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ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 

 

 3. Sınıftaki; Mekanik Tasarım Kolu öğrencileri 2 adet MT1 dersi, Isıl Tasarım Kolu öğrencileri ise 

2 adet IT1 dersi seçmek zorundadırlar.  

 Öğrencilerimiz, haftalık ders programında çakışma olmadan ders seçimi yapmak zorundadırlar (Aynı 

saatteki seçmeli derslerden sadece bir tanesini). Normal öğretim öğrencileri, normal öğretim haftalık 

ders programında belirtilen saatlerde, ikinci öğretim öğrencileri ise ikinci öğretim haftalık ders 

programında belirtilen saatlerde derse devam etmek zorundadırlar.  

 Normal öğretim öğrencilerin ikinci öğretimler ile, ikinci öğretim öğrencilerin normal öğretimler ile 

derse devam edilmesine kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu yüzden, öğrencilerin devam konusunda 

mağdur olmamaları için, ilan edilen ders programına uygun olarak ders seçimi yapmaları 

gerekmektedir. Ayrıca, ders programında çakıştırılan kol derslerinin sınavları aynı gün ve saatte 

yapılacaktır. 

 4. Sınıftaki ; Mekanik Tasarım Kolu öğrencileri; 3 adet MT3 dersi ve 1 adet IT3 dersi veya 2 adet 

MT3 dersi ve 2 adet IT3 dersi şeklinde ders seçimi yapmak zorundadırlar. Isıl Tasarım Kolu 

öğrencileri ise 3 adet IT3 dersi ve 1 adet MT3 dersi veya 2 adet IT3 dersi ve 2 adet MT3 dersi 

şeklinde ders seçimi yapmak zorundadırlar. 

 Mezuniyet aşamasında, öğrencilerimizin mağdur olmamaları için, yukarıda belirtilen kurallara uygun 

ders seçimleri yapmaları gerekmektedir. Kol dersi seçimlerini yukarıda belirlenen kurallara uygun 

yapmayan öğrencilerimiz, mezuniyet aşamasında tekrardan ders almak zorunda kalacaklardır.  

 Ders kayıt döneminde (27-31 Ocak 2020), seçmeli kol dersleri için kontenjan artırımı 

yapılmayacaktır.  

 Ders kayıt döneminde kol dersi seçimi yapamayan öğrencilerin ders seçimleri, EKLE-SİL (7-12 

Şubat 2020) haftasında yapılacaktır.  

 EKLE-SİL işlemleri sırasında, kontenjanları eksik olan derslerin sayısı ve öğrencinin bireysel ders 

programı dikkate alınacaktır. 

 Ders ekleme ve silme işlemi yapmak isteyen öğrencilerimiz; EKLE-SİL haftasında dilekçe ile 

şahsen Bölüm Başkanlığına başvurmak zorundadır. Öğrencilerin uygun derslere atanmaları, 

Bölüm Başkanlığı tarafından görevlendirilen Öğretim Üyeleri danışmanlığında öğrenci ile birlikte 

yapılacaktır. 
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