciler arasında uygun koşulları sağlayan öğrencilerimize bir yıl boyunca 

çalışma imkânı sunulmaktadır. 
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6.19. Kısmi Zamanlı Çalışma 

Öğrencilerin ders saati dışındaki zamanlarını etkin ve verimli geçirmelerine yönelik olarak üniversite bünyesindeki geçici 

işler kapsamında kısmi zamanlı olarak çalışma imkânı tanıyan bu sistem kapsamında her akademik yılın başında duyuru 

yapılmakta ve başvuran öğrenciler arasında uygun koşulları sağlayan öğrencilerimize bir yıl boyunca çalışma fırsatı 

sunulmaktadır.   
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6.20. Engelsiz BTÜ 

Engelsiz Üniversite Birimi, Üniversite öğrencileri ve çalışanları için Engelli Danışma ve Destek Hizmetleri sağlamaya 

çalışmaktadır. 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 kaldırmakta ve kampüs yaşamını engellilere uygun hale getirmeyi 

amaçlamaktadır.   



İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 

E-BÜLTEN – Aralık / 2020 

32 

7. Pratik Bilgiler 

Öğrenci belgesi almak için 
 

İTBF Öğrenci İşlerine 
başvurunuz. 

Sınav sonucuna itiraz etmek için  İTBF Öğrenci İşlerine başvurunuz. 

Dilek ve şikâyetleriniz için  

İTBF Öğrenci İşlerine başvurunuz. 

Dilek kutularını kullanınız. 

Rapor ve mazeret bildirmek için  İTBF Öğrenci İşlerine başvurunuz. 

Otomasyon sistemi ile ilgili 
sorunları çözmek için  İTBF Öğrenci İşlerine başvurunuz. 

Fotokopi çektirmek için  
Zemin kattaki kafeteryayı 

kullanabilirsiniz. 

Sınav tarihlerini öğrenmek için  
Koridor ve sınıflardaki panoları 

takip ediniz. 

Ders dışı aktivitelere katılmak için  
Öğrenci topluluklarını takip 

ediniz. 

Burs almak için  
Web sitesi ve panolardaki 

duyuruları takip ediniz. 
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8. Sıkça Sorulan Sorular 

Öğrenci belgesine ihtiyacım var. Öğrenci belgesini nasıl alabilirim? 

Üniversitemizde öğrenci belgesi e-imzalı olarak verilmektedir. Öğrenci işleri bilgi sistemine obs.btu.edu.tr internet 

sayfasından giriş yaptıktan sonra, kullanıcı işlemleri, belge talepleri ekranında başvuru yaparak e-imzalı öğrenci belgenizi 

alabilirsiniz. Ayrıca, öğrencilerimiz E-Devlet (www.turkiye.gov.tr) uygulaması üzerinden de öğrenci belgesi 

alabilmektedir. 

Transkript belgesine ihtiyacım var. Transkript belgesini nasıl alabilirim? 

Üniversitemizde transkripti belgesi e-imzalı olarak verilmektedir. Öğrenci işleri bilgi sistemine obs.btu.edu.tr internet 

sayfasından giriş yaptıktan sonra, kullanıcı işlemleri, belge talepleri ekranında başvuru yaparak e-imzalı transkript 

belgenizi alabilirsiniz. 

Öğrenci İşleri Bilgi Sistemine nasıl giriş yapabilirim? 

Öğrenciler öğrenci işleri bilgi sistemine obs.btu.edu.tr internet sayfasından giriş yapabilirler. Öğrencilerin sisteme 

tanımlanmış kullanıcı adları öğrenci numaraları ve ilk giriş için şifreleri T.C. kimlik numaralarının ilk beş hanesidir. 

Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi şifremi unuttum veya sisteme girişte problem yaşıyorum. Ne yapmalıyım? 

Öğrencilerin öğrenci bilgi sistemindeki şifrelerini unutmaları durumunda obs.btu.edu.tr internet sayfasında bulunan 

Şifremi Unuttum linkine tıklayarak açılan sayfada sorulan soruları cevaplayarak şifrelerini yenileyebilirler. Bu işlemi 

yaparken sorun yaşayan öğrenciler oidb@btu.edu.tr mail adresine isim, soyisim ve öğrenci numaralarını içeren bir şifre 

yenileme talebinde bulunabilirler. Mail yolu ile şifre talebinde bulunan öğrencilerin yenilenen şifreleri, öğrenci bilgi 

sisteminde daha önce tanımlamış oldukları mail adreslerine gönderilecektir. 

Not: Şifremi unuttum sayfasında hazırlık sınıfı öğrencileri sınıflarını 0 (sıfır) olarak gireceklerdir. 

Öğrenci kimlik kartımı nasıl alabilirim? 

Öğrencilere ilk kayıtlarında ücretsiz olarak öğrenci kimlik kartı verilir. 

Öğrenci kimlik kartımı yeniletmek için ne yapmalıyım? 

Üniversitemizin vermiş olduğu öğrenci kimlik kartının kullanıcı hatasından kaynaklı (kırılma, çizilme, silinme, kayıp 

etme, vb.) nedenlerle mükerrer öğrenci kimlik kartı taleplerinde; Ziraat Bankası Bursa Şb. 

TR190001000060562105605002 numaralı hesabına 15 TL ücret ödenmesi gerekmektedir. Yeni kimlik kartı alınmak 

istendiğine dair kişinin yazacağı ıslak imzalı dilekçe, banka dekontu veya ATM çıktısı ile Öğrenci İşleri Daire 

başkanlığına başvuru yapılması gerekmektedir. 

İndirimli seyahat kartımı nasıl çıkartabilirim? 

İndirimli seyahat kartı başvurunuz için gerekli belgeler ve yapılması gerekli işlemlere https://www.burulas.com.tr/ 

internet adresinden ulaşabilirsiniz. Tarafınızdan öğrenci belgesi talep edilmesi durumunda öğrenci belgenizi E-Devlet 

(www.turkiye.gov.tr) sisteminden alabilirsiniz. 

ÖSYM ile Üniversitenizde ilk kayıt işlemleri nasıl yapılıyor? 

Üniversiteye bağlı fakültelere girmeye hak kazanan adayın, www.btu.edu.tr internet adresinde ilan edilen tarihler 

arasında, Üniversiteye gelerek yüz yüze veya E-Devlet (www.turkiye.gov.tr) sisteminden kayıt yaptırmaları 

gerekmektedir. İlk kayıt yaptıracak öğrencilerin Üniversitemiz internet sayfasında yayınlanan kayıt kılavuzunda belirtilen 

belgeleri getirmeleri ve öğrenci işleri bilgi sistemi üzerinden öğrenci bilgi formunu doldurmaları gerekmektedir. 

Üniversiteye ilk kez kayıt yaptırdıktan sonra başka kayıt işlemleri de var mı? 

Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerin akademik takvimde belirtilen süre içerisinde, elektronik ortamda ders seçimini 

yaparak ders seçimlerini danışmanlarına onaylatmaları gerekir. 

Programların eğitim-öğretim süreleri ne kadardır? 

Öğrenciler bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden 

başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi dört yıl olan lisans 

programlarını azami yedi yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. 

https://www.burulas.com.tr/
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Öğretim planı (müfredat) nedir? 

Öğretim planı; teorik dersler, uygulamalar, laboratuvarlar, atölye çalışmaları, bitirme çalışması, proje, staj, iş yeri 

uygulamaları ve benzeri çalışmaları kapsayan lisans düzeyleri için 30’ar AKTS kredilik yarıyıllar halinde toplam 240 

AKTS kredisi olacak şekilde düzenlenir. Öğrenciler mezun olabilmek için müfredatındaki derslerin tamamını almak ve 

başarmak zorundadır. Öğrenciler öğretim planlarına öğrenci işleri bilgi sistemindeki sayfalarından ulaşabilirler. 

Akademik danışman kimdir, ne zaman ilan edilir? 

Üniversitemize kayıtlı öğrenciye birinci sınıftan itibaren her dönem ilgili bölüm başkanlığı tarafından danışman tayin 

edilir. Danışman, öğrencinin seçmiş olduğu dersleri inceleyen, programı ile uygunluğunu kontrol eden, ders ekleme, ders 

bırakma işlemlerini onaylayan, akademik konular ile ilgili rehberlik yapan öğretim elemanıdır. Öğrenciler akademik 

danışman bilgilerine kendi öğrenci işleri bilgi sisteminden ulaşabilirler. 

Ders seçimi/kayıt yenileme işlemlerini nasıl yapmalıyım? 

Hazırlık sınıfı öğrencileri hariç tüm öğrencilerimiz her akademik yarıyılın başında akademik takvimde belirtilen süreler 

içerisinde öğrenci işleri bilgi sisteminden kayıt yenilemek zorundadır. Süresi içinde usulüne uygun olarak derslere kayıt 

yaptırmayan öğrenciler derslere devam edemez ve bu derslerin sınavına giremez. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden 

öğrenciler sorumludur. 

Ders ekle/sil dönemi nedir? 

Akademik takvimde belirtilen ders kayıt haftasından sonraki haftadır. Öğrencilerimiz, kayıt yenileme süresini takip eden 

ve akademik takvimde belirtilen ders ekle/sil tarihlerinde danışmanın onayı ile yeni ders seçebilir veya seçtiği dersi 

bırakabilir. 

Katkı payı/öğrenim ücretini ne zaman ödemem gerekir? 

Hazırlık sınıfı eğitimi hariç olmak üzere, dört yıllık lisans programlarından bu süre sonunda mezun olamayan 

öğrencilerden, ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğrenim ücreti alınır. Çift ana dal programında kayıtlı olan 

öğrencilerden ise diploma programının öğrenim süresi ve ilave bir yıl sonunda bu madde hükümlerine göre katkı payı 

alınır. Ayrıca bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programı olarak (çift ana dal 

programları hariç olmak üzere) Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler de katkı payı öder. Hazırlık sınıfı öğrencilerinin 

katkı paylarının Devlet tarafından karşılanacağı süre bir yıldır. Öğrencilerden hazırlık sınıfının ikinci sınıfında katkı payı 

alınır. 

Mazeretim sebebiyle ders seçimi/kayıt yenileme işlemlerini yapamadım. Ne yapmalıyım? 

Mazeretleri sebebiyle belirlenen tarihlerde kaydını yenileyemeyen öğrenciler, mazeretlerini belirten dilekçelerini en geç 

ders ekle/sil tarihlerinde ilgili Bölüm Başkanlığına vermelidir. Mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler, 

ders ekle/sil tarihlerinde ders seçimi yaparak kaydını yenileyebilir. Bu süre içinde de kaydını yenilemeyen öğrenciler o 

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

Hangi dersleri tekrar almak zorundayım? 

Öğrenciler (FF), (FD) notu ile (K), (İZ) ve (D) işareti aldıkları zorunlu dersleri, ilk açıldığı yarıyılda almak zorundadır. 

Öğrenciler (FF), (FD) notu ile (K), (İZ) ve (D) işareti aldıkları seçmeli dersleri ilk açıldığında tekrarlar veya yerine başka 

seçmeli dersleri alabilirler. 

Seçmeli ders ne demektir? 

Seçmeli dersler, ilgili programın öğretim planında yer alan belirli ders grupları içinden seçerek alınabilecek derslerdir. 

Seçmeli derslerin okutulacağı yarıyıllar ile bu yarıyıllarda en az alınması gereken seçmeli ders sayısı veya kredisi, ilgili 

fakülte kurulunca öğretim planında belirtilir. Öğrenciler, daha önce alıp başarısız oldukları seçmeli bir dersin yerine 

saydırmak kaydı ile daha önce almadıkları farklı bir seçmeli dersi alabilir. 

Ders kaydında, ders çakışması durumunda ne yapabilirim? 

Çakışan derse kayıt olunamaz. Ancak öğrenciler çakışan dersi, eşdeğer olduğu program tarafından kabul edilmiş bir ders 

olmak şartı ile öncelikle kayıtlı bulunduğu fakültenin diğer programlarından, ilgili bölüm başkanlığının önerisi ve ilgili 

yönetim kurulu kararı ile alabilir. Bunun için öğrenciler Bölüm Başkanlığına dilekçe vermelidir. 
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Ders intibak başvuru işlemleri ne zaman ve nereye yapılır? 

Öğrenciler, daha önce almış ve başarmış oldukları ders/derslerden (Yükseköğretim Kurumlarından ilişiğinin kesildiği 

tarihten itibaren 5 (beş) yıl geçmemiş olan öğrenciler eşdeğerlik ve intibak başvurusu yapabilir. Ancak af kanunundan 

yararlanarak gelen öğrencilerde bu koşul aranmaz.) intibak isteğinde bulunabilirler. Ders intibak ve eşdeğerlik başvurusu, 

akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme ve ders kayıt başlangıç tarihinden itibaren 10 (on) iş gün içinde; dilekçe, not 

döküm belgesi ve ders içerikleri ile birlikte ilgili bölüm başkanlığına yapılır. 

Derslerin devam mecburiyetleri var mı? 

Öğrenciler, derslerin teorik kısmına en az %70’ine, uygulama, laboratuvar, atölye ve stüdyo çalışmalarının ise %80’ine 

katılmak zorundadır. Öğrencilerin devam durumları dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Bir dersin devam 

şartını bir kez yerine getiren öğrencilerin bu dersi tekrar almaları durumunda ilgili bölümün teklifi ve ilgili yönetim kurulu 

kararı ile derse devam etme koşulu aranmayabilir. 

Yan dal programı nedir? 

Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin, başka bir diploma programı kapsamında sertifikaya yönelik belirli 

sayıda ders almalarını sağlayan programdır. (Yan dal yapılan program sonunda verilen sertifika diploma yerine geçmez.) 

Çift anadal programı nedir? 

Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin, Üniversitemizdeki iki diploma programından eş zamanlı olarak 

ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programdır. 

Yatay Geçiş başvuru koşulları nelerdir? 

Kurumlar arası ve kurum içi yatay geçişlerle ilgili hususlar Resmî Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında 

Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi 

Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre belirlenir. 

Sınav türleri nelerdir? 

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, muafiyet sınavı, ek sınav ve 

diğer sınavlar olarak yapılır. 

Mazeret sınavı nedir? 

Ara sınavlara mazeretleri nedeniyle giremeyen öğrenciler, ilgili Bölüm Başkanlığına mazeretlerini belirten bir dilekçeyle 

başvurmalıdır. Bölüm Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Kararı ile mazereti kabul edilen öğrencilere mazeret sınavı yapılır. 

Mazeret sınavına giremeyen öğrenciye aynı ders için yeni bir mazeret sınavı hakkı verilmez. Yarıyıl sonu sınavlarının 

mazeret sınavı yoktur. 

Bütünleme sınavı nedir? 

Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait başarısız, yetersiz veya şartlı oldukları derslerden bütünleme sınavına 

girebilirler. Ayrıca başarılı öğrenciler de isterlerse not yükseltmek için bütünleme sınavına girebilirler. Bütünleme 

sınavına girebilmek için sınavların yapılacağı eğitim-öğretim yılında ilgili derslere kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin 

yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak gereklidir. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere 

mazeret sınav hakkı verilmez. Bütünleme sınavı notu, o dersin yarıyıl sonu sınavı notu yerine geçer. Bütünleme sınavına 

not yükseltmek için girmek isteyen öğrenciler, Bursa Teknik Üniversitesi internet sayfasında ilan edilen tarihlerde öğrenci 

işleri bilgi sisteminden bütünleme sınav kaydı yaptırmalıdır. 

Tek ders sınavı nedir? 

Mezun olmak üzere tek dersi kalmış, bu dersinde devam şartını yerine getirmiş, varsa katkı payını/öğrenim ücretini 

yatırmış ve AGNO’su en az 2,00 olan öğrencilere başarısız oldukları ders için bir eğitim-öğretim yılında sadece bir defaya 

mahsus olmak üzere tek ders sınav hakkı verilir. Tek ders sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Tek 

ders sınavında alınan harf notu dersin yarıyıl başarı notudur. Tek ders sınavına giremeyen öğrenciye mazeret sınavı hakkı 

verilmez. 
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Sınav sonuçlarına itiraz edebilir miyim? 

Sınav sonuçlarına itirazlar, sonuçların öğrenci bilgi sisteminde ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde ilgili 

Bölüm Başkanlığına yazılı olarak yapılır. İtirazlar, ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. İlgili karar öğrenciye 

yazılı olarak bildirilir ve değişiklik varsa öğrenci bilgi sistemine işlenir. 

İzinli sayılma (kayıt dondurma) işlemleri nasıl yapılır? 

Öğrencilere belgeleyecekleri haklı ve geçerli nedenlerin uzun süreli olması veya öğrenim ve eğitimlerine katkıda 

bulunacak Üniversite dışı burs, staj ve araştırma imkânları doğması halinde; ilgili yönetim kurulu kararı ile izinli geçirilen 

süre, azami süreye sayılmadan bir defaya mahsus olmak üzere bir veya iki yarıyıl izin verilebilir. Öğrencilerin izinden 

yararlanabilmeleri için durumlarını belirten dilekçe ve belgeleri ile birlikte ilgili Bölüm Başkanlığına en geç ilgili yarıyılın 

ders ekleme bırakma süresi bitimine kadar yazılı başvurması gereklidir. Ancak izin gerekçesinin ders ekleme bırakma 

süresi bitiminden sonra ortaya çıkması durumunda başvuru için süre kısıtlaması yoktur. İzinli sayılan öğrenciler eğitim-

öğretimine izin süresinin bitimini takip eden yarıyıl başından itibaren devam edebilir. Belirtilen tarihten önce izni sona 

eren öğrenci ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıt yenileme işlemi yapabilir. 

Kayıt sildirmek istiyorum, bunun için ne yapmam gerekmektedir? 

Kaydını sildirmek isteyen öğrencilerin, ıslak imzalı bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen başvurması 

ve ilişik kesme belgesini ilgili birimlere imzalatarak işlemlerini tamamlaması gerekir. Bu durumdaki öğrencilerin tüm 

öğrencilik hakkı sona erer. 

Mezuniyet koşulları nelerdir? 

Öğretim planlarında yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlamış ve AGNO’su en az 2,00 olan öğrenciler kayıtlı oldukları 

bölümden mezun olabilirler. 

Yüksek onur ve onur öğrencisi ne demektir? 

Disiplin cezası almamak ve öğrenimini normal öğrenim süresinde tamamlamak şartı ile; bulundukları yarıyıl sonu 

itibarıyla bütün derslerini almış ve başarmış olan öğrencilerden, AGNO’su 3,00- 3,49 arasında olanlar onur öğrencisi; 

3,50-4,00 arasında olanlar ise yüksek onur öğrencisi olarak değerlendirilir. Onur ve yüksek onur öğrencileri ÖİDB 

tarafından internet sayfasında ilan edilir, öğrenciye yazılı belge olarak verilir ve öğrencinin transkriptinde gösterilir. 

Yurt İçi, Yurt Dışı Üniversiteler ile İşbirliği ve Değişim Programları? 

Üniversite ile yurt dışındaki üniversiteler arasında yapılan ikili anlaşmalar ve Farabi, Erasmus, Mevlana gibi öğrenci 

değişim programları çerçevesinde, bu üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir. Anlaşmalı yurt içi 

veya yurt dışı üniversiteler ile işbirliği ve değişim programları hakkında intoffice.btu.edu.tr internet adresinden bilgi 

edinebilirsiniz.  
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9. İletişim 

Adres: 152 Evler Mahallesi Eğitim Caddesi No: 85 16330 Yıldırım/BURSA 

Telefon: 0(224) 300 34 50 

E-Posta: itbf@btu.edu.tr 


