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MAKİNE PROGRAMI DERS KAYITLARI
BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE
Makine programına yeni kayıt yapan (1. sınıf) öğrencilerin internet üzerinden ders kaydı yaparken aşağıdaki
yönergelere uymaları gerekmektedir.
1. Zorunlu Derslerin tamamı seçilmelidir.
2. Sosyal seçmeli derslerden Acil Yardım seçilecektir.
3. Derslere ön kayıt yaptıktan sonra ÖBS(öğrenci bilgi sistemi)’ne tekrar giriş yapılarak kaydın danışman
tarafından onaylanıp onaylanmadığı (sayfada “Kaydınız Onaylanmıştır” görülmelidir) kontrol edilmeli,
danışman tarafından düzeltme verildiyse kayıt haftası içerisinde istenen düzeltme yapılmalıdır. Danışman onay
vermediği müddetçe kaydınız onaylanmaz.
4. Yabancı Dil derslerinden muaf olmak isteyen öğrenciler üniversite WEB sayfasından sınav tarihlerini takip
ederek sınava başvurabilir ve geçerli puan aldıkları takdirde bu derslerden dönem içerisinde muaf olabilirler.
5. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – I ve İngilizce-I dersi EMYO müdürlüğü altında açılacak olup oradan
seçilmesi gerekmektedir.
6. Endüstriyel Uygulamalar - I dersi staj dersi olup bu dönem kayıt yapılmayacaktır.!

ZORUNLU DERSLER LİSTESİ

SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ

İKİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE !
Makine Programı ikinci sınıf veya uzatmalı öğrencilerin ders kaydı yaparken aşağıdaki yönergelere uymaları
zorunludur.
1. Akademik uyarılı öğrencilerin genel not ortalaması 1,80’in altında ise yalnızca 15 kredi ders seçimi
gerçekleştirebilirler. (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi –I bu kapsamın dışındadır.)
2. Kaldıkları dersler ile 15 krediyi dolduramayanlar ( 15 krediden az ders seçebilmiş olanlar için)
danışman onayıyla hiç almadığı bir derse kayıt yaptırabilirler.
3. Genel not ortalaması 1,80’in üzerinde olan öğrenciler 22 krediye kadar ders alabilirler.
4. Tüm öğrenciler akademik uyarısı bulunsun veya bulunmasın FF ya da DZ ile kalmış oldukları dersleri
öncelikle seçmek zorundadırlar.
5. Aşağıda ikinci sınıf zorunlu dersleri listelenmiştir.
6. Teknik Seçmeli – I ders grubundan iki adet ders seçilecektir.
7. Endüstriyel Uygulamalar I/II dersleri yalnızca Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, İngilizce dersleri
ile beraber alınabilir. Bu durum dışındaki hiçbir öğrenci staj sınavından kalsa bile bu dersleri
alamayacaktır.
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ

TEKNİK SEÇMELİ – I DERSLER LİSTESİ

