
Ders Kaydı Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar 

10-16 Eylül 2018 tarihleri arasında internetten ders kaydınızı yapınız. 

    1.Sınıf (2018) girişli öğrencilerimiz yeni müfredata tabiidirler. 2016 ve 2017 girişli 

öğrencilerimiz eski müfredattan derslerini almaya devam edeceklerdir. Eğer alamadığınız 

veya başarısız olduğunuz 1. Sınıf dersi varsa eski müfredatta ki dersi seçmelisiniz. (Bu 

durum 1. Sınıf ders programında belirtilmiştir ve eski müfredat dersleri kırmızı renk ile 

belirtilmiştir. 

Yıl sonu not ortalaması (YNO) 2.00’ın altında olanlar. 

  Önceki dönemlerde almadığınız / kaldığınız (FF, FD veya FZ) / şartlı başarılı (DC 

veya DD) dersleri inceleyiniz. Tekrar dersler, şartlı dersler ve önceki dönemlerde 

almadığınız dersleri seçip daha sonra yeni dönem derslerini seçiniz. (YNO 2,00’nin 

altında ise önceki dönemlerde (2.sınıflar için 1.dönem 3. Sınıflar için 3. Dönem) şartlı 

geçilen dersler yeniden alınacaktır.) 

 Önceki yarıyıllardan kalan dersler öncelikle alınır ve bu dersler kayıtyarıyılı 

programındaki derslerle aynı saatlerde ise üst sınıftaki ders kesinlikle alınamaz. 

 2. Sınıf (3. yarıyıl) 3. Sınıf (5. Yarıyıl) toplam AKTS ders yükü 30'dur. Bunun 1/3 

kadar (30/3=10 AKTS) alttan ders alınarak toplam 30+10= 40 AKTS yükü kadar ders 

alınabilir. (Örneğin, almadığınız / kaldığınız (FF, FD veya FZ) / şartlı başarılı (DC 

veya DD) olduğunuz derslerin AKTS toplamı 18 ise, öncelikle bu tür derslerin hepsi 

alınır daha sonra yeni Dönem derslerinden, öncelikle zorunlu derslerin alınması 

şartıyla en fazla toplamda 22 AKTS lik ders alınır). 

Yıl sonu not ortalaması (YNO) 2.00’ın üstünde olanlar. 

 Önceki dönemlerde almadığınız / kaldığınız (FF, FD veya FZ) dersleri inceleyiniz. 

Tekrar dersler, ve önceki dönemlerde almadığınız dersleri seçip daha sonra yeni 

dönem derslerini seçiniz.  

 Önceki yarıyıllardan kalan dersler öncelikle alınır ve bu dersler kayıt yarıyılı 

programındaki derslerle aynı saatlerde ise üst sınıftaki ders kesinlikle alınamaz. 

 Toplam AKTS ders yükü 30'dur. Bunun 1/3 kadar (30/3=10 AKTS) alttan ders 

alınarak toplam 30+10= 40 AKTS yükü kadar ders alınabilir. (Örneğin, almadığınız / 

kaldığınız (FF, FD veya FZ) derslerin AKTS toplamı 8 ise, öncelikle bu tür derslerin 

hepsi alınır daha sonra 3. Dönem derslerinin tümü alınır). 

Not:  

 Teorik derslerin devam koşulunu sağladıkları halde başarısız olan öğrenciler, 

bu derslere yeniden kayıt yaptırdıklarında, derse devam zorunda değildir; 

ancak ara sınavlarına katılmak zorundadır. 

 Sadece uygulamadan oluşan derslerden devam koşulunu sağladıkları halde 

başarısız olan öğrenciler, uygulamalara ve arasınavlarına katılmak zorundadır. 

 17-21 Eylül 2018 tarihlerinde Danışman ders kayıt onaylarını yaptırınız ve 

çıktısını imzalayınız. 

 Mazeretleri nedeniyle kayıt yenileyemeyenler 17-19 Eylül 2018 tarihleri 

arasında dilekçe ile öğrenci işlerine başvuracaklardır. Bu tarihten sonra 

kesinlikle ders kaydı yapılmayacaktır. 

 17-21 Eylül 2018: Danışman onay - Ders Ekleme – Bırakma 

 Danışman onayından sonra mutlaka sayfanıza girerek gerekli kontrolleri 

yapınız.  

 Ders kaydını yenilemeyen öğrenciler,o yarıyılda devamsızlıktan kalmış kabul 

edilir ve bu süre öğrenim süresinden sayılır. 


