
KAYIT YENİLEME ve DERS SEÇİM TAKVİMİ 

(2022-2023 BAHAR YARIYILI) 

 

* Mazeretleri nedeniyle süresi içinde ders kaydını yapamayan 

öğrenciler mazeretlerine ilişkin başvurularını kayıtlı oldukları 

birimlere yapacaklardır. Mazeretleri kabul edilen öğrencilerin 

ders kayıtları ilgili personel tarafından gerçekleştirilecektir. 

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Katkı Payı-Öğrenim Ücreti 
Tablosu için TIKLAYINIZ. 

NOT:  

Öğrenciler, her yıl öğretim birimlerinin özelliğine göre Cumhurbaşkanı 
Kararı ile belirlenen ve Üniversitemiz tarafından ilan edilen miktardaki 
katkı payı/öğrenim ücreti tutarlarını, yılda iki kez kayıt yenileme 
dönemlerinde yatırmak zorundadırlar. 

Sadece Katkı Payı/Öğrenim Ücreti ödemesini yapmış olmak veya 
sadece Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden ders seçme işlemi 
yapmış olmak kayıt yenileme işleminin yapıldığı anlamına 
gelmez, öğrencilerin her iki işlemi de gerçekleştirmiş olmaları 
gerekir. 

Kayıt yapılmayan derslere devam edilemez ve sınavlarına girilemez. 

 Katkı Payı/Öğrenim Ücreti 

Yatırma Süresi 

(Tüm Birimler) 

 30 Ocak 2023 – 17 Şubat 2023 

Tüm Meslek Yüksekokulları 

(Ders Alma Tarihleri) 
 07 Şubat 2023 – 10:00 / 09 Şubat 2023 - 23:59 

Kapanan Seçmeli Ders 

Bırakma/Ekleme Süresi   

(Tüm Birimler) 
14 Şubat 2023 – 10:00 / 17 Şubat 2023 23:59 

*Mazeret Ders Kaydı 

Süresi  (Tüm Birimler) 
14 Şubat 2023 – 10:00 / 17 Şubat 2023 23:59 

https://uludag.edu.tr/dosyalar/oidb/2022_2023_katki_payi_ogrenim_ucreti_tablosu.pdf
https://uludag.edu.tr/dosyalar/oidb/2022_2023_katki_payi_ogrenim_ucreti_tablosu.pdf


  

DERS KAYIT İŞLEMLERİ 

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Akademik Takvimi çerçevesinde 
yukarıda belirtilen tarihlerde Öğrenci Otomasyon Sistemi (NOKTA) / 
UNİSİS Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılmaktadır.   

Birinci örgün öğretimde öğrenim görüp normal öğrenim süresini 
aşan öğrenciler ile ikinci örgün öğretim (İ.Ö.) öğrencileri öğrenim 
ücretlerini yatırdıktan sonra ders seçim işlemi yapacaklardır. 

 KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEME İŞLEMLERİ 

Birinci örgün öğretimde öğrenim görüp normal öğrenim süresini aşan 
öğrenciler ile ikinci örgün öğretim (İ.Ö.) öğrencilerinin belirtilen 
tarihlerde öğrenim ücretlerini anlaşmalı banka Halk Bankası 
aracılığıyla kredi kartı/ATM veya şubelerine yatırmaları 
gerekmektedir. Ücret ödemesi gerektiği halde ödeme yapmayan 
öğrenciler ders seçim aşamasına geçemeyeceklerdir. 

 

İLETİŞİM 

Ders kayıtları ile ilgili yaşanılacak problemler veya sorularınız için 

Öğrenci İşleri Birimine 0 (224) 861 34 25 – 0 (224) 294 26 83 numaralı 

telefon veya kelesmyo@uludag.edu.tr adresinden ulaşım 

sağlayabilirsiniz. 

https://uludag.edu.tr/dosyalar/oidb/brosurlar/22_23_akademik_takvimi1111.pdf
https://ogrotomasyon.uludag.edu.tr/Default.aspx
https://unisis.uludag.edu.tr/
https://uludag.edu.tr/oidb/konu/view?id=694&title=katki-payiogrenim-ucreti-ve-kayit-yenileme
mailto:kelesmyo@uludag.edu.tr

