MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SIKÇA SORULAN SORULAR
1. Üniversitenizi yeni kazandım kayıt için ne yapmalıyım?
Üniversitemize kayıtlar (sağlık, boy, kilo, vb. raporu istenenler hariç) e-devlet üzerinden
yapılmaktadır. Bunun için en yakın postaneye giderek e-devlet şifresi alınması gerekir.
2. Üniversitenizi yeni kazandım kayıt için harç ödeyecek miyim?
Birinci öğretim öğrencileri normal sürede harç ücreti ödememektedir. İkinci öğretime
yerleşen öğrenciler harç ücreti ödeyeceklerdir. Ancak bu öğrenciler harçlarını ilk kayıt
yaptıkları zamanda değil, kayıt oldukları dönemin ders seçimi zamanında yatırılacaktır.
3. Şehit veya gazi çocuğuyum harç yatırmam gerekiyor mu?
Şehit veya gazi çocuklarından hiçbir şekilde harç ücreti alınmamaktadır.
4. Üniversitenize yeni kayıt yaptırdım derslere de kayıt yaptırmam gerekiyor mu?
Üniversitemize yeni kayıt olanlar diğer ara sınıf öğrencileri gibi ders seçimi zamanında
derslerini seçerek, ders kayıtlarını yaptırmaları gerekir.
5. Kayıt yenilemek için ders seçimimi nasıl yapabilirim?
Kayıt yenilemek için kullanıcı adı ve şifrenizin olması gerekir. Kullanıcı adı T.C kimlik
numaranız, şifre ise ilk girişte T.C kimlik numarasıdır
6. Ders seçiminde danışman onayı gerekiyor mu?
Ders seçiminde danışman onayı gerekmiyor. Ders seçiminde sorumluluk tamamen
öğrenciye aittir. İsteyen öğrenciler ders seçimi zamanında danışmanından yardım alabilir.
7. Ders ekleme, ders silme işlemini ne zamana kadar yapabilirim?
Yarıyılın ilk haftası içinde ders ekleme, ders silme işlemi yapılabilmektedir.
8. Seçtiğim bir dersten çekilmek istiyorum. Ne yapmalıyım?
Dersten çekilme işlemi eğitim-öğretim dönemi başından itibaren üç hafta içinde yapılabilir.
Birinci sınıfta dersten çekilme işlemi yapılamaz. Bir yarıyılda en fazla bir dersten çekilme
işlemi yapılabilir.
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9. Mazeretim nedeniyle ilan edilen sürede ders seçimimi yapamadım. Ne yapmalıyım?
Mazereti nedeniyle ilan edilen sürede ders seçimini yapamayan öğrenciler, eğitim öğretim
döneminin ilk iki haftası içinde dilekçe ile kayıtlı oldukları okula başvurmaları gerekir.
10. Derslere devam zorunluluğu var mı?
Teorik derslerin %70’ine uygulamalı derslerin ise %80’ine devam etme zorunluluğu
bulunmaktadır.
11. Daha önce bir üniversite okudum. Başarılı olduğum derslerden nasıl muaf olabilirim?
Daha önce bir üniversite okuyup başarılı oldukları derslerden muaf olmak isteyen öğrenciler
kayıt oldukları yarıyılın kayıt yenileme süresi bitimine kadar muaf olmak istedikleri dersleri
belirten dilekçe ve transkript ile birlikte kayıtlı oldukları okula başvurmaları gerekir.
12. Kayıt dondurmak istiyorum. Ne yapmalıyım?
Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler, eğitim – öğretimin başlamasından itibaren en geç üç
hafta içinde kayıt dondurmalarını gerektiren sebepleri belgeleyerek kayıtlı oldukları okula
dilekçe ile başvurmaları gerekir.
13. Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından başarısız oldum ne yapmalıyım?
Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfının azami süresi iki yıldır. Bu sürede başarılı olamayanlar;
a) Üniversitemizde Türkçe eğitim veren eşdeğer programlara yerleşebilirler.
b) ÖSYM’ye başvurarak Türkçe eğitim veren üniversitelere yerleşebilirler. Ancak bu
durumda olan öğrencilerin sınava girdikleri yıldaki ÖSYM puanı gitmek istedikleri bölümün
taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
c) Ara sınav veya yılsonu sınavı yükümlülüklerini yerine getiremeyen öğrencilere üç yıl
içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Sınavdan başarılı olan öğrencinin birinci sınıfa
kaydı yapılır.
14. İkinci öğretim öğrencisiyim. Bulunduğum sınıfta başarı sıralamasında ilk %10’a girdim.
Kayıt yenilerken ne kadar harç ödeyeceğim?
Başarı bakımından ilk %10’a giren ikinci öğretim öğrencileri, kayıt yenilerken birinci
öğretim öğrencileri için Bakanlar Kurulunca belirlenen harç miktarını ödeyeceklerdir.
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15. Engelli öğrenciyim. Harç ücretimde indirim yapılıyor mu?
Engelli öğrencilerin harçlarında engeli oranında indirim yapılmaktadır. Bunun için engel
durumunu gösteren raporun kayıt olunan okulun öğrenci işleri bürosuna verilmesi gerekir.
16. Üniversitemizde dersin başarı notu nasıl değerlendiriliyor?
Üniversitemizde Tıp Fakültesi ile lisansüstü programlar hariç dersin başarı notu bağıl
değerlendirme sistemi (çan eğrisi) yöntemiyle değerlendirilmektedir.
17. Final ya da bütünleme sınavında herhangi bir not limiti var mı?
Öğrencilerin, bir dersten başarılı olabilmeleri için final veya bütünleme sınavından en az 45
almaları gerekir. Bir dersin final veya bütünleme sınavından 45’in altında not alan
öğrenciler o dersin ortalaması ne olursa olsun başarısız sayılırlar.
18. Bir dersten final veya bütünleme sınavından gerekli notu aldım. Bu dersten başarılı
olabilmem için not ortalamam en az kaç olmalı?
Bir dersin final veya bütünlemesinden gerekli notu alan öğrenciler:
a) 2017 ve öncesi girişli olanlar en az 40,
b) 2018 ve sonrası girişiler en az 50 ortalamayı sağlamaları gerekir.
19. Alt yarıyıllardan başarısız dersim kaldı. Üst sınıftan ders almak için uygulanan herhangi bir
baraj var mı?
İki yıllık okullar için herhangi bir baraj uygulanmamakta fakat dört yıllık okullar için ikinci
sınıfın sonunda (4. yarıyıl) genel not ortalamasının (GANO) en az 1.80 olması gerekir.
Dördüncü yarıyıl not ortalaması 1.80 veya üzerine çıkartılamadığı müddetçe üçüncü sınıftan
ders alınamaz.
20. 1.80 barajına takıldım. Hangi derslerimi alacağım?
Dördüncü yarıyıl sonunda genel ağırlıklı not ortalaması 1.80’in altında olan öğrenciler
üçüncü sınıftan ders alamazlar. Ancak, daha önce birinci veya ikinci sınıftan başarısız
oldukları dersleri, hiç almadıkları dersleri, istemeleri halinde başarılı veya koşullu başarılı
oldukları dersleri ders alma limitleri dâhilinde alabilirler.
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21. Sınav sonucuma itiraz etmek istiyorum Ne yapmalıyım
İlan edilen sınava itiraz süresi beş iş günüdür Bunun için kayıtlı olunan okulun öğrenci işleri
bürosuna itiraz dilekçesi verilmesi gerekir.
22. Mezun aşamasına geldim. Kaç dersim kalırsa ek sınavlara girebilirim?
Mezun olmasına engel üç dersi kalan öğrenciler ek sınava başvurabilirler.
23. Tüm derslerimden geçtim fakat not ortalamam 2.00’ın altında mezun olabilir miyim?
Öğrenciler tüm derslerinden geçmiş olsa dahi genel not ortalamaları (GANO) 2.00’ın altında
olduğunda mezun olamazlar. Bunun için DD, DC, CC harf notu alınan en fazla üç dersten ek
sınava girerek başarılı olmaları ve 2.00 GANO şartını sağlamaları gerekir.
24. Okulların azami öğrenim süreleri ne kadardır?
2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre; bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç,
kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için
kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın; öğrenim süresi iki yıl olan önlisans
programlarının azami süresi dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarının
azami süresi yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarının azami süresi sekiz
yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarının azami süresi dokuz yıldır.
25. Azami öğrenim sürem bitti hala mezun olamadım. Durumum ne olacak?
Azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayanların durumları Manisa Celal Bayar
Üniversitesi

Önlisans

ve

Lisans

Eğitim

Öğretim

Yönetmeliğinin

9.maddesinde

açıklanmıştır. Yönetmeliğe
http://ogrenciisleri.cbu.edu.tr/db_images/file/Mevzuat/mcbu_önlisans_lisans_egitim_yonet
meligi_2018.pdf linkinden ulaşılabilir.
26. Sınavlardan aldığım notlarımı nasıl görebilirim?
Notlar, https://ubs.cbu.edu.tr web adresinden kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak
öğrenilmektedir. Ayrıca ilan edilen notlar SMS ile de öğrencilerin sistemde kayıtlı cep
telefonlarına da gönderilmektedir.
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27. Üniversite Bilgi Sistemi (UBS) şifremi unuttum ne yapmalıyım?
Şifrenizi unuttuysanız https://ubs.cbu.edu.tr giriş sayfası kısmında bulunan “Şifreni mi
unuttun?” kısmına tıklayarak sistemde kayıtlı bulunan elektronik postanız veya cep telefon
numaranıza yeni şifre gönderilmesini isteyebilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşadığınızda
okulunuz öğrenci işleri bürosuna uğrayarak da yeni şifre talebinde bulunabilirsiniz.
28. Yatay geçiş ile başka bir üniversiteye geçmek istiyorum ne yapmalıyım?
Yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, yatay geçiş için istenen evrakları okullarından
alarak gitmek istedikleri üniversiteye başvurmaları gerekir.
29. Şu an bir bölümde okumaktayım. Farklı ÖSYM puanı ile başka bir bölüme yatay geçiş
yapabilir miyim?
ÖSYM puanı ile başka bölüme geçebilmek için sınava girilen yılda alınan puanın, geçmek
istenilen bölümün o yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
http://ogrenciisleri.cbu.edu.tr/yatay-gecis.5435.tr.html linkinde gerekli açıklamalar yer
almaktadır.
30. Üniversitemiz bünyesinde başka bir bölüme yatay geçiş yapabilir miyim?
Üniversitemiz bünyesinde kurum içi yatay geçiş yapılabilmektedir. Ancak bunun için
öğrencinin okuduğu bölüm ile yatay geçiş yapmak istediği bölümün aynı olması ya da
eşdeğer olması gerekir. http://ogrenciisleri.cbu.edu.tr/yatay-gecis.5435.tr.html linkinde
gerekli açıklamalar yer almaktadır.
31. Mezun oldum. Diplomamı ve diploma ekini nasıl alabilirim?
Diploma ve diploma ekleri öğrencinin mezun olduğu okulun öğrenci işleri bürosundan
alınmaktadır.
32. Mezun olduğumda sizden aldığım diploma/diploma eki/onur belgesini kaybettim. Yenisi
nasıl alabilirim?
Kaybettiğiniz diploma için 100 TL, Diploma eki için 50 TL, onur belgesi için 50 TL’yi
aşağıdaki hesaba yatırarak dekontu ile birlikte mezun olduğunuz okulunuza başvurmanız
yeterlidir.
Banka Adı: : Ziraat Bankası Manisa Şubesi
İBAN : TR480001000188401982925001
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33. Dört yıllık öğrenimimi tamamlayamadım. 2 yıllık ön lisans diploması alabilir miyim?
Dört yıllık öğrenimini tamamlayamayanlara iki yıllık ön lisans diploması verilmektedir.
Bunun için ilk iki yılın tüm derslerinden başarılı olunması gerekir. İki yıllık ön lisans
diploması alanların kayıtları silinir.
34. Kredi ve Yurtlar Kurumundan Burs alıyorum. Hangi şartlarda bursum kesilir?
Eğitim öğretim yılının sonunda genel not ortalaması (GANO) 2.00’nin altında kalan
öğrencilerin bursu kesilir.
35. Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanından Üniversitenize kayıt oldum. Bölüm değişikliği
yapabilir miyim?
Üniversitemizde öğrenim görmekte olan yabancı uyruklu öğrencilerin bölüm değişikliği
yapabilmeleri için bir sonraki ilan dönemini takip ederek yeniden başvuru yapmaları
gerekmektedir.
36. Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı ile zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programa
yerleştim. Önce hazırlık sınıfı mı okumalıyım?
Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programa yerleşen öğrenciler, Türkçe düzeyine
bakılmaksızın hazırlık sınıfında eğitime başlayabilirler. Öğretim dili %100 yabancı dil olan
programların zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından başarılı olan öğrenciler, Türkçe
Düzeylerine bakılmaksızın eğitime başlayabilirler.
37. Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı ile zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfını 2 yıl üst üste
okuduğum halde başarılı olamadım. Türkçe eğitim veren bir bölüme geçebilir miyim?
Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bölümlere başvuran öğrenciler Yabancı Diller
Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından yapılan yabancı dil yeterlilik sınavına girerler. Bu
sınavdan 2 (iki) yıl üst üste başarısız olan öğrencilerin ilişiği kesilir.
38. Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı ile Türkçe eğitim veren bir bölüme yerleştiğim fakat
Türkçe düzeyim yeterli değil ne yapmam lazım?
Türkçe düzeyleri yeterli olmayan öğrenciler, Türkçe düzeylerini geliştirmek üzere
Üniversitemiz MCBÜ Dil-Mer tarafından açılacak olan Türkçe kurslarına katılarak Türkçe
seviyenizi en az “C1” seviyesine çıkarmanız gerekir.
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Güncelleme Tarihi: 15/01/2019
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