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2021-2022 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI YAZ ÖĞRETĠMĠ UYGULAMASI 

 

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı yaz döneminde Üniversitemizden ve diğer 

Üniversitelerin yaz öğretiminden yararlanmak isteyen öğrencilerin ders alma ve denklik 

denklik işlemlerini BUÜ web sayfasında ilan edilen esaslara göre tamamlamaları 

gerekmektedir. Lütfen yaz dönemi ders kayıtları ve başvuru formu için BUÜ web 

sayfasından verilen yaz öğretimi duyurularını ve “2021-2022 Yaz Öğretimi Akademik 

Takvimi’ni” inceleyiniz. Yaz Öğretimi Ders Denklik başvuru formu BUÜ web 

sayfasında verilmiştir. Başvuru formunuza 2021-2022 eğtim öğretim yılı GANO 

değerinizi de yazınız. Yaz okulu için başvurular 5-7 Temmuz 2022 günlerinde 

alınacaktır. Bu tarihler dışında gönerilecek başvurular işleme alınmayacaktır.  

Başvuru formunuzu word dosyası olarak kayıt edip e-posta ile 

yazogrmbg@uludag.edu.tr adresine mutlaka BUÜ öğrenci kimlik numaranız ile adınıza 

tanımlanmış “xxxxx@ogr.uludag.edu.tr”  e-posta adresinizden gönderiniz. Diğer e-

posta adreslerinden gönderilecek usulüne uygun hazırlanmayan başvurular işleme 

alınmayacaktır.  

Bursa Uludağ Üniversitesinden yaz döneminde alacağınız dersler için 

Derslerinizin ön kayıtlar 05-07 Temmuz 2022 tarihleri arasında otomasyon sistemi 

üzerinden öğrenciler tarafından gerçekleştirilecektir.  

MBG bölümü öğrencileri bölümümüz ders planında yer alan aşağıdaki derslere 

otomasyon sisteminden direkt olarak ön kayıt yaptırabilirler. Bu dersler; 

ATA101, ATA102, TUD101, TUD102, YAD101, YAD102, FZK1083, FZK1084, 

MBG2004 dersleridir.  

Ayrıca MBG Bölümünün “MAT108 Matematik I” dersinin Mühendislik fakültesi 

bölümlerine verilen “MAT1071 Matematik I” dersine, “MAT1084 Matematik II” 

dersinin de mühendislik fakültesi bölümlerine verilen “MAT1072 Matematik II” 

dersine denk olduğu bildirilmiştir. MBG bölümü öğrencilerimiz MBG bölümü dersi 

olan MAT1083 ve MAT1084 dersleri yerine yaz okulunda MAT1071 Matematik I ve 

MAT1072 Matematik II derslerine kayıt olabilirler.  

Alan dışı seçimlik ders olarak da bölümümüz alan dışı seçimlik ders havuzunda 

kayıtlı bulunan derslere ön kayıt yaptırabilirsiniz. MBG bölümüne kayıtlı 

öğrencilerimiz V ve VI yarıyılda olmak üzere birer adet (veya yaz okulunda iki adet) 

alan dışı seçimlik ders alacaklardır.  

BUÜ’nin diğer fakülte ve bölümlerinden ve ayrıca diğer üniversitelerden alınacak 

dersleriniz için “Yaz Öğretimi Ders Denklik” (FR3.4.2_05 no’lu kayıt formu) 

formunun doldurulması zorunludur. Denklik formunda belirttiğiniz dersleriniz bölüm 

denklik komisyonu tarafından onaylanmadan kesin kayıt yaptırmayınız. Denkliği kabul 

edilen ders listeleri bölüm web sayfasından başvurular sonunda ilan edilecektir.  
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