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2. SINIF (2016 YGS veya OBP ile yerleşen) ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE 

1-) GANO’su 1.80 nin altında olan öğrenciler, dördüncü yarıyıldan ders alamayacak olup sadece 

ikinci yarıyılda notu FF veya FD olan dersleri seçeceklerdir. Öğrenciler not yükseltmek istiyorsa 

koşullu geçtiği dersleri (DD veya DC) de alabilirler.  

2-) İkinci sınıfta okuyan ve dördüncü yarıyılda ilk kez kayıt yaptıracak öğrencilerimizin alacağı 

dersler ZORUNLU DERSLER ve SEÇMELİ DERSLER olmak üzere iki gruptan oluşmaktadır. Bu 

derslerin toplam AKTS değeri 26’dır. (Hiç alttan dersi olmayan sadece dördüncü yarıyıldan ders 

alan öğrencilerimizin toplam ders yükü 26 AKTS’dir) 

3-) Dördüncü yarıyıla ilk defa kayıt yaptıracak öğrencilerimizin, alttan alacağı dersler varsa 

öncelikle BAŞARISIZ olduğu derslerini alacaklar. Daha sonra mevcut kredi yükü kadar üstten 

(dördüncü yarıyıl derslerinden) ders alabilirler.  

4-) GANO’su 1,80 ve üzeri olan öğrencilerimizden, ikinci yarıyıldan dersi olanlar, dördüncü 

yarıyılda aşağıdaki kurala göre ders alabilirler. 

a) GANO’su 1.80-1.99 arası olanlara, 30 AKTS, 

b) GANO’su 2.00-2.49 arası olanlara, 36 AKTS, 

c) GANO’su 2.50-2.99 arası olanlara, 40 AKTS, 

d) GANO’su 3.00 ve üzerinde olanlara, 50 AKTS 

kredi yükü kadar ders almasına izin verilir. 

5-) Her programın zorunlu ve seçmeli dersleri farklı olduğundan, dersler hakkında detaylı bilgi 

almak için kendi Program Başkanınızdan bilgi alabilirsiniz. 

6-) İkinci yarıyıldan aldığı (başarısız olduğu) dersi ile dördüncü yarıyılda alması gereken seçmeli 

dersinin çakışması durumunda, öğrencilerimiz başka programdaki seçmeli derslerden seçim 

yapabilir. 

7-) İşyeri Eğitimi II dersini seçen öğrencilerimiz (Makine Programı dışında) başka seçmeli ders 

almayacaklardır. Fakat Makine Programı öğrencileri, bir tane daha kendi programından seçmeli 

ders almak zorundadır. İşyeri Eğitimi II dersini almayan Makine Programı öğrencileri ise toplam 5 

tane seçmeli ders alacaklardır. 

8-) Seçmeli Derslerden İşyeri Eğitimi II dersini alan öğrencilerimiz, bahar yarıyılı başlamadan, 

(duyurularımızda daha önce ilan edilen tarihler içinde) İşyeri Eğitimi Sözleşmelerini program 

başkanına onaylatıp tahakkuk birimimize teslim etmelidirler. 

9-) Okulumuzda üçüncü ve daha eski senesini (2015-2016 Eğitim Yılı ve daha eski kayıtlı) okuyan 

öğrencilerimiz, ilan edilen tarihlerde, ilgili bankaya katkı payını yatırdıktan sonra ders kaydı 

yaptırabileceklerdir. 

10-) Üçüncü ve daha eski yılını okuyan öğrencilerimiz, varsa ikinci ve dördüncü yarıyıldaki 

BAŞARISIZ derslerini aldıktan sonra daha önceki yıllarda alamadıkları dersleri alabilirler. 


