
 

 

 

 

 

 

DERS SEÇİM AŞAMALARI 

http://www.uludag.edu.tr/tby  adresine girerek öğrenci linkini tıklıyoruz. 

Öğrenci otomasyon,web girişi linkini tıklayarak sisteme giriş yapıyoruz. 

 

 

 

http://www.uludag.edu.tr/tby


 

 

 

 

 

 

Açılan öğrenci otamasyon sayfasında kullanıcı adı kısmına öğrenci numaranızı ve şifrenizi yazarak 

sisteme giriş yapınız. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenci otomasyonunda sol tarafta yer alan öğrenim bilgileri linki adı altında yer alan ders 

alma butonuna tıklıyoruz. 

 

 

 



 

  

BU LİSTEDE SİZİN DÖNEM DERSLERİNİZ DIŞINDA DA DERSLER EKRANA GELEBİLİR DİKKATLİ OLUN VE 

DÖNEM DERSLERİNİZ DIŞINDA DERS SEÇMEYİN LÜTFEN! 

 

 

 

 

 

Karşınıza gelen derslerden almanız gerekenlerin sol tarafındaki kutucukları tıklıyarak tamam 

tuşuna basıyoruz. 

 

 

 



 

 

 

 

DERS SEÇİM KURALLARI 

Ders yükü ve ders alma 

MADDE 28 – (Değişik:RG-7/12/2016-29911)(1) 

(1) Ders yükü, öğrencinin her dönemde alacağı ders yükü, ait olduğu bölümün veya programın ders planında 

belirtilen AKTS kredi yüküdür. 

(2) Ders alma işlemi, öğrenci otomasyon sisteminden, öğrenci tarafından yapılır. 

Ders seçimini tamamladıktan sonra öğrenim bigileri linki altında yer alan dönem derslerinden seçmiş 

olduğunuz dersleri ve onay durumunun kesin kayıt olmasına dikkat ederek kontol ediniz. Dönem 

dersleriniz için uludag.edu.tr/tby adresinde ilan edilmiş olan haftalık ders programı da size yardımcı 

olacaktır. 

 

 

 



(3) Önceki yarıyıllardaki/yıllardaki zorunlu dersleri tekrarlama veya ilk defa alma durumunda olan öğrenci; 

öncelikle bu derslere kayıt yaptırmak zorundadır. Çakışma nedeniyle ders kaydı yapamayan öğrencinin, 

çakışmayan en alttaki dönem derslerinden başlamak şartı ile en fazla bir üst yarıyıldaki/yıldaki derslere kayıt 

yaptırmasına izin verilir. Öğrencilere, ilgili birimin Fakülte/Bölüm/Program Kurulları tarafından denkliği 

kabul edilen dersleri, Üniversitenin diğer bölümlerinden almalarına izin verilir. Ancak lisans öğrencileri 

önlisans programlarından, önlisans öğrencileri lisans programlarından ders alamaz. Üst yarıyıl/yıldan ders 

alma üçüncü yarıyıldan/ikinci yıldan itibaren başlar. Ders muafiyeti uygun görülen öğrenciye, muaf olduğu 

AKTS kredi yükü kadar, bir üst yarıyıldan/yıldan ders almasına izin verilir. Buna göre; GANO’su 1.80’in altında 

olan öğrenci yeni ders alamaz sadece başarısız olduğu dersler ile koşullu geçtiği dersleri (DD, DC) alabilir. 

Öğrencilerden; 

a) GANO’su 1.80-1.99 arası olanlara, 30 AKTS, 

b) GANO’su 2.00-2.49 arası olanlara, 36 AKTS, 

c) GANO’su 2.50-2.99 arası olanlara, 40 AKTS, 

ç) GANO’su 3.00 ve üzerinde olanlara, 50 AKTS 

kredi yükü kadar ders almasına izin verilir. 

(4) Alabileceği en fazla ders yükü kadar derse yazılan ve bölüm veya programdan mezun olabilmesi için ders 

yükünü aşacak durumda sadece bir dersi kalan öğrenciler bu tek derse de yazılmak koşuluyla ders yükünü bir 

ders arttırabilirler. 

(5) Eğitim-öğretim programlarından kaldırılan derslerden başarısız olanlar ile bu dersleri 

döneminde alamayan öğrenciler, yerine konulan eşdeğer derslerden sorumlu olurlar. 

(6) Öğrenciler akademik takvimde belirtilen tarihlerde kapanan seçmeli derslerini iptal ederek, açık bulunan 

seçmeli veya zorunlu derslere kayıt yaptırabilir. 

(7) Dönemsel seçmeli ders sayısından fazla sayıda seçmeli ders alınması durumunda; alınan dersler arasından 

en yüksek nota sahip olan derslerin dönemsel seçmeli ders sayısı kadarı GANO hesabına katılır. 

(8) Öğrenciler süresinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derslere devam edemez ve bu derslerin 

sınavlarına giremezler. 

(9) Kuramsal ve uygulama kredisi olmayan ders ve stajlar genel akademik not ortalamasınakatılmaz. 

(10) İzledikleri müfredat programından, almaları gereken tüm derslere ait yükümlülüklerini yerine getiren, 

ancak ders planlarındaki değişikliklerden dolayı, mezuniyet için bu Yönetmelikte belirtilen en az AKTS kredi 

yükünü tamamlayamayan öğrenciler, eksik kalan AKTS kredi yüklerini SosyalKültürel Seçmeli Havuzundan 

alacakları ders/dersler ile tamamlamak zorundadırlar. 

 

 


