
Kayıt İlkeleri 

Kayıtlarda uyulması gereken bazı yönetmelik maddeleri ve Bölüm ilkeleri aşağıda hatırlatılmaktadır: 

1. Bir dersten FF, FD, W veya U notu alan veya dersi önceki dönemlerde almaları gerekirken alamamış olan 

öğrenciler, bu dersi tekrar alabileceği ilk dönemde almak zorundadırlar. 

2. Makina Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencilerinin normal ders yükü 5 ders/dönem, diğer sınıflardaki 

öğrencilerin normal ders yükleri ise 6 ders/dönemdir. Öğrenciler kayıt oldukları ilk yarıyılda müfredatta 

belirtilen ders yüklerini değiştiremezler. Üniversitemiz lisans yönetmeliğinde, ders adedi artırımına esas 

olan ders yükü, her bölümün lisans eğitim süresi boyunca en fazla dersin bulunduğu dönemin ders yükü 

olarak kabul edilmektedir. Not ortalamasına katılmayan derslerin azami ders adedi hesabında ve aynı 

şekilde yük artırımı hesabında göz önüne alınmaması gereklidir. Bu duruma göre tüm Makina 

Mühendisliği Bölümü öğrencileri için ders yükü artırımı hesabına esas olan ders yükü "6 

ders/dönem"dir.  Öğrencilerin bir yarıyıldaki asgari ders yükü kredili üç derstir. Gerekçeli durumlarda bu 

yük, akademik danışmanın ve ilgili bölüm başkanlığının onayı ile azaltılabilir.  Kayıtlı olunan yarıyıl 

sonunda mezuniyet koşullarını sağlayabilecek öğrenciler için asgari ders yükü koşulu aranmaz. Normal 

programlarından geri kalmış ve derslerini tamamlamak isteyen veya not yükseltmek amacıyla ders 

tekrar etmek isteyen öğrencilerin ders yükü, genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler için 

danışmanının uygun görmesiyle en fazla 1 ders, genel not ortalaması en az 2.50 olan öğrenciler için ise 

en fazla 2 ders artırılabilir. 

3. Öğrenciler daha önce geçer not aldıkları dersleri, ilgili dersten geçer not aldıkları dönemden sonraki en 

geç üç dönem içinde tekrarlayabilirler. Tekrarlanan derste, önceki not ne olursa olsun, alınan son not 

geçerlidir. 

4. W notu alınan bir dersin tekrarlanması zorunludur. Bazı öğrenciler, not yükseltmek amacı ile daha önce 

geçtikleri bir dersi ya da normal programlarına ek olarak yeni bir dersi almakta ve dönem içinde dersten 

çekilme işlemi ile bu isteklerinden vazgeçmeyi düşünmektedirler. W notu bir anlamda ortalamaya 

katılmayan FF notu ile eşdeğerdir. Bu nedenle de daha sonraki bir dönemde alınacak geçer bir not ile 

kapatılması gerekir. 

5. Lisans programı haricinde fazladan alınan derslere ancak NI statüsünde kayıt yaptırılabilir. NI statüsünde 

alınan bir dersin statüsü aynı program içinde değiştirilemez. Dolayısı ile NI statüsünde ders alacak 

öğrencilere bu dersin kayıtlı olduğu programda başka bir dersin yerine sayılmayacağı hatırlatılmalıdır. 

 


