
 

2019-2020 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ 

KAYIT YENİLEME TARİHLERİ VE YAPILACAK İŞLEMLER 

 
 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde tüm öğrencilerimiz kayıt yenileme ve ders kayıt 

işlemlerini Internet (https://ubys.comu.edu.tr/) üzerinden kullanıcı adı ve parolayla yapacaklardır.  

 

 Yeni kayıtlı öğrencilerimiz ise cep telefonlarına sms olarak gelen kullanıcı adı ve parolayla girişlerini 

yapacaklardır. 

 

 Kampüs Bilgi Sistemi (https://ubys.comu.edu.tr/) giriş parolasını unutan öğrenciler, yeni 

parolalarını https://hesap.comu.edu.tr/student/forgotten/form bağlantısında yer alan formu 

doldurarak temin edebilirler. Parola ile ilgili öneri ve sorularınız için bidb@comu.edu.tr adresine 

e-posta gönderebilirsiniz. 

 ÖNEMLİ TARİHLER 

Katkı Paylarının Ödenmesi /  Kayıt Yenileme / Ders Seçimi / Danışman 

Onayları 

10-14 Şubat 2020 

Derslerin Başlaması 17 Şubat 2020 

Ders Ekleme / Bırakma / Danışman Onayları 17-21 Şubat 2020 

 

AÇIKLAMALAR 

1. Normal öğrenim sürelerini aşmayan (yüksek lisans 4 yarıyıl, doktora 8 yarıyıl) 

öğrencilerin harç yatırmalarına gerek yoktur. Bu öğrencilerin banka işlemleri 

bulunmadığından belirtilen tarihler arasında Kampüs Bilgi Sistemi 

(https://ubys.comu.edu.tr/) üzerinden kayıt yenileme işlemlerini yapacaklardır.  

 

2. Normal öğrenim sürelerini aşan (yüksek lisans programlarında 5. yarıyılına, doktora 

programında 9. yarıyılına başlayan) öğrencilerin kayıt yenilemek için harç ücretlerini 

yatırmaları gerekir. Katkı Payı ve Öğretim Ücretleri, yukarıda belirtilen tarihler 

arasında herhangi bir Ziraat Bankası ATM'si veya internet şubesi aracılığıyla TC 

Kimlik No ile yatırılacaktır. 

 

3. Tezsiz yüksek lisans II. öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin öğrenim 

harçları Ziraat Bankası ATM'si veya internet şubesi aracılığıyla TC Kimlik No ile 

yatırılacaktır. 

4- 2015-2016 Öğretim Yılı ve sonrasında kaydolan Yabancı Uyruklu 

Öğrencilerimiz 2018/12007 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 3.Maddesi uyarınca 

aşağıdaki miktarların 3 katını yatıracaklardır. 

 

5- Öğrenim harcı yatırması gereken öğrencilerin, bu işlemi yapmadan kayıt yenileme ve 

ders kaydı işlemlerini yapmaları mümkün değildir. 

 

https://ubys.comu.edu.tr/
https://hesap.comu.edu.tr/student/forgotten/form


6- Enstitümüz kadrosundaki araştırma görevlileri dışında Araştırma Görevlisi kadrosunda 

çalışmakta olan ve normal öğrenim süresini aşan öğrencilerimiz öğrenim harcından 

muaf olmak için çalışmakta oldukları kurumlardan Araştırma Görevlisi olduklarına 

dair yeni tarihli resmi yazı getirmeleri gerekmektedir 

   

7- Bilimsel Hazırlık Programı uygulanacak öğrencilerin bilimsel hazırlık dersleri ilgili 

Anabilim Dalı tarafından Enstitümüze bildirilecek ve ders atamalarınız Enstitü 

Öğrenci İşleri tarafından yapılacaktır. Bilimsel hazırlık programını alacak öğrencilerin 

Enstitümüz Öğrenci İşleri Bürosuyla temasa geçmesi gerekmektedir. 

 

8- Tez konusu Enstitü Müdürlüğünce onaylanan öğrenciler uzmanlık alan dersi seçmekle 

yükümlüdür. 

 

9- 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Döneminde Doktora Yeterlik Sınavına girecek 

öğrencilerin Yeterlik Çalışması, Tez Öneri Savunma Sınavına girecek öğrencilerin 

Tez Önerisi Çalışması dersine kayıtlanmaları ve bu öğrencilerin danışmanları ile 

irtibata geçmeleri gerekmektedir. 

 

 

Ders seçme ve onay işlemleri ile ilgili karşılaştığınız sorunları TC kimlik numaranızı 

belirterek egitimbillimleri@comu.edu.tr adresine ulaştırabilirsiniz.   

 

 

 

mailto:egitimbillimleri@comu.edu.tr

