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Değerli Gençler! 

Büyük ve köklü bir aile olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi, sizlerin katılımı ve katkılarıyla daha da güçlenecek. Bu nedenle 
katılımınızdan büyük mutluluk duyuyoruz. Sizleri, milletimizin refah ve huzurunun, devletimizin de bekasının teminatı 
olarak görüyor, dolayısıyla sizi ve eğitiminizi önemsiyoruz.

Ailenizde aldığınız terbiye ve bugüne kadar gördüğünüz eğitim, mesleki eğitim alanları dışarıda tutulduğunda, hayatınızı 
idame ettirecek asgari birikim olarak görülebilir. Üniversite eğitimi ise seçtiğiniz alanda nitelikli eğitim, sosyalleşmek ve 
uzmanlaşmak için hayatınızın en önemli fırsatı olacaktır. Hayat, sizin hayatınız; dolayısıyla başarı sizin başarınız, gelecek 
sizin geleceğiniz, mutluluk da sizin mutluluğunuz olacaktır. Birey olarak sizin başarınız, milletimizin ve devletimizin 
yarınlara güvenle yürümesini sağlayacaktır. Unutmayınız ki, ailenizin özel beklentisi olduğu gibi, toplumun ve devletin de 
sizden beklentileri bulunmaktadır. 

Bu nedenle değerli arkadaşlar, en iyi; dolayısıyla aranan elaman olmak için size sunulanlarla yetinmemelisiniz. Nitelikli 
bir eğitim için kurumu, yöneticileri ve eğitmenleri zorlamalısınız. Boş geçen zaman, hakkı verilmeyen ders, sizleri rahatsız 
etmelidir. Eğitim, aynı zamanda diyalojik bir ilişkiyi zorunlu kılar. Öğrenci olarak sadece alan taraf şeklinde pasif bir rolde 
olmamanız beklenmektedir. Birlikte başaracağız. Dolayısıyla sizin katkılarınız  olmazsa ekip olarak eksik kalırız.

Değerli Arkadaşlar! 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, ülkemizin en köklü eğitim kurumlarından birisidir. 
Güçlü eğitim kadrosu ile sizlere rehberlik yapmaya hazırdır. Sizlerin gelişimine 
katkı sağlamak, bizim için onur kaynağı olacaktır. Bu bağlamda 103 ülkeden gelen 
öğrencileriyle OMÜ, uluslararası bir üniversitedir. Bu durum, sizlere dünyanın 
farklı ülkelerinden dostlar edinme imkânı sağlarken, ufkunuzun genişlemesine 
de vesile olacaktır.

Sevgili Öğrencilerim!

Küresel çapta yaşadığımız Covid-19 salgını, alışık olduğumuz birçok 
uygulamayı sürdürülemez, bazı imkânları da kullanılamaz kıldı. OMÜ 

ailesi olarak bizler, söz konusu salgın sürecini, beklenmeyen 
durumlarda da öğrencilerimize kesintisiz kaliteli hizmet sunma 
konusunda deneyim fırsatı olarak değerlendirdik. Hiçbir 
değişim, elde edilen başarıya ket vurmamalı; hiçbir mazeret 
de başarısızlığın bahanesi olmamalıdır. Bu doğrultuda 
sizlerin öneri ve destekleri, işimizi kolaylaştıracak; daha hızlı 
yol almamızı sağlayacaktır. 

Yarım asırlık tarihi ve akademik tecrübesiyle OMÜ’nün 
öğrencisi ve mensubu olmak bir ayrılacaktır. Bugün 
başlayan birlikteliğimizi, OMÜ ailesine kıymetli bir katılım 
olarak görüyoruz. Sizlerin de bu bilinçte olduğunuzdan 
eminiz.

Bu vesileyle yeni eğitim-öğretim yılının sizlerle birlikte 
tüm öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni 
ediyor, başarılar diliyorum.

Samsun’a ve aramıza hoş geldiniz.

Prof. Dr. Yavuz ÜNAL 
Rektör



KESİN KAYITLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER

Önemli Hatırlatma! Öğrenciye ait üniversiteye yerleşme bilgisi, lise mezuniyet bilgisi, askerlik durum bilgisi, 
başka denk bir örgün programa kayıtlı olup olmadığı bilgisi ilgili kurumların veritabanlarından 
sorgulanacaktır. Bu kontrollerden herhangi birine takılan öğrenciler, elektronik kayıt 
yapamayacaklardır. Bu durumdaki öğrencilerin 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında 
Üniversitemize gelerek kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Kayıt Tarihinde Mezun Olamayan Öğrenciler! Üniversitemize kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak 
bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da 22-26 Ağustos 2022  tarihleri 
arasında kayıt için istenen belgelerle birlikte bizzat Üniversitemize gelerek geçici kayıtları 
yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022  tarihine 
kadar Üniversitemize ibraz etmeleri halinde kesin kayıtları yapılacaktır. 
30 Aralık 2022 tarihine kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları 
silinecek ve bu adaylar öğrencilik haklarını kaybedeceklerdir.

!  � Üniversitemize kayıt hakkı kazanan tüm adayların kayıt işlemlerini E-Devlet üzerinden 
yapmaları gerekmektedir. 

 � Sadece kayıt işlemlerini E-Devlet üzerinden yapamayanların kayıtları kampüste 
yapılacaktır.

Kayıt Tarihleri

 § Elektronik Kayıt Tarihi: 22-24 Ağustos 2022
 § Kampüste Kayıt Tarihi: 22-26 Ağustos 2022

 � Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.

 � Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz. Kayıt yaptıramayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

 � Üniversitemiz, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında yasal 
işlemleri yapmaya yetkilidir.

 � Bir öğrenci aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptıramaz. Bu 
durumdaki öğrencilerin kayıt yaptırabilmeleri için, halen kayıtlı oldukları yükseköğretim 
kurumundan ilişiklerini kesmeleri gerekmektedir.
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KESIN KAYIT IŞLEMLERI

Elektronik kayıtlar 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. 
Kayıt işleminizi www.turkiye.gov.tr adresine E-Devlet şifrenizle giriş yaparak 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden gerçekleştirebilirsiniz.

Elektronik kayıt yapamayan ve bizzat kayıt olmak zorunda kalan öğrencilerin, 22-26 
Ağustos 2022 tarihleri arasında;

Kurupelit Kampüste bulunan birimlere yerleşmişlerse, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına 
gelerek;

Kurupelit Kampüs dışında bulunan birimlere yerleşmişlerse, yerleşmiş oldukları birimlere 
gelerek kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Kayıt işlemini E-Devlet üzerinden yapan öğrencilerimiz, öğrenci belgelerini E- Devlet 
üzerinden görüntüleyebilirler ve öğrenci belgelerinin çıktısını alabilirler (E-Devlet üzerinden 
öğrenci belgelerini alabilen öğrencilerimizin kayıtları kesinleşmiştir.).

Mazereti olan öğrencilerimiz kayıt işlemlerini noter onaylı vekalet ile yaptırabilirler.

Elektronik ortamda kayıt yaptıracak öğrencilerden herhangi bir belge talep edilmez.

Kesin kayıt yapan öğrencilerimiz, 25 Ağustos 2022 tarihi itibarı ile http://ubs.omu.edu.tr
adresinden ilk şifre oluşturma işlemlerini yapabilirler.

Öğrencilerimiz, ders ve sınavlara katılabilmek için akademik takvimde belirtilen tarih 
aralığında http://ubs.omu.edu.tr adresinden Öğrenci Otomasyon Sistemine giriş yaparak 
ders kayıt işlemlerini yapmak zorundadır.

Kesin kayıt yaptıran öğrencilerimizin durum bilgisi, ders kayıtlarını yapana kadar alacakları 
belgelerde “Pasif” olarak görülecektir. Durum bilgisi, ders kayıtlarından sonra “Aktif” 
olarak güncellenecektir.

Kesin kayıt işlemlerine yönelik 
soru ve sorunlarınız için Öğrenci 
İşleri Daire Başkanlığı iletişim 
birimi ile irtibata geçebilirsiniz.

0362 312 19 40

Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi 

http://ubs.omu.edu.tr

Elektronik Kayıt
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KESIN KAYIT IŞLEMLERI

E- DEVLET SİSTEMİNDEN KAYIT YAPTIRAMAYANLAR / YAPAMAYANLAR  - Tüm Bölüm ve Programlar

Kayıt Tarihleri 22-26 Ağustos 2022

Kayıt Merkezi Kurupelit Kampüsünde Bulunan Birimlere Yerleşen Öğrenciler
    - Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Karşısı

Kurupelit Kampüsü Dışındaki Birimlere Yerleşen Öğrenciler 
   - İlgili Birimler

Kayıt İçin İstenen Belgeler Aşağıda isimleri bulunan programlar dışındaki, programlara yerleşen öğrencilerden  
resmî kimlik belgeleri dışında belge talep edilmez.

ÖĞRENCİLERİ E-DEVLET’TEN KAYIT YAPAMAYACAK PROGRAMLAR

BAFRA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA

DEVLET KONSERVATUVARI

GİTAR

GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ

MÜZİKOLOJİ

PİYANO

TÜRK SANAT MÜZİĞİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ
MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ

RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

GRAFİK

RESİM

SERAMİK VE CAM

YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ (İÖ) 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ

SPOR YÖNETİCİLİĞİ

SPOR YÖNETİCİLİĞİ (İÖ)

REKREASYON

Kesin kayıt merkezinde kayıt yaptıracak öğrenciler ve  
kayıt tarihleri
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KESIN KAYIT IŞLEMLERI

OMÜ Kurupelit Kampüs Krokisi

 � Samsun'a ulaşım, karayolu ve demir yolunun yanı sıra Çarşamba Uluslararası Havalimanı'ndan sağlanmaktadır.
 � Üniversitemiz merkez Kurupelit yerleşkesine raylı sistem, otobüs ve minibüs hatları ile kolaylıkla ulaşılabilmektedir.
 � Kayıt tarihleri süresince Samsun dışından kesin kayıt için şehirler arası otobüslerle gelen öğrencilerimiz, Samsun 

Yusuf Ziya Yılmaz Terminali’nde, Üniversitemiz Öğrenci Konseyi tarafından karşılanacak olup, Üniversitemizin 
tahsis etmiş olduğu araçlarla Kurupelit kayıt merkezine ulaşımları sağlanacaktır. 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

1. Rektörülük 
2. Uluslararası İlişkiler Birimi 
3. OMÜ Vakfı Koleji 
4. Lojmanlar 
5. OMÜ Olimpik Yüzme Havuzu 
6. OMÜ Sahil Tesisleri 
7. Turgut Özal Öğrenci Yurdu
8. OMÜ Konukevi 
9. OMÜ KOSGEB - TEKMER 
10. Araştırma Merkezleri - OMÜSEM 

-  PUAMER
11. Münevver Ayaşlı Öğrenci Yurdu 
12. Onkoloji Hastanesi 
13. Tıp Fakültesi & Hastane 
14. Çocuk Hastanesi
15. Acil Servis 
16. Hasta Yakını Evi
17. Veteriner Fakültesi 

18. Öğrenci işleri Daire Başkanlığı 
19. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi 
20. Gelişimsel Eğitim Uyg. Arş.  

Merkezi - OGEM
21. Anaokulu 
22. OMÜTÜRKÇE
23. Açık Öğretim Bürosu 
24. Harç Bürosu 
25. Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi
26. Diş Hekimliği Fakültesi & Hastane
27. Planateryum 
28. Deney Hayvanları Araştırma 

Merkezi 
29. Münevver Ayaşlı KYK Kız Öğrenci 

Yurdu
30. Karadeniz Öğrenci Yurdu
31. UZEM ve Enstitüler 
32. İlahiyat Fakültesi 

33. Cami

34. Yabancı Diller Yüksekokulu

35. İktisat Fakültesi 

36. Sağlık Bilimleri Fakültesi 

37. Kütüphane 

38. Eğitim Fakültesi

39. Fen Edebiyat Fakültesi

40. OMÜ Yaşam Merkezi

41. Ziraat Fakültesi 

42. Hayvan Hastanesi 

43. Mühendislik Fakültesi 

44. KİTAM 

45. TEKNOOMÜ

46. Teknopark 

47. Samsun Öğrenci Yurdu 
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KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETİ 

Katkı Payı

 � Lisans ya da ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim görmekte olan birinci öğretim öğrencilerinden 
normal öğrenim süreleri (lisans 4 yıl, ön lisans için 2 yıl) içerisinde mezun olamayanlardan alınan 
katkı payıdır.

!

Öğrenim Ücreti

 � İkinci öğretim ve uzaktan eğitim öğrencilerinin her dönem ödemeleri gereken öğrenim ücretidir.

 � Engelli öğrenciler öğrenim ücretini engelleri oranında indirimli olarak öderler.

!

 � Lisans 1–8 yarıyıl öğrencileri
 � Ön Lisans 1–4 yarıyıl öğrencileri
 � Derslerini tamamlamış ve sadece stajı kalmış öğrenciler
 � Şehit-Gazi Çocukları
 � İkinci öğretim programlarının kapatılması nedeniyle yönetim kurulu kararı ile birinci öğre-

tim programlarına aktarılan öğrenciler birinci öğretim katkı payı esaslarına tabi olur.
 � İkinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde 

10’una girerek birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş ya-
pan öğrenci birinci öğretim katkı payı esaslarına tabi olur.

 � Normal öğrenim süresinde olan af öğrencileri (birinci öğretim)

Öğrenci Katkı Payı Ödemesi Yapmayacak Öğrencilerimiz 

 � 1. Öğretim lisans 9. yarıyıl ve yukarısı öğrenciler
 � 1. Öğretim ön lisans 5. yarıyıl ve yukarısı öğrenciler
 � 2. Öğretim öğrencileri
 � Normal öğrenim süresini aşmış olan birinci ve  ikinci öğretim af öğrencileri 
 � Aynı anda birden fazla yükseköğretim kurumunda kaydı olanlar. 

Öğrenci Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödemesi Yapacak 
Öğrencilerimiz
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KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETİ 

Katkı Payı ve Öğrenim Ücretini Süresinde Ödemeyenler Hakkında 
Yapılacak İşlemler ve Kayıt Yenileme

 � Öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında kayıt olma veya  kayıt yenileme 
sıralarında ödenir. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenlerden mazeretleri 
ilgili akademik Birimin Yönetim Kurulunca kabul edilenler katkı payı ve öğrenim ücreti yatırıp 
mazeretli ders kaydı yapabilirler. 

 � Mazereti akademik birim tarafından kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz 
ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıt yaptırmadığı için öğrencilik haklarından 
yararlanmayanlar daha sonraki dönemlerde kayıt yaptırmaları halinde, öğrencilik haklarından 
yararlanmadıkları döneme ait katkı payı ve öğrenim ücretini ödemezler. 

 � Kayıt yenileme işlemi Akademik Takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılmak 
zorundadır. Kayıt yenileme işlemi yapılmayan her yarıyıl azami öğrenim süresinden sayılır.  
(Kayıt dondurma hariç)

İkinci Öğretim Öğrencilerinin I. Öğretim Katkı Payı Ödemesi  
(% 10 Başarı Sıralaması)

 � Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı 
olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak 
sıralamada ilk yüzde 10’a giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim 
öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öderler.

Engelli Öğrenciler

 � Engelli öğrencilerden, özürlülük ölçütü sınıflandırılması ve özürlülere verilecek sağlık kurulu 
raporları hakkında yönetmelik uyarınca ilgili öğrencilerin ödemeleri ücreti tutarından özürlülük 
oranı kadar indirim yapılarak öğrenim ücreti alınacaktır. 

 (Belgelerin asıllarının getirilmesi gerekmektedir.)

Şehit–Gazi Çocukları

 � Şehit ve gazi çocuğu olduğunu askerlik şubelerinden veya emniyet müdürlüklerinden alacakları 
belge ile beyan edenler katkı payı/öğrenim ücreti ödemezler. 

 (Belgelerin asıllarının getirilmesi gerekmektedir.)
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ÖNEMLİ BİLGİLER
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 l İsteğe Bağlı Hazırlık
“İsteğe bağlı hazırlık” okumak isteyen öğrencilerimizin Yabancı Diller Yüksekokuluna başvurmaları 
gerekmektedir. https://ydyo.omu.edu.tr/

 l Öğrenci Kimlik Kartları
Öğrenci Kimliği,  Ondokuz Mayıs Üniversitesi  öğrencisi  olduğunuzu  gösteren  bir  belge  niteliğinde  
olmasının  yanı  sıra,  Üniversite içinde çeşitli hizmetlerden yararlanmanızı sağlamak üzere de kullanılabilir.  
Ayrıca öğrenci kimlik kartları yemek kartı olarak da kullanılmaktadır. Üniversiteye yeni kayıt olan 
öğrenciler kimlik kartlarını derslerin başlmasından sonra kayıtlı oldukları fakülte/yüksekokullarından 
alabileceklerdir.

 l İndirimli Seyahat Kartı (SAMKART) 
Üniversitemize kayıt olan öğrencilerimiz indirimli seyahat kartını (Sam-Kart) SAMULAŞ satış 
noktalarından temin edebileceklerdir. (Raylı  Sistem Rektörlük Durağı’nda SAMULAŞ satış noktası 
bulunmaktadır.)

 l Yönetmelik ve Yönergeler
Ondokuz Mayıs Üniversitesinde yürütülen eğitim-öğretim, sınavlar veya diğer faaliyetlere ilişkin esasları 
düzenlemek amacı ile oluşturulan mevzuatlardır.  https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/78633602

 l Kurumsal e-posta Adresi
Öğrenci bilgi yönetim sistemine giriş şifresini oluşturduğunuzda sistem sizler için bir kurumsal e-posta 
adresi oluşturmaktadır. Kurumsal e-posta adresinize kullanıcı adı başında (o) harfi olmadan “ öğrenci 
numaranız@stu.omu.edu.tr “ ve şifre kısmına da ubs.omu.edu.tr adresin de kullandığınız şifrenizi 
yazarak giriş yapabilirsiniz.

 l Ders Kayıt İşlemleri

� Ders kayıtları; öğrenciler tarafından, Öğrenci Bilgi Sistemi http://ubs.omu.edu.tr  üzerinden yapılır.  
� Kayıt olunacak derslerin seçimi, kayıtların tamamlanması ve danışman onay işlemlerinden öğrenci 

kendisi sorumludur.  
� Ders kayıt ve danışman onay işlemini yerine getirmeyen öğrenci derslere ve sınavlara katılamaz.
� Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ana sayfasında yer alan Başvuru-Kayıtlar bölümündeki ders kayıt 

kılavuzunu inceleyiniz ve ilgili videoyu izleyiniz.  

 l Danışman Atanması
Üniversitemizde eğitime başlayan öğrencilere rehberlik etmek üzere danışman atanır. Danışman 
bilgilerine öğrenci bilgi yönetim sistemine giriş yaparak ulaşabilirsiniz. (Danışman bilgileri ders kayıt 
tarihinden önce sisteme tanımlanacaktır.)

 l Muafiyet Başvurusu
Daha önce herhangi bir Yükseköğretim kurumunda alıp başarılı olduğu dersleri bulunan öğrencilerin 
müfredatlarında var olan ilgili derslerden muafiyet talepleri eğitim öğretim başlamasından itibaren üç 
hafta içerisinde yapılmak zorundadır. Muafiyet başvuruları Ders Muafiyet Başvuru Formu ile eğitim 
gördükleri birime yapılır.

 l Akademik Takvim
Akademik takvimde kayıt yenileme, ders ekleme/bırakma, sınav başlangıç/bitiş tarihleri yer alır. Her 
eğitim dönemi başında güncellenen ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı WEB sayfasında yayınlanan 
akademik takvimin takip edilmesi önem arz etmektedir. http://oidb.omu.edu.tr/akademik-takvimler/

İzlemek için tıklayınız.

 https://ydyo.omu.edu.tr/
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/78633602
http://ubs.omu.edu.tr
https://s3.omu.edu.tr/kalem/vfdu46g0a4yuq6p9psroa7d2afny
http://oidb.omu.edu.tr/akademik-takvimler/
http://www.youtube.com/watch?v=eIZU1pMiG40&ab_channel=OndokuzMay%C4%B1s%C3%9Cniversitesi
http://www.youtube.com/watch?v=eIZU1pMiG40&ab_channel=OndokuzMay%C4%B1s%C3%9Cniversitesi
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Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
oidb.omu.edu.tr

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
sks.omu.edu.tr

Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi
ubs.omu.edu.tr

Değişim Programları Koordinatörlüğü
uib.omu.edu.tr

Fakülte/Yüksekokul Web Adresleri
www.omu.edu.tr/tr/akademik

Farabi Ofisi
farabi.omu.edu.tr

Öğrenci Toplulukları
topluluk.omu.edu.tr
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