2019-YKS SONUÇLARINA GÖRE
ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ
ÜNİVERSİTEMİZE KAYIT İŞLEMLERİ İKİ ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

A.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ELEKTRONİK KAYIT

Yükseköğretim Bilgi Sistemi çalışmaları kapsamında Üniversitemizin elektronik kayda açık olan
programlarına yerleşen 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 16-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/
web sayfasından gerçekleştirilecektir. Elektronik kayıt bu sayfada “e-hizmetler” bölümü altında yer alan
“Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında “Üniversite E-Kayıt” seçeneğinden e-devlet şifresiyle kimlik
doğrulaması yapıldıktan sonra gerçekleştirilecektir. (Kayıt sorgulama işlemleri 24 saat içerisinde aktif olacaktır.)
Elektronik kayıt yaptıramayan adayların ise kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde aşağıda belirtilen
takvim çerçevesinde görevli personel eşliğinde yapılacaktır.
E-devlet şifresi almamış olan adaylar şifrelerini nüfus cüzdanlarının aslı ile bizzat PTT şubelerinden temin
edebileceklerdir.
Elektronik kayda özel yetenek sınavı ile yerleşen adaylar, KKTC kontenjanı ile yerleşen adaylar ile heyet
raporu istenen programlara yerleşen adaylar dahil edilmemiştir. Ayrıca ortaöğretim tek ders veya bütünleme
sınavlarına katılacak olan adaylar elektronik kayıt yapamayacaklardır.
* E-DEVLET ÜZERİNDEN ELEKTRONİK KAYIT YAPAN ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTEYE
KAYIT
İÇİN GELMELERİNE, HERHANGİ BİR EVRAK TESLİM ETMELERİNE GEREK
BULUNMAMAKTADIR.
e-devlet kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu belgeyi çıktı olarak
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/Meslek Yüksekokul
öğrenci işleri bürolarından temin edebileceklerdir.
Elektronik kayıt (e-devlet aracılığıyla) yapan öğrenciler öğrenci kimlik kartlarını eğitim-öğretim başladığı
zaman kayıt oldukları Fakülte/Meslek Yüksekokul Öğrenci işleri Bürolarından teslim alabileceklerdir.
- MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ
Zorunlu hazırlık eğitimi görecek olan veya Yönergenin 9. maddesinden yararlanan öğrenciler hariç,
Üniversiteye ÖSYM tarafından yerleştirilen veya yatay geçiş yaparak gelen öğrencilerin, ilk kayıt yaptırdıkları
tarihi izleyen 10 (on) iş günü içinde ilgili birime muafiyet için dilekçeyle başvurmaları gerekir. Bu öğrenciler,
sonraki yarıyıl/yıllarda yapacakları muafiyet talepleri ya da yapılan muafiyet/intibak işlemlerinin iptaline yönelik
istekte bulunamazlar.
YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YETERLİK/MUAFİYET SINAVI
Zorunlu Hazırlık Sınıfından muaf olmak isteyen veya İsteğe bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı okumak
isteyen tüm öğrencilerin Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Seviye Tespit Sınavına girmek zorundadırlar.
Zorunlu ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Bölümleri için TIKLAYINIZ.

Zorunlu Hazırlık Sınıfı Yabancı Dil Muafiyet/Seviye Tespit Sınavı (İngilizce-Almanca-FransızcaArapça) Programı için TIKLAYINIZ.
İsteğe Bağlı Hazırlık Seviye Tespit Sınavı Programı için TIKLAYINIZ.
Ortak Zorunlu Yabancı Dil I-II (5-ı) Muafiyet Sınav (İngilizce-Almanca-Fransızca) Programı için
TIKLAYINIZ.

DERS KAYIT İŞLEMLERİ
Üniversitemize yerleşen ve kesin kayıt işlemini tamamlayan tüm öğrencilerin http://uludag.edu.tr/oidb
sayfasında ilan edilen 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takviminde belirtilen tarihlerde ders seçim
işlemlerini Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden yapmaları gerekmektedir.
Akademik Takvim için TIKLAYINIZ. (Belirlenlendiğinde aktif olacaktır)
B. ÜNİVERSİTEDE KAYIT (E-DEVLET ÜZERINDEN KAYIT İŞLEMİNİ GERÇEKLEŞTİREMEYEN
ÖĞRENCİLER)

Üniversitemizde eğitim görmeye hak kazanan ancak e-devlet üzerinden kayıt işlemini gerçekleştiremeyen
adaylar, 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür
Merkezinde içerisinde oluşturulacak kayıt bürosunda şahsen başvurarak veya noterden vekalet verecekleri kişiler
aracılığı ile kayıtlarını yaptıracaklardır.
Üniversitemize Kesin Kayıt Yaptırmak Üzere Gelecek Olan Adayların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Kayıt işlemleri, aşağıda belirtilen kayıt takviminde her birime ayrılan kayıt günü ve saatinde
gerçekleştirilecektir.
Lise mezuniyetleri MEB aracılığıyla sorgulanacaktır. MEB sorgusu yapılamayan adaylardan kayıtta lise
diplomasının aslı ve fotokopisi istenecektir.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 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 YÖKSİS sistemi üzerinden sorgulanacaktır. Böyle bir durumun oluşması halinde öğrenciden bir programı
tercih etmesi istenecektir.
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak
bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici
kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2019 tarihine kadar
yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını
belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını
yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

İlan edilen kayıt tarihleri dışında kayıt yapılmayacak ve kayıt yaptırmayan aday sayısı
ek yerleştirme için boş kontenjan olarak ÖSYM’ye bildirilecektir ve daha sonra kayıt
talebinde bulunamayacaklardır.
KESİN KAYIT İŞLEMLERİNDE GETİRİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR
Kayıt esnasında KKTC uyruklu öğrenciler ile aşağıda belirtilen bölümlere kayıt yaptıracak adaylar
haricindeki öğrencilerden herhangi bir belge talep edilmeyecektir. Sadece lise mezuniyeti MEB aracılığıyla
sorgulanamayan adaylardan kayıtta lise diplomasının aslı ve fotokopisi istenecektir.
Aşağıdaki programlara kayıt hakkı kazanan adayların ayrıca istenilen belgeleri şahsen ilgili birime teslim
etmeleri gerekmektedir. (e-devlet üzerinden kaydını gerçekleştirilen adaylar
23-26 Eylül 2019 tarihleri
arasında, e-devlet üzerinden kaydını gerçekleştiremeyen adaylar ise 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılacak
olan kayıt işlemleri esnasında teslim edeceklerdir.)
-HEMŞİRELİK
Bk. 38. Bu programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin gerektirdiği üniformayı giymek zorundadırlar.
Bk. 87. Bu programa kayıt için üniversitenin önereceği ve/veya tam teşekküllü resmî bir hastaneden, eğitim süresince ve
sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekir. (Bu Program
e-Devlet kayda dahil değildir.)
- İLK VE ACİL YARDIM
Bk. 38. Bu programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin gerektirdiği üniformayı giymek zorundadırlar.

- ÖZEL GÜVENLİK 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 İlişkin Yönetmelik “in 18. maddesinde belirtilen şartlara 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 teşekküllü 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.

- SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ
Bk. 49. (ön lisans) mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler: 1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi
bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak. 2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak
herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak
(işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb) bulunmamak.
- ATÇILIK VE ANTRENÖRLÜĞÜ
Bk. 855. Bu programa başvurabilmek için Yükseköğretim Kurumunun aradığı bütün koşullara 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
dışı (tok, binicilik pantolonu, binicilik çizmesi, eldiven ve koruyucu yelek ) uygulamalarda giyilmesi zorunludur. Bunların temini öğrenciye
aittir.

-

KKTC Uyruklu Öğrenciler İçin Kayıt Belgeleri
Pasaport fotokopisi (aslı gibidir onaylı)
KKTC kimlik fotokopisi (aslı gibidir onaylı)
Lise diploması (aslı)
3 adet fotoğraf
Yukarıda belirtilen programlara kayıtlanacaklar için heyet raporu (aslı)

ÖNEMLİ NOT: Üniversite kayıtlarında lise mezuniyeti sorgulaması MEB servisi üzerinden, eş zamanlı öğrenime
ilişkin sorgulama YÖKSİS üzerinden yapılacaktır. Bu sorgulamalar sonucunda herhangi bir sorun çıkması
durumunda öğrencilerden durumlarına ilişkin belge talep edilecektir.

KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEME İŞLEMLERİ
İkinci Öğretim (İ.Ö.) Bölüm/Programlarına kayıt hakkı kazanan adayların 26 Ağustos-24 Eylül 2019 tarihleri
arasında aşağıda yer alan linkten öğrenci numaralarını öğrenerek öğrenim ücretlerini Halkbankası Şubelerine
yatırmaları gerekmektedir. (e-devlet üzerinden kayıt işlemini gerçekleştiremeyen adaylar, kayıt işlemleri esnasında
öğrenci numaralarını öğrenerek ödeme işlemlerini yapabileceklerdir.)
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenim Ücreti Tutarları için TIKLAYINIZ.
Öğrenci Numarası Öğrenmek için TIKLAYINIZ.
NOT: Öğrenim ücreti ödemesini gerçekleştirmeyen öğrencilerin ders seçimi yapılmayacaktır.

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KESİN KAYIT TAKVİMİ

19 Ağustos 2019 PAZARTESİ
Adres:
Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr.
M. Mete Cengiz Kültür Merkezi
Görükle Yerleşkesi
Nilüfer-BURSA

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
MUSTFAKEMALPAŞA MESLEK YÜKSEKOKULU
KARACABEY MESLEK YÜKSEKOKULU
İNEGÖL MESLEK YÜKSEKOKULU
İZNİK MESLEK YÜKSEKOKULU
YENİŞEHİR İBRAHİM ORHAN MESLEK YÜKSEKOKULU
ORHANGAZİ YENİKÖY ASİL ÇELİK MESLEK YÜKSEKOKULU
GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU
ORHANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU
KELES MESLEK YÜKSEKOKULU
HARMANCIK MESLEK YÜKSEKOKULU
BÜYÜKORHAN MESLEK YÜKSEKOKULU
MENNAN PASİNLİ ATÇILIK MESLEK YÜKSEKOKULU

20 Ağustos 2019 – SALI
Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr.
M. Mete Cengiz Kültür Merkezi
Görükle Yerleşkesi
Nilüfer-BURSA

TIP FAKÜLTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
NOT: Fakültemiz tarafından düzenlenen “Oryantasyon ve İş Sağlığı
Güvenliği” eğitimine tüm öğrencilerin katılımı zorunlu olup eğitim takvimi için
Fakülte web sayfası duyurularının takip edilmesi önemle duyurulur.
*Bu gereklilikleri yerine getirmeyen öğrenciler klinik uygulamaya kesinlikle
alınmayacaktır.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
21 Ağustos 2019 – ÇARŞAMBA
Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. M. Mete
Cengiz Kültür Merkezi Görükle Yerleşkesi
Nilüfer-BURSA

22 Ağustos 2019 – PERŞEMBE
Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. M. Mete
Cengiz Kültür Merkezi Görükle Yerleşkesi
Nilüfer-BURSA

23 Ağustos 2019 – CUMA
Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. M. Mete
Cengiz Kültür Merkezi Görükle Yerleşkesi
Nilüfer-BURSA

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
İNEGÖL İŞLETME FAKÜLTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ

*
E-DEVLET ÜZERİNDEN ELEKTRONİK KAYIT YAPAN
ÖĞRENCİLERİN, ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN AYRICA
GELMELERİNE, yukarıda belirtilen programlar dışında
HERHANGİ BİR EVRAK TESLİM ETMELERİNE GEREK
BULUNMAMAKTADIR.

