
 

  SIK SORULAN SORULAR 
 

 

Uludağ Üniversitesi’ni kazandım şimdi ne yapmalıyım? 

 1. Öncelikle, www.uludag.edu.tr ana sayfasında duyurular bölümünde yayınlanan “Kayıtlarla 
Ġlgili Bilgiler” linkini kullanarak; 2017 Öğrenci Kayıt Kılavuzuna ulaşabilirsiniz. 

Bu kılavuzu dikkatlice inceleyerek; kayıt yeri, kayıt tarihleri ve kesin kayıt için gerekli 
belgelerin neler olduğunu öğrenebilirsiniz.  

Kesin Kayıt işlemleri 11-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında e-devlet üzerinden 
yapılabilecektir. Kesin kayıt işlemlerini e-devlet üzerinden yapan öğrencilerin gerekli 
belge/dekontu (ikinci öğretim öğrencileri) 15 Eylül 2017 tarihine kadar ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ 
BÜROLARINA MUTLAKA teslim etmeleri gerekmektedir. 

Kesin kayıt işlemlerini e-devlet üzerinden yapamayan öğrencilerin kayıt işlemleri ise Sayfa 
5-6’de belirtilen tarihlerde 09.00 -17.00 saatleri arasında yapılacaktır. Öğrencilerin KESĠN 
KAYIT işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için gerekli belge/dekontu (ikinci öğretim 
öğrencileri) kazandıkları fakülte veya yüksekokulda açılan ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ 
BÜROLARINA MUTLAKA teslim etmeleri gerekmektedir. 

 

 

2017 – 2018 Eğitim – Öğretim Yılı hangi tarihte başlayacak? 

 2. Üniversitemiz 11 Eylül 2017 tarihinde eğitim – öğretime başlayacaktır.  

 

Kayıt tarihlerini kaçırırsam ne olur? 

 3. Belirtilen tarihlerde kayıt yatırmadığınız takdirde, üniversitemizden kayıtla ilgili hiç bir hak 
talep edemezsiniz. 

 

Üniversitenize kayıt hakkı kazandım ancak ortaöğretim kurumundan mezun olamadım ne 
yapmalıyım? 

4.      Üniversitemize kayıt hakkı kazanıp ortaöğretim kurumundan mezun olamayan öğrenciler 
durumlarını belgelemeleri kaydıyla kayıt hakkı kazandıkları programlara…………………. 
tarihine kadar geçici kayıt yaptırabilirler. (Özel Yetenek Sınavı ile kayıt hakkı kazanan 
öğrenciler dahil) (YÖK‟ten konuya ilişkin bilgilendirme yazısı geldiğinde tarih 
güncellenecektir.) 

 

Öğrenci numaramı bilmiyorum, nereden öğrenebilirim? 

 5. http://www.uludag.edu.tr adresinde yer alan Öğrenci Numaraları Sorgu Ekranındaki 
alana; TC Kimlik Numaranızı girerek, öğrenci numaranızı öğrenebilirsiniz. 

 

İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENİM ÜCRETİ İLE İLGİLİ SORULAR  
 

Öğrenim Ücreti  (Katkı Payı) miktarında fakülte, yüksekokul veya bölümlere göre farklılıklar 
var mıdır? 

 6. Fakülte, Yüksekokul (YO), Meslek Yüksekokulu (MYO) bölüm/programlarına ve öğretim 
türüne göre öğrenim ücreti farklıdır. Öğrenim ücreti Bakanlar Kurulunca belirlenmektedir.   

 

Öğrenim Ücreti ödemesi ne kadar, hangi bankaya ve hangi tarihte  yatıracağım? 

 7. Kayıt yaptıracağınız bölüm/program için 2017–2018 öğretim yılında ödenmesi gereken 
ÖĞRENĠM ÜCRETĠ MĠKTARLARI  www.uludag.edu.tr adresinde ilan edilecektir. 

Öğrenim Ücretlerini 11-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında HALK BANKASI 
ġUBELERĠNE yatırabilirsiniz. 

UYARI: Öğrenim Ücreti Dekontunuzun Kayıt Dosyanızda yer alması gerekmektedir.  
Birinci Öğretim Programlarını kazananlar Öğrenim ücreti/Katkı Payı yatırmayacaklardır. 

http://www.uludag.edu.tr/
http://www.uludag.edu.tr/dosyalar/oidb/faliyet_raporu/2017%20%C3%96SYS%20Kay%C4%B1t%20%C4%B0%C5%9Flemleri-Duyuru.pdf
http://www.uludag.edu.tr/
http://www.uludag.edu.tr/


 

Öğrenim ücretini şu anda ödeyecek maddi gücüm yok! Bu ücretleri sonra yatırsam olur 
mu? 

 8. Öğrenim Ücreti/Katkı Payını yatırmayan öğrenciler kesin kayıt yaptıramaz ve Uludağ 
Üniversitesi‟nde öğrenim hakkını kaybeder. Katkı payı/öğrenim ücreti her yarıyıl başında 
olmak üzere iki taksitte tahsil edilmektedir. Başka herhangi bir ödeme planı ve takvimi 
uygulanmaz, pazarlık yapılmaz. Sizden boşalan kontenjan ÖSYM'e bildirilir ve Ek 
Yerleştirme ile boş kontenjanlar doldurulur.  

 

Herhangi bir nedenle öğrencilerin kaydının silindiği durumlarda, öğrenim ücreti geri ödenir 
mi? 

 9. Bakanlar Kurulu kararı gereğince Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını kazanarak kayıt 
yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren veya okul değiştiren öğrencilerin öğrenim ücretleri 
geri ödenmez.  

 

Öğrenim Ücretini (Katkı Payı) bankada adım gözükmediği için yatıramıyorum, ne 
yapmalıyım? 

 10. Ġşleminizin Kurumsal Tahsilat Ekranından yapılacağı konusunda banka şubesi 
görevlisine bilgi veriniz. Kurumsal Tahsilat Ekranından öğrenci numaranız girildiğinde 
öğrenim ücreti bedeli ekrana yansıyacaktır. ATM‟lerden ödeme işlemi yapılmamaktadır. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

İnternet üzerinden, HAVALE veya EFT yolu ile yatıracağım öğrenim ücreti kabul oluyor mu? 

 11. Bu yolla yapacağınız ödemeler kesinlikle üniversitemiz hesaplarına yansımamaktadır. Bu 
yüzden yatıracağınız öğrenim ücretini Halk Bankası ġubelerinin kurumsal tahsilat 
ekranından alınması gerekmektedir. 

 

Öğrenim Ücretini (Katkı Payı)  yatırdığım halde, sistem açılmıyor ne yapmalıyım? 

 12. Ġlgili birimin öğrenci işlerini arayarak ve dekontunuzun sisteme işlenmesini 
sağlayabilirsiniz. 

 

Kayıt dondurursam öğrenim ücreti/katkı payı yatırmak zorunda mıyım? 

13. Ġlk defa kayıt yaptıran öğrenci, ilk yıl için kaydını dondursa bile öğrenim ücreti 1. taksitini 
ödemek zorundadır ve bu miktar geri ödenmez.  

 

 

Askerlik Durum Belgesi getirmek zorunda mıyım? 

14.  Kesin kayıtlar sırasında askerlik durumunuz ile ilgili e-devlet kapısında sorgulama 
yapılacak olup, hakkınızda “askerlik şubesine başvurunuz” ibaresi bulunması durumunda 
bağlı bulunduğunuz askerlik şubesine yönlendirileceksiniz. (1997 ve daha önceki yıllarda 
doğmuş erkek adayların askerlik durumlarını gösteren belgelerini yanlarında getirmeleri 
faydalı olacaktır.) Askerlik Durum Belgesini getirmeyen adaylardan ise Askerlik Durum 
Beyan Dilekçesi alınacaktır. 29 yaĢını doldurmuĢ adayların Askerlik Durum Belgesi 
getirmesi zorunludur. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



YABANCI DİL SINAVI İLE İLGİLİ SORULAR 
 

Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı nedir, herkes için geçerli midir? 

15. Yabancı Dil Muafiyet Sınavı; „Zorunlu Yabancı Dil‟, „Ġsteğe Bağlı Yabancı Dil‟ ve „5/ı 
Kapsamında Okutulan Yabancı Dil‟ Sınavlarından Muaf Olmak ve Seviye Belirlemek Ġçin 
Yapılan Sınavdır.  

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yabancı Dil Seviye Tespit ve Muafiyet Sınav Programı web 
sayfamızda yer almaktadır. 

Tercihiniz ile ilgili daha sonra değiĢiklik talebi dikkate alınmayacaktır. 

 

İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfına nasıl başvurabilirim? 

16.  Ġsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfına devam etmek isteyen/istemeyen öğrencilerin 

 beyanlarını ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ BÜROLARINA MUTLAKA bildirmeleri gerekmektedir.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://oidb.uludag.edu.tr/2009HAZMUAFiYETiLANi.doc

