
2017 ÖSYS SONUÇLARINA GÖRE 

ÜNĠVERSĠTEMĠZE YERLEġEN ADAYLARIN KAYIT ĠġLEMLERĠ 

 
 

Üniversitemize kayıt iĢlemleri iki Ģekilde  gerçekleĢtirilecektir. 
 

A. E-Devlet Üzerinden Elektronik Kayıt 

Yükseköğretim Bilgi Sistemi çalıĢmaları kapsamında Üniversitemizin elektronik kayda açık 

olan programlarına yerleĢen öğrenciler https://www.turkiye.gov.tr/ web sitesi üzerinden 

elektronik kayıt yaptırabileceklerdir. Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe 

bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı 

yapılamayan öğrenciler Üniversiteye gelerek kayıtlarını tamamlayabileceklerdir. 

E-Devlet üzerinden elektronik kayıtlar 11–16 Ağustos 2017 tarihleri arasında 

https://www.turkiye.gov.tr/ web sayfasından gerçekleĢtirilecektir. Elektronik kayıt bu sayfada 

“e-hizmetler” bölümü altında yer alan “Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı” baĢlığı altında 

“Üniversite E-Kayıt” seçeneğinden e-devlet Ģifresiyle kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra 

gerçekleĢtirilecektir. (Kayıt sorgulama iĢlemleri 24/48 saat içerisinde aktif olacaktır.) 

Elektronik kayıt yaptıramayan adayların ise kayıt iĢlemleri 14-18 Ağustos 2017 tarihlerinde 

aĢağıda belirtilen takvim çerçevesinde görevli personel eĢliğinde yapılacaktır. 

 
E-Devlet Ģifresi almamıĢ olan adaylar Ģifrelerini nüfus cüzdanlarının aslı ile bizzat PTT 

Ģubelerinden  temin edebileceklerdir. 

 

 
Elektronik kayda özel yetenek sınavı ile yerleĢen adaylar, KKTC kontenjanı ile yerleĢen 

adaylar ile heyet raporu istenen programlara yerleĢen adaylar dahil edilmemiĢtir. Ayrıca 

ortaöğretim tek ders veya bütünleme sınavlarına katılacak olan adaylar elektronik kayıt 

yapamayacaklardır. 

 
E-DEVLET ÜZERĠNDEN ELEKTRONĠK KAYIT YAPANLAR ÜNĠVERSĠTEYE 

KAYIT ĠÇĠN GELMEYECEKLERDĠR. ELEKTRONĠK KAYIT YAPAN 

ÖĞRENCĠLER ÜNĠVERSĠTEMĠZE AYRICA KAYIT BELGESĠ TESLĠM 

ETMEYECEKLERDĠR. 

 

 
E-Devlet kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktı 

alabileceklerdir. Bu belge öğrenci belgesi niteliğinde bir belge olmayıp ders kaydını 

tamamlayan öğrenciler öğrenci belgelerini https://www.turkiye.gov.tr web adresinden veya 

kayıtlı yaptırılan Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul öğrenci iĢleri bürolarından temin 

edebileceklerdir. 

https://www.turkiye.gov.tr/
https://www.turkiye.gov.tr/
http://www.turkiye.gov.tr/


Elektronik kayıt yapan öğrenciler öğrenci kimlik kartlarını Eğitim Öğretimin baĢladığı tarihten   

itibaren   kayıtlandıkları   Fakülte/Yüksekokul/Meslek   Yüksekokul   Öğrenci   iĢleri 

Bürolarından teslim alabileceklerdir. 

 

 
YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI YETERLiK/MUAFiYET SINAVI 

 
Zorunlu veya Ġsteğe bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı okumak veya muaf olmak isteyen tüm 

öğrenciler Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Seviye Tespit Sınavına girmek zorundadırlar. 

 
Hazırlık Sınıfı Seviye Tespit ve Muafiyet Sınav Programı için TIKLAYINIZ. 

 

Ortak zorunlu yabancı dil dersleri; Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin, 2547 sayılı Kanunun 5 

inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince, birinci ve ikinci yarıyılda almak zorunda 

oldukları Yabancı Dil I ve II dersleridir. Öğrenciye Türkiye’de görmüĢ bulunduğu orta öğretimde 

öğretilenin dıĢında baĢka bir yabancı dil ancak isteğine bağlı olarak öğretilebilir. 

 

Ortak zorunlu yabancı dil dersinden muafiyet 08 Eylül 2017 tarihinde yapılacak olan yabancı dil 

muafiyet sınavına girip 60 (CC) ve üzerinde not alan öğrenciler, ortak zorunlu yabancı dil I ve II 

derslerinden muaf olurlar. 

 

Ortak Zorunlu Yabancı Dil I-II (5-ı) Muafiyet Sınav Programı için TIKLAYINIZ. 

 
 

Ders Kayıt ĠĢlemleri 

 
Üniversitemize yerleĢen ve kesin kayıt iĢlemini tamamlayan tüm öğrencilerin 

http://uludag.edu.tr/oidb sayfasında ilan edilen 2017-2018 Eğitim-Öğretim 

Yılı Akademik Takvimi Güz Yarıyılında belirtilen tarihlerde ders seçim 

iĢlemlerini Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden yapmaları gerekmektedir.  

 

Akademik Takvim için TIKLAYINIZ. 

 

 
B. Üniversitede Kayıt (E-Devlet Üzerinden Kayıt ĠĢlemini GerçekleĢtiremeyen 

Öğrenciler) 
 

Üniversitemizde eğitim görmeye hak kazanan ancak E-Devlet üzerinden kayıt 

iĢlemini gerçekleĢtiremeyen adaylar, 14 – 18 Ağustos 2017 tarihleri arasında 

Uludağ Üniversitesi Merkez Öğrenci Yemekhanesi içerisinde oluĢturulacak 

kayıt bürosunda Ģahsen baĢvurarak veya noterden vekalet verecekleri kiĢiler 

aracılığı ile kayıtlarını yaptıracaklardır. 

 

 

 

 

 

 

 

http://ydyo.uludag.edu.tr/Dokumanlar/PDF/07%20Eyl%C3%BCl%202017.pdf
http://ydyo.uludag.edu.tr/Dokumanlar/PDF/08%20Eyl%C3%BCl%202017.pdf
http://uludag.edu.tr/oidb
http://uludag.edu.tr/oidb/default/konu/3600


Üniversitemize Kesin Kayıt Yaptırmak Üzere Gelecek Olan Adayların Dikkat Etmesi 

Gereken Hususlar 

Kayıt iĢlemleri, aĢağıda belirtilen kayıt takviminde her birime ayrılan kayıt günü ve 

saatinde gerçekleĢtirilecektir. 

Lise mezuniyetleri MEB aracılığıyla sorgulanacaktır. MEB sorgusu yapılamayan adaylardan 

kayıtta lise diplomasının aslı ve fotokopisi istenecektir. 

Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı Genel Kurul Kararlarına göre bir öğrenci aynı anda iki lisans 

veya iki ön lisans programına devam edememektedir. (Açık öğretim ve uzaktan öğretim 

programları hariç) Söz konusu durum YÖKSĠS sistemi üzerinden sorgulanacaktır. Böyle bir 

durumun oluĢması halinde öğrenciden bir programı tercih etmesi istenecektir. 

Liseden tek ders/bütünleme sınavlarına katılacak olması nedeniyle mezun olamayanların 

kayıt tarihlerinde geçici kaydı yapılacak ve 29 Aralık 2017  tarihine  kadar mezuniyet 

belgelerini geçici kaydı yapılan Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul öğrenci iĢlerine 

teslim edebilmeleri için süre tanınacaktır. Geçici kaydı yapılan ve 29 Aralık 2017 tarihine 

kadar mezun olduklarını belgelendiremeyenlerin kaydı silinecektir. 

Ġlan edilen kayıt tarihleri dıĢında kayıt yapılmayacak ve kayıtlanmayan adayların yerleri 

boĢ kontenjan olarak ÖSYM’ye bildirilecektir. 

 

KESĠN KAYIT ĠġLEMLERĠNDE GETĠRĠLMESĠ GEREKEN EVRAKLAR 

 

Kayıt esnasında KKTC uyruklu öğrenciler ile aĢağıda belirtilen bölümlere kayıtlanacak 

adaylar haricindeki öğrencilerden herhangi bir belge talep edilmeyecektir. Sadece lise 

mezuniyeti MEB aracılığıyla sorgulanamayan adaylardan kayıtta lise diplomasının aslı ve 

fotokopisi istenecektir. 

AĢağıdaki programlara kayıt hakkı kazanan adayların ayrıca istenilen belgeleri Ģahsen ilgili 

birime teslim etmeleri gerekmektedir. (E-devlet üzerinden kaydını gerçekleĢtirilen adaylar     

11-14 Eylül 2017 tarihleri arasında, E-devlet üzerinden kaydını gerçekleĢtiremeyen adaylar ise 

14-18 Ağustos 2017 tarihlerinde yapılacak olan kayıt iĢlemleri esnasında teslim edeceklerdir.) 

 

ĠLK VE ACĠL YARDIM 

Bk. 38. Bu programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin gerektirdiği 

üniformayı giymek zorundadırlar. 

Bk. 233. Bu programa alınacak öğrencilerin, devlet hastanelerinden veya üniversite 

hastanelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip 

olduklarını belgeleyen rapor almaları (Öğrencinin boy ve kilosunun sağlık kurulu raporunda 

belirtilmesi gerekmektedir.), program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması 

sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaĢını tamamlamıĢ olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız 

öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin 

son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taĢıma 

iĢlerinde iki kiĢilik bir ekipte çalıĢırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaĢı ile birlikte 

taĢıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.  

 

 

 



ÖZEL GÜVENLĠK VE KORUMA 

Bk. 217. “5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun”un 10. maddesi d, e, f, bentleri ile 

“5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına ĠliĢkin Yönetmelik “in 

18. maddesinde belirtilen Ģartlara sahip olmak gerekmektedir. 

Bk. 218. Öğrenciler, Meslek Yüksekokulunun belirlediği mesleki uygulamalarda giyilmesi 

zorunlu üniformalar ile Beden Eğitimi, Yakın Savunma Teknikleri vb. derslerde giyilmesi zorunlu 

spor kıyafetlerini kendileri temin edeceklerdir. 

Bk. 273. Kayıt için tam teĢekküllü resmi bir hastaneden, bu mesleği yapmayı engelleyecek fiziki 

ve ruhsal engeli olmadığını, erkek adayların 1.70 m’den, kız adayların 1.63 m’den kısa olmadığını 

belgeleyen heyet raporunun kayıtlarda ibraz edilmek üzere alınması ve adayların sabıka kaydının 

olmaması gerekir.  

 

ATÇILIK VE ANTRENÖRLÜĞÜ 

Bk. 855. Bu programa baĢvurabilmek için Yükseköğretim Kurumunun aradığı bütün koĢullara ek 

olarak, kayıt sırasında bedensel ve psikolojik rahatsızlığının bulunmadığının sağlık raporu ile 

belgelenmesi gerekir. Bu programa kayıt olan öğrenciler mesleğin gerektirdiği kıyafeti giymek 

zorundadır, okulumuzda öğrenci kıyafetleri ahır içi (tulum, sweet shirt, çizme, bone, maske ve 

eldiven) ve ahır dıĢı (tok, binicilik pantolonu, binicilik çizmesi, eldiven ve koruyucu yelek ) 

uygulamalarda giyilmesi zorunludur. Bunların temini öğrenciye aittir.  

 

 

KKTC Uyruklu Öğrenciler Ġçin Kayıt Belgeleri 
 

- Pasaport fotokopisi (aslı gibidir onaylı) 

- Kıbrıs kimliği fotokopisi (aslı gibidir onaylı) 

- Ġkametgah Belgesi (aslı gibidir onaylı) 

- Lise diploması (aslı) 

- 3 adet fotoğraf 

- Yukarıda belirtilen bölümlere kayıtlanacaklar için heyet raporu (aslı) 

 

 
ÖNEMLĠ NOT: Üniversite kayıtlarında lise mezuniyeti sorgulaması MEB servisi 

üzerinden, eĢ zamanlı öğrenime iliĢkin sorgulama YÖKSĠS üzerinden  yapılacaktır. Bu 

sorgulamalar sonucunda herhangi bir sorun çıkması durumunda öğrencilerden 

durumlarına iliĢkin belge talep edilecektir. 

 

 

 

KATKI PAYI/ÖĞRENĠM ÜCRETĠ ÖDEME ĠġLEMLERĠ  

 

Ġkinci Öğretim (Ġ.Ö.) Bölüm/Programlarına kayıt hakkı kazanan adayların 11-18 Ağustos 2017 

tarihleri arasında aĢağıda yer alan linkten öğrenci numaralarını öğrenerek öğrenim ücretlerini 

Halkbankası ġubelerine yatırmaları gerekmektedir.   (E-devlet üzerinden kayıt iĢlemini 

gerçekleĢtiremeyen adaylar, kayıt iĢlemleri esnasında öğrenci numaralarını öğrenerek ödeme 

iĢlemlerini yapabileceklerdir.) 

 

NOT: Öğrenim ücreti ödemesini gerçekleĢtirmeyen öğrencilerin ders seçimi yapılmayacaktır. 
 

Öğrenim Ücretleri 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılına ait olup,          
                  2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı öğrenim ücretleri Bakanlar Kurulu tarafından belirlendiğinde 

arada oluşacak miktar farkı (+/-) olarak bir sonraki döneme yansıtılacaktır. 

 

 



 

2017/2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KESİN KAYIT TAKVİMİ 
 

14 AĞUSTOS 2017 – PAZARTESĠ 

 

Adres: Uludağ Üniversitesi Öğrenci ĠĢleri 

Daire BaĢkanlığı Görükle YerleĢkesi  

Nilüfer-BURSA 

SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 
TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 

GEMLĠK ASIM KOCABIYIK MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

 ĠNEGÖL MESLEK YÜKSEKOKULU 

ĠZNĠK MESLEK YÜKSEKOKULU 
KARACABEY MESLEK YÜKSEKOKULU 

KELES MESLEK YÜKSEKOKULU 

MUSTAFAKEMALPAġA MESLEK YÜKSEKOKULU 

ORHANELĠ MESLEK YÜKSEKOKULU 

ORHANGAZĠ MESLEK YÜKSEKOKULU 

YENĠġEHĠR ĠBRAHĠM ORHAN MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

HARMANCIK MESLEK YÜKSEKOKULU 

BÜYÜKORHAN MESLEK YÜKSEKOKULU 

MENNAN PASĠNLĠ MESLEK YÜKSEKOKULU 
 

 

 

 

15 AĞUSTOS 2017 – SALI 

 

Adres: Uludağ Üniversitesi Öğrenci ĠĢleri 

Daire BaĢkanlığı Görükle YerleĢkesi 

Nilüfer-BURSA 

TIP FAKÜLTESĠ 

VETERĠNER FAKÜLTESĠ 

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ 
 
NOT: 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı öncesi  05-08 Eylül 
2017 tarihleri arasında Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezinde yapılacak 
olan “Oryantasyon ve İş Güvenliği Eğitimi”ne katılmaları 

gerekmektedir. Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından verilecek olan bu 
eğitime  tüm öğrencilerin katılması zorunludur. 
 
*Bu gereklilikleri yerine getirmeyen öğrenciler klinik uygulamaya 
kesinlikle alınmayacaktır. 

 

SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

 

 

16 AĞUSTOS 2017 – ÇARġAMBA 

 

Adres: Uludağ Üniversitesi Öğrenci ĠĢleri 

Daire BaĢkanlığı Görükle YerleĢkesi 

Nilüfer-BURSA 

ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 

ĠNEGÖL ĠġLETME FAKÜLTESĠ 

 

 

17 AĞUSTOS 2017 – PERġEMBE 

 

Adres: Uludağ Üniversitesi Öğrenci ĠĢleri 

Daire BaĢkanlığı Görükle YerleĢkesi 

Nilüfer-BURSA 
 

EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ 

ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 

HUKUK FAKÜLTESĠ 

 

 



 
 

18 AĞUSTOS 2017 – CUMA 

 

Adres: Uludağ Üniversitesi Öğrenci ĠĢleri 

Daire BaĢkanlığı Görükle YerleĢkesi 

Nilüfer-BURSA 
 

FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 

MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ 

ZĠRAAT FAKÜLTESĠ 

MĠMARLIK FAKÜLTESĠ 

 


