
Öğrenci Otomasyon  

Sistemi Tanıtımı 



 Otomasyon sistemine nasıl ulaşılabilir? 

 Üniversitemiz web sitesinde yer alan  “Öğrenci Bilgi Sistemi” linkinden otomasyon sistemine ulaşılabilir. 



 

 

 

 

 

 Kullanıcı Adı 
Otomasyon Sistemine giriş için kullanılan Kullanıcı Adı her öğrenci için Sistem tarafından otomatik olarak 

atanmaktadır.  

Kullanıcı Adı değiştirilemez özelliktedir.Kullanıcı Adı her öğrenci için; Okul numaralarının önüne ‘o’ harfi 

yazılarak oluşturulur. 

Örnek Kullanıcı Adı: o150010101 



 

İlk Şifre Oluşturma Kısmı 

 

Otomasyon Sistemine giriş sayfasında bulunan ‚İlk şifrenizi oluşturmak için tıklayınız‛ kısmından 

şifre oluşturulabilir. 

Bu kısımda istenen TC Kimlik No, Baba Adı, Doğum tarihi bilgileri girildikten sonra ‚şifre oluştur‛ butonundan  sistem 

kullanıcı adı ve geçici şifreyi oluşturur.   



İlk Şifre Oluşturma Kısmı 

 

Sistem tarafından otomatik olarak verilen Kullanıcı Adı ve geçici şifre ile Site üzerinden Otomasyon Sistemine 

giriş yapılır. 

Sistem tarafından verilen geçici şifre 5 dk.’a geçerli olduğu için ilk girişten sonra bu şifrenin değiştirilmesi 

gerekmektedir. 

Aksi halde sistem ikinci giriş işlemi yapılırken kullanıcı tanımlamasını yapamayacak ve Sisteme giriş için hata 

verecektir. 

 
Yukarıdaki Formda istenen bilgiler girildikten sonra Kaydet diyerek otomasyon sisteminde İlk Şifre oluşturma ve 
Otomasyon Sistemine  Giriş  işlemleri tamamlanmış olacaktır. 

 



 Otomasyon sisteminin genel görünümü 

 



Akademik takvim 
Akademik Takvimde istediğimiz Programa ait yıllık listeleme yapabilir, yıl içinde yapılacak işler ve çalışma takvimi ile alakalı 
detaylı bilgilere ulaşabiliriz. 
 
Akademik takvime buradan ulaşabilirsiniz.  
 

http://www.bayburt.edu.tr/Icerik.aspx?BIRIMID=f3d1b6d2-8644-4ceb-a23b-1642962fd106&ALTBIRIMID=-1&BASLIKID=456f3297-a53b-446b-85bf-175432aa4592


Kayıt Yenileme (Ders Seçme) İşlemleri 
Recep Tayyip Erdoğan  Üniversitesi  Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 6. maddesine göre hazırlanan ders 
planından bulunan derslerden aynı yönetmeliğin 13. maddesine göre bir yarıyılda  okunması gereken derslerin seçildiği 
ekrandır. Derse kayıt işlemleri akademik takvimde  belirtilen tarihler arasında ilgili dönem için açılan derslere kayıt yapılır. 
Birinci sınıf öğrencilerinin birinci dönem (Güz yarıyılı) derse kayıtları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. 
 



 Haftalık Ders Programı 

 



Not Görüntüleme 
Öğrencinin öğrenimi boyunca Kayıt yapılan derslerin yarıyıl içerisinde yapılan sınavlardan alınan notların görüntülendiği 
ekrandır. 



Başarı Durum Belgesi (Transkript) 
Öğrencinin öğrenimi boyunca kayıt yapmış olduğu derslerden almış olduğu başarı notlarının görüntülendiği ekrandır. 
 



Sunulan Dersler 
Recep Tayyip Erdoğan  Üniversitesi  Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim yönetmeliği’nin 13. maddesine  uygun olarak  
hazırlanmış ders programı (sunulan   dersler) kısmında istediğimiz Programa ait listeleme yaptığımızda, o programa ait yıl içinde 
okutulan dersleri, dersi veren öğretim elemanını ve ders bilgilerini ulaşabiliriz. 
 



Öğrenci Devam Durumu 
Öğrencinin  öğrenim süresince  derslere katılım durumunu gösterir. 
 



  

 

 

 

Harç Bilgileri 
Öğrencinin dönemlik öğrenim ücreti/katkı payı (harç ) bilgilerinin (borç/tahsilat) görüntülendiği ekrandır. 

 

 



Müfredat 
Öğrencinin eğitim-öğretim süresi boyunca öğrenim görmesi gereken dersleri gösterir. 
 


