Değerli öğrencilerimiz; ders seçimlerinizi yaparken aşağıda verilen bilgilerin dikkate alınması
hususunu rica eder, öğrenim hayatınızda başarılar dileriz.

 Kayıtlanma işleminin tamamlanması için “Kaydı Tamamla” butonuna tıklanmalıdır. Butona
tıklandığında ekranda “Kayıt Tamamlandı” ibaresi görüntülenecektir. Aksi takdirde derslere
kaydınız olmayacak ve sınıf listelerinde isminiz yer almayacaktır.(Bu işlem ekle sil haftasında,
kaydın geri alınıp ders değişikliği yapıldığında da unutulmamalıdır.)
 Fakültemiz tüm bölümlerinin birinci sınıf ders programlarında yer alan “Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi” , “Türk Dili” , “Yabancı Dil” ve “Bilgisayar” dersleri uzaktan eğitimle
verilmektedir.(Bölümlerin ders programlarında (U.E.) şeklinde belirtilmiştir.) Bu dersleri
http://uzem.cbu.edu.tr/ adresinden, uzaktan eğitim sistemine giriş yaparak elektronik
ortamda takip edebilirsiniz.

 Birinci sınıf öğrencilerinin 1. Yarıyıl Seçmeli Ders Havuzu’ndan (Beden Eğitimi, Resim, Müzik,
Halk Oyunları) yalnızca birini seçmeleri gerekmektedir.
 Diğer yükseköğretim kurumlarından alıp başarılı olduğunuz dersler, dilekçe, onaylı transkript
ve onaylı ders içerikleri ile başvuru yapmanız halinde yönetim kurulu kararı ile transfer
edilebilir. Başvurular kayıt olunan yarıyılın kayıt yenileme (11-15 Eylül 2017) süresi bitimine
kadardır. Transfer başvuruları sadece bir defa yapılır.

 Devam zorunluluğu; öğrenci, ilk kez aldığı veya devamsızlığı nedeniyle tekrarlayacağı teorik
derslerin en az %70, teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının %80’ine devam
etmek zorundadır. Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler final veya bütünleme
sınavlarına alınmazlar. Öğrencilerin alacakları sağlık raporları, derse devam sürelerinin
hesabında dikkate alınmaz. Öğrenci rapor süresince devamsız sayılır.
 Her eğitim öğretim döneminin başında, muafiyet sınavı açılan derslerden 65 veya üstü not
alan öğrenciler muaf sayılırlar. Muafiyet sınavı sonucunda alınan sayısal notun harf notu
karşılığı öğrencinin başarı notu olarak transkriptine yansıtılır ve not ortalamasına katılır.
(Muafiyet sınavları yılda bir kez yapılır ve alınan not her iki yarıyıla da işlenir.)
 Muafiyet Sınavları Tarihleri
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II

20 Eylül 2017

Türk Dili I-II

20 Eylül 2017

Yabanı Dil I-II

20 Eylül 2017

Bilgisayar I-II

20 Eylül 2017

Not: Sınavların yeri ve saatine ilişkin bilgi için sitemizdeki duyuruları takip ediniz.

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kayıt Yenileme Duyurusu
2017-2018 öğretim yılında yeni kayıt yaptıran ve ara sınıf öğrencilerimizin aşağıdaki adımları
izleyerek kayıt yenileme işlemi yaptırmaları gerekmektedir.

1. Harç Ücreti Yatıracak Olan Öğrenciler:
(İkinci öğretim öğrencileri ve eğitim dönemi uzamış olan birinci öğretim öğrencileri)
11-15 Eylül 2017 tarihleri arasında kayıt yenileme işlemlerinde sırasıyla;
https://ubs.cbu.edu.tr adresine kullanıcı adı ve şifre ile girilerek ders seçimi yapılacak.
(sisteme ilk defa girecekler için kullanıcı adı: TC kimlik no, Şifre: TC kimlik no)
- K ayd ı T amaml a But on u n a basılarak ders seçimi işlemi tamamlanacak ve
harç borcunuz oluşacak.
- Harç borcunuzu
yatırmanız gerekmektedir.

kayıt

yenileme

tarihleri

arasında

İş

Bankasına

 Ö n eml i Not : İş Bankası İnternet Bankacılığından veya ATM şubelerinden işlem
yaparken, tüm “Öğr enci Numaran ız ı G ir in” sekmelerine “T.C. Kimlik Numar

anızı” girmeniz gerekmektedir.
-İş Bankasından ödeme bilgileriniz belirli aralıklarla sistemimize yüklenmektedir.
Bu işlemden sonra kayıt yenileme işleminiz tamamlanmış olacaktır.
Önemli Notlar:
*Ders seçiminden sonra kaydı tamaml a bu ton una b asmayan öğr en cilerin h ar ç bor
cu
ol u şmad ı ğın d an İş Bankasına ödeme bilgisi gönderilememektedir. Bu nedenle,
Bankaya gitmeden önce kaydı tamamla butonuna basıp basmadığınızın kontrolünü yapı
nız .
* Ders seçiminden sonra oluşan harç ücretleri İş Bankası sistemlerine hemen
düşmemektedir. Bu nedenle, ders seçiminizi yaptıktan sonra hemen Bankaya
gitmeyiniz. (Yaklaşık 1 saat sonra bankaya gidiniz)
*Harç yatırması gereken öğrencilerden, Tıp Fakültesi öğrencileri, Yab an cı Di l Haz ırl
ık

Sınıfı (ikinci öğretim) öğrencileri ve Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesinin MTOK (ikin
ci
öğretim) öğrencileri ders seçimi yapmadan bankaya harç ödemelerini yapacaklardır.
*Ders seçimi yapmış olsanız bile oluşan h arç ü cr eti ni zi öd emed i ği ni z takdi rd e
kayıt yenileme işleminiz tamamlanmış sayılmaz.
2. Har ç Ücr eti Yatı r mayacak O l an Ö ğr en ci l er : (Öğrenim süresi içindeki birinci
öğretim öğrencileri
11-15 Eylü l 2017 tarihleri arasında kayıt yenileme işlemlerinde sırasıyla;
https://ubs.cbu.edu.tr adresine kullanıcı adı ve şifre ile girilerek d er s seçi mi yap ı l acak .
(sisteme ilk defa girecekler için kullanıcı adı: TC kimlik no, Şifre: TC kimlik no)
- Kaydı Tamamla butonuna basıldıktan sonra kayıt yenileme işleminiz
tamamlanmış olacaktır.

