TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE DUYURULUR
Mühendislik Fakültesi
Non-Technical Elective DERSLER
NTE derslere iki yeni Almanca dersi ilave edilmiştir. Belirtilen dersler seçildiğinde Danışman Hocanıza onaya göndererek
ders kaydının kesinleştiğinden emin olunmalıdır.
YDA1001.7 German for Beginners – Çarşamba 08:30-10:20
YDA1002.4 German – Pazartesi 15:00-16:50

PHYS1104 Physics Lab-II DERSİ
PHYS1104 Physics Lab-II dersinde bölümlerimize sunulan ayrı laboratuvar grupları bulunmaktadır. Bu guruplara ders
çakışması / kontenjan dolması sebebiyle kayıt yaptıramamış öğrencilerimizin 07 Şubat Perşembe gününe kadar Hüseyin
Yaltırık Hoca (huseyin.yaltirik@marmara.edu.tr) ile iletişime geçmeleri ve program çakışmalarını belirtmeleri
gerekmektedir. Bu öğrenciler için ilave laboratuvar grubu oluşturulacaktır. 08 Şubat Cuma günü söz konusu grubu seçerek
ders kaydının Danışman Hocanız tarafından onaylandığı kontrol edilmelidir.

DERS KAYITLARININ TAMAMLANMASI, DERSLERİN BAŞLANGICI,
DERS ÖĞRENCİ LİSTESİNDE İSMİNİZİN BULUNMASI
Tüm öğrencilerimizin Ders Kayıtlarını 08 Şubat Cuma günü tamamlamış olması gerekmektedir. Danışmanınız ile mutlaka
iletişime geçiniz ve BYS’de “KAYIT KESİNLEŞTİRİLDİ” ifadesi bulunduğunu kontrol ediniz. Derslerinizin “Ders Programı”
sekmesinde gözüküyor olması kayıtlandığınız anlamına gelmemektedir.
“Taslak”, “Danışman İnceleme”, “Danışman Onay” bildirimleri kaydınızın tamamlanmadığını gösterir.
2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi başlangıcı 11 Şubat Pazartesi’dir ve tüm dersler bu tarihte başlayacaktır. Aldığınız
tüm derste kaydınızın (isminizin) Öğretim Üyesi Ders Listesinde bulunduğunu kontrol ediniz.

MEZUNİYET DURUMUNDA OLDUĞU İÇİN MAKSİMUM DERS SAYISI ÜZERİNDE DERS SEÇİMİ
Mezuniyet durumunda olduğundan maksimum ders sayısı üzerinde ders almak isteyen (yönetmeliğe göre) öğrenciler,
ders kayıtları tamamlandıktan sonra dilekçe verecekler ve ilave almak istedikleri dersleri gün/saat dilekçelerinde belirterek
“Yönetim Kurulu Kararı” ile derslere kayıt yapabileceklerdir. Alınacak derslerde çakışma olmaması mutlaka kontrol
edilmelidir. Aksi durumda ders kaydı yapılmayacaktır. Bu öğrencilerin, ders kayıtları öğrenci işleri tarafından
yapılacağından 11 Şubat Pazartesi gününden itibaren alacakları derslere devam etmeleri ve dersin öğretim üyesini
bilgilendirmeleri gerekmektedir.

REPEAT (R) / TEKRAR OLARAK SUNULAN GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ
Güz Dönemi dersi olup Bahar Döneminde tekrar olarak sunulan derslerin (Calculus I, Physics I gibi) dönem dersleri ile
çakışması durumunda öğrencilerimiz bu dersleri dilekçe vererek bırakabilirler. Bu taleplerin ders kayıtları tamamlandıktan
sonra verilmesi, söz konusu dersler yerine başka derslerin seçilmesi planlanıyor ise dilekçede bu ders gün ve saatlerinin
belirtilmesi ve alınacak derslerde çakışma olmadığının kanıtlanması gerekmektedir.

DC ve DD Başarı Notu ile BAŞARILI OLUNAN DERSLERİN TEKRAR ALINMASI
Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre DC ve DD ile başarısız olunan dersler başarı notunun yükseltilmesi için tekrar
seçilebilir. Ders kayıt listenizde CC başarı notu ile başarılı olunmuş bir dersin tekrar seçilmesi mümkün değildir. Bu şekilde
bir yazılım hatası ile CC ile başarılı olduğunuz dersler bulunuyorsa Öğrenci İşleri Ofisimize başvurmanız gerekmektedir.

