
2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KAYITLARI BAŞLIYOR! 

 

2021-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İNTERNET ÜZERİNDEN DERS KAYITLARI 
 
-KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN ÖDEME TARİHİ   : 20 EYLÜL-09 EKİM 2021  
(YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER HARİÇ 1.ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ KATKI PAYI 
ÖDEMEYECEKLERDİR.) 
 
-DERS KAYIT TARİHLERİ      : 20 EYLÜL-09 EKİM 2021 
-DANIŞMAN ONAY TARİHLERİ     : 20 EYLÜL-10 EKİM 2021 
-MAZERET KAYIT TARİHLERİ, DERS EKLEME-BIRAKMA  : 11-16 EKİM 2021 
-MAZERET KAYITLARI DANIŞMAN ONAYLARI   : 11-17 EKİM 2021 
 
http://ubys.kastamonu.edu.tr/  adresine ilk defa giriş yaparken 
 
Kullanıcı Adı : Öğrenci numaranız 
Şifre          : TC Kimlik numaranızın ilk 5 hanesi ile giriş yapmanız gerekmektedir.  
 
Öğrenci numaranızı bilmiyorsanız; 
https://ubys.kastamonu.edu.tr/bilgi/ogrencinosorgulama# linkinden öğrenci sorgulama ekranına 
ulaşıp, öğrenci numaranızı öğrenebilirsiniz. 
 
Giriş işleminden sonra yapmanız gereken işlemler ile ilgili dokuman için, 
 
“Öğrenci Ders Kayıtlanma” sayfasına https://ubys.kastamonu.edu.tr/HelpPages/AIS/ogrenci.pdf 
linkinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca übys giriş ekranınızda  bu bilgiler yer alacaktır. 
 
Ders kaydı yapmadan önce katkı payı ve öğrenim ücretinizi yatırmanız gerekmektedir. Öğrenci katkı 
payı/öğrenim ücretlerini T.C. Ziraat Bankası aracılığı ile (yurt içindeki herhangi bir şubesi, ATM, 
İnternet Şubesi, Telefon Bankacılığı) ile T.C Kimlik numarası ile yapabilirsiniz. 
 
Katkı payı/öğrenim ücretlerine  https://oidb.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/haber-ve-
duyurular/ilanlar-tr/3434-22021-2022-ogretim-yili-katkı-payları-ogrenim-ucretleri linkinden 
ulaşabilirsiniz. 
 
Hazırlık sınıfı öğrencileri (İngilizce/Arapça) öğrencileri internet üzerinden ders kaydı yapmadan 
doğrudan derslere devam edeceklerdir. 
 
Sevgili Öğrenciler, 
 
2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında okutulacak dersler, bu dersler için açılan gruplar, bu 
derslere tanımlanan kontenjanlar, dersleri okutmakla görevlendirilecek öğretim elemanları kayıt 
hakkı kazandığınız fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulun ilgili bölüm başkanlığı tarafından 
belirlenmektedir. 
 
Bu nedenle, ders kayıtlarında karşılaştığınız problemler (kayıt sayfasında dersi görememe, grubu 
seçememe, hangi öğretim elemanının dersine kayıtlandığını görememe, kota nedeni ile kayıt 
yapamama v.b)  için bölüm başkanlıklarına müracaat etmeniz gerekmektedir. 
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2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında ders kaydı yapmayacak öğrencilerin katkı payı/öğrenim 
ücreti yatırmaları gerekmemektedir. Dönem ders kayıtları süresi içinde ders kaydı yapmadığı halde 
katkı payı/öğrenim ücreti yatıran öğrencilerin yatırdıkları ücretler geri iade edilmez. 
 
Yabancı uyruklu statüsünde üniversitemiz bölüm/programlarına yerleşen ve TÖMER’de Türkçe eğitimi 
alacak öğrenciler  güz yarıyılı için TÖMER ücreti ile birlikte katkı payı/öğrenim ücretini de  
ödeyeceklerdir. Bahar döneminde ise sadece TÖMER ücretini ödeyip katkı payı/öğrenim ücretini 
ödemeyeceklerdir. 
 
Öğrenci bilgi sisteminde kayıt işlemini tamamladıktan sonra kayıt işlemlerinizin kesinleşmesi için 
danışmanlarınızın da onayı gereklidir. Danışman onayınız yoksa kaydınız geçersizdir. Bu nedenle kayıt 
işleminiz tamamlanana kadar danışmanınız ile iletişimde bulunmanız tavsiye ederiz. 
 
 Kayıt işlemi sonunda mutlaka öğrenci otomasyonundan ders kaydınızı kontrol ediniz. 
 
-Kayıtlanmayan Ders 
-Hatalı Kayıtlanan Ders 
-Danışman tarafından onaylanmayan ders 
-Silinmesi gereken ders 
-Yerine saydırılacak  ders, olması durumunda  hatalı ders kayıtlarının düzeltilmesi için 
fakülteniz/yüksekokulunuz/meslek yüksekokulunuzun bölüm başkanlığına müracaat ediniz.  
 
Önemle Duyurulur! 
 
 
        

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


