
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

T.C.

ACELE
E-28312341-301.02-49026Sayı: 02.03.2022

Türkiye Mezunları Bilgi FormuKonu:

İlgi : a) 18.11.2020 tarihli ve 35340 sayılı yazımız.
b) 25.10.2021 tarihli ve 31985 sayılı yazımız.

       Türkiye mezunları ile iletişimin devam ettirilmesi, ülkemizin orta ve uzun vadeli ekonomik,
akademik, kültürel ve kamu diplomasisi hedeflerinin gerçekleştirilmesine hizmet etmek amacı ile
Başkanlıklarınca Türkiye Mezunları Programı kapsamında yürüttükleri faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
noktasında önemli bir yer teşkil eden ve yazıları ekinde yer alan EK-1'de detayları sunulan Türkiye
Mezunları Bilgi Formu mekanizmasına şu ana kadar gösterilen hassasiyetin memnuniyetle
karşılandığının, ancak gelinen son noktada uygulamanın bu süreçte iletilen ve EK-2’de birtakım
örnekleri takdim olunan söz konusu formlardan yola çıkılarak amacına fayda sağlamayacak şekilde
yürütülmeye başlandığın görüldüğü ve üniversitelere işleyişe ilişkin genel bir hatırlatma yapmanın
faydalı olacağının değerlendirildiğinin bildirildiği Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından
alınan 26.02.2022 tarih ve E-24958871-301.01-103315 sayılı yazı örneği ve ekleri yazımız ekinde
gönderilmektedir.
       Uluslararası öğrencilerin Öğrenim durumlarında ortaya çıkan değişikliklere ilişkin düzenlenen EK-II
öğrenci bilgi formlarının en geç üç iş gün içerisinde gönderilmesi, bu öğrencilerden mezun olanların ise
Türkiye Mezunları Portalı (htts://www.turkiyemezunlari.gov.tr/auth/login) üzerinden ulaşabilecekleri
Türkiye mezunları bilgi formunu dijital olarak oluşturmalarının istenilmesi ve öğrencilerden teslim
alınan bilgi formlarının birer örneğinin ilgili yerlere iletilmek üzere Rektörlüğümüze gönderilmesinin
önem arz etmekte olduğu ilgi (a) ve ilgi (b) yazılarımız ile bildirilmiştir
       Bilgilerinizi ve konuya ilişkin gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Prof. Dr. İrfan KIRIŞTIOĞLU

Rektör a.
Rektör Yardımcısı

 

Ek:
1-Yazı Örneği (8 Sayfa)
2-EK-1 Türkiye Mezunları Bilgi Formu Mekanizması
3-EK-2 Hatalı-Yanlış-Eski Bilgi Formu Örnekleri
4-EK-3 Türkiye Mezunları Bilgi Formu Örneği

Dağıtım :
Enstitü Müdürlüklerine

Fakülte Dekanlıklarına

Devlet Konservatuvarı Müdürlüğüne

MYO Müdürlüklerine
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BUÜ Rektörlüğü Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer/BURSA
Telefon No: 0224 294 06 00

e-Posta: oidb@uludag.edu.tr

Bilgi için: Şengül SEVİNÇ
Bilgisayar İşletmeniFaks No: 0224 294 06 29

İnternet Adresi:  www.uludag.edu.tr

Kep Adresi: uludag.rektorluk@hs03.kep.tr Telefon No: 0224 294 06 25

 Belge Doğrulama Adresi: https://udos.uludag.edu.tr/Teyit/Belge Doğrulama Kodu:ZQq_NvHaM0WwaakOZwvyow

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bu belge UDOS ile hazırlanmıştır.
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