
KAYIT YENİLEME (BAHAR DÖNEMİ İÇİN DERS KAYDI YAPTIRMA) 

 02-05 ŞUBAT 2017 TARİHLERİ ARASINDADIR. 

 

1. SINIF (2016-2017 GİRİŞLİ) ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE 

1-) Birinci sınıfta okuyan öğrencilerimiz 2016-2017 Eğitim Yılı Bahar Yarıyılı ders kayıtlarını 

kendileri yapacaklardır. Okulumuz öğrenci işleri personeli tarafından, sizler adına ders seçimleri 

yapılmayacak olup sadece sorularınıza ve sorunlarınıza yardımcı olacaklardır. 

2-) Öğrencilerimiz bahar yarıyılınca TÜRK DİLİ II, YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ve 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKLAP TARİHİ II derslerini almak zorundadırlar. 

3-) Geçen sene (2015-2016 Eğitim Yılı) Hazırlık Sınıfı okuyan öğrencilerimiz de ders seçimlerini 

kendileri yapmak zorundadırlar. Ders alma sorumluluğu öğrencilerimizin kendi sorumluluğundadır. 

4-) Geçen sene (2015-2016 Eğitim Yılı) Hazırlık Sınıfı okuyan öğrencilerimizden Yarıyıl Sonu 

Sınavında Başarısız olan öğrencilerimiz Yabancı Dil II (İngilizce) dersini almak zorundadır. 

5-) Birinci sınıf öğrencilerimiz, kendi programındaki müfredat kurallarına uygun olarak seçmeli 

ders alacaklar. Zorunlu ve seçmeli dersler hakkında bilgi almak için her program öğrencisi kendi 

Program Başkanından bilgi alabilir. 

 

2. SINIF (2015-2016 GİRİŞLİ) ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE 

1-) 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 olacaktır) 

2-) 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. (Alttan derslerle birlikte üstten ders alan 

öğrencilerimizde, toplam ders yükü 30 AKTS olacaktır.) 

3-) GANO’su 2,00 ve üzeri olan öğrencilerimizden alttan dersli olanlar, dördüncü yarıyılda 36 

AKTS’ye kadar ders alabilirler. 

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

almak için kendi Program Başkanınızdan bilgi alabilirsiniz. 

5-) 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. 

6-) Okulumuzda üçüncü ve daha eski senesini (2014-2015 Eğitim Yılı ve daha eski kayıtlı) okuyan 

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

yaptırabileceklerdir. 

7-) 3’üncü ve daha eski yılını okuyan öğrencilerimiz, varsa ikinci ve dördüncü yarıyıldaki 

BAŞARISIZ derslerini aldıktan sonra daha önceki yıllarda alamadıkları dersleri alabilirler. 


