DERS KAYITLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:
1. Öğrenim sürelerine bakılmaksızın tüm öğrenciler, bir yarıyılda derslerin
çakışmaması koşulu ile en fazla 25 kredilik ders alabilirler. AGNO’su 3.00 ve
üzerinde olan öğrenciler 28 krediye kadar ders alabilirler.
2. Öğrenciler, öncelikle bulundukları sınıfın alt sınıflarındaki alıp başarısız
oldukları ve daha önce hiç almadıkları dersleri almak zorundalardır. Bu şartı
sağlayan öğrenciler, iş bu esaslarda belirtilen ders kredi sınırını aşmamak
koşuluyla bulundukları sınıf ve üst sınıflardan da ders alabilirler.
3. I. Öğretim öğrencileri sadece I. öğretime açılan dersleri; II. Öğretim
öğrencileri, II. öğretimden veya ilgili Bölüm başkanlığının uygun görmesi
durumunda I. Öğretimden de ders alabileceklerdir. Ancak II. Öğretim için
açılan bir ders grubuna ait öğrenci sayısının 10 kişinin altında (9 ve aşağısı)
kalması durumunda, bu gruptan ders alan II. Öğretim öğrencilerinin I. Öğretim
için açılan ders gruplarına yönlendirilerek ders almaları sağlanacaktır.
4. Mezuniyet durumundaki bir öğrenci, öncelikle kendi fakültesinden, sonra
diğer fakülte ve diğer üniversitelerden ders alabilir. Mezuniyet durumundaki
öğrenci, mezuniyet sınavı da dikkate alındığında ilgili dönemde mezun
olabilecek öğrenci demektir. Mezuniyet durumunda alınabilen eşdeğer dersler
bölüm başkanlığı tarafından belirlenir. Öğrenci kendi bölümünde ön koşullu
olan bir dersi, ön koşulu yerine getirmeden hiçbir şekilde alamaz. Ön koşulu
yerine getirmiş ise, diğer bölüm veya fakültelerden ön koşullu olsa bile
alabilir.
5. Öğrenci kendi bölüm ders programında yer alan servis derslerini (Fizik,
Matematik, İngilizce, vs.) bölüm için açılmış grupların kontenjanının dolu
olması sebebiyle farklı gruplardan alabilir. Ancak, sonrasında almış olduğu bu
derslerin gruplarını değiştirmek için dilekçe vermesi uygun değildir.
6. Ekle-Sil dilekçe kabulü 16-18 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.
Bölüm tarafından olumlu değerlendirilen dilekçeler 20 Eylül 2019, Cuma
mesai bitimine kadar Dekanlığımıza iletilmelidir.
7. Ders kayıt döneminde hastalık/ölüm gibi mazeretler durumunda bunu
gösteren geçerli bir belgeyi dilekçesine ekleyerek vermesi gerekmektedir.
Yurtdışında olmak/internet erişiminin olmaması gibi mazeretler geçerli
değildir.
8. Bölümlerimizden kaynaklanan bir hatadan dolayı öğrenci mağdur olmuş ise
bölümden durumu anlatan bir yazının da Dekanlığa gönderilmesi
gerekmektedir.
9. Öğrenciler dilekçelerinde mazeretlerini açıkça yazmaları gerekmektedir.
10. Lisans öğrencilerinden, ardışık iki yarıyıl AGNO'su 2.00'ın altında olan öğrenci
üst yarıyıllardan ders alamaz. Öğrenciler Repeat durumunda olmasına
rağmen bölüme verdikleri dilekçelerinde yeni dersler de yer almaktadır. Bu
dersler FYK kararı ile sisteme eklendiğinde sistem öğrencinin Repeat
durumunda olup olmadığını kontrol etmemektir. Bölümlerimizin repeat
durumunda olan öğrencilere üstten ders verilmemesi gerekmektedir.
11. 1.sınıf öğrencileri, 3. ve 4. sınıflardan, 2. Sınıf öğrencileri ise 4. Sınıftan ders
alamazlar.

12. Öğrencilerimizin dilekçelerinde bildirdikleri mazeretler arasında Mezuniyet
Aşamasındayım ibaresi de yer almaktadır. Maalesef büyük çoğunluğunda bu
doğru çıkmamaktadır. Bölümlerimizin bu durumu da inceleyerek dilekçeleri
bize yönlendirmeleri önemlidir.
13. Öğrenci almak istediği seçimlik dersin kontenjanı dolu olması durumunda
diğer seçimlik derslerden seçim yapmalıdır. Kontenjanı dolmuş dersleri
dilekçe ile seçmesine geçerli bir sebep bildirilmediği sürece izin
verilmemelidir.

