
4. Sınıf Teknik Seçmeli (TE ve RE) Dersler 

TE (technical elective) ve RE (restricted elective) ders kontenjanları, en fazla 50 öğrenci ile sınırlıdır. 

Öğrenciler, kayıtlarda danışmanlarının yönlendirmesi ile istedikleri TE ve RE derslere kayıt yaptırırlar. Bu 

kayıtlar, dersi veren öğretim üyesinin dersin sıralama ölçütleri doğrultusunda yapacağı seçimle ders 

ekleme/bırakma süresi içinde kesinleşir. Bu nedenle öğrencilerin ders seçerken derse kabul ölçütlerini 

gözönüne almaları önerilir. Öğrencilerin kayıt oldukları TE ve RE dersinin ilk dersine katılmaları derse 

kabul ölçütlerinde göz önüne alınmaktadır. 

Öğrencilerin kaydolacakları TE ve RE ders sayısı, normal olarak almaları gereken TE ve RE ders sayısını 

geçemez. Diğer bir deyişle, öğrenciler istedikleri TE ve RE dersinin kontenjanına girememe ihtimalini 

gözönüne alarak gerekenden fazla TE ve RE derse kayıt yaptıramaz. Danışmanların bu hususu titizlikle 

uygulamaları, TE ve RE ders kayıtlarının sağlıklı yapılması için gereklidir. 

2 Haziran 2004 tarihli Bölüm Kurulunda alınan ve 15 Eylül 2004 tarihli Fakülte Kurulunda onaylanan 

kararlara göre 2004-2005 ders yılı 1. döneminden itibaren geçerli olmak üzere şu değişiklikler 

yapılmıştır: 

 Lisans öğrencilerimiz 4. sınıf teknik seçmeli derslerinden en az bir tanesini ısı-akışkan konularını 

kapsayan bir tasarım dersi havuzundan seçeceklerdir. Bu havuz ME 403, ME 405, ME 421, ME 426, ME 

437, ME 476, ME 481, ME 492 ve ME 496 derslerinden oluşmaktadır. 

 Lisans öğrencilerimiz 4. sınıf teknik seçmeli derslerden en fazla bir tanesini Mühendislik Fakültesinin 

diğer bölümlerinden alabileceklerdir. Bu kapsamda alınacak ders 4XX kodlu ve en az 3 kredili olmalı, 

Makina Mühendisliği Bölümü tarafından uygun görülmelidir. Bu tür bir dersin alınabilmesi için “Bölüm 

Dışı Seçmeli Ders Alma İstem Formu”’nun öğrenci tarafından doldurulup danışman onayı alındıktan 

sonra en geç kayıt dönemi son günü akşamına kadar Bölüm Başkanlığına başvurulması 

gerekmektedir. 

 Teknik seçmeli ders olarak kabul edilmeyecek derslerin listesi Ek I’de verilmiştir. 

 Benzer dersleri kapsayan gruplardaki derslerden yalnız bir tanesinin alınması mümkündür. Bu derslerin 

listesi Ek II’de verilmiştir. 

 

https://me.metu.edu.tr/tr/system/files/kayitrehberi/bolum_disi_TE_dersleri_EKI.pdf
https://me.metu.edu.tr/tr/system/files/kayitrehberi/bolum_disi_TE_dersleri_EKII.pdf

