
Sevgili Öğrencilerimiz, 

Öncelikle 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılının, hepimiz için güzel geçmesini temenni 

ederiz. Kayıtlarda yaşanan problemleri en aza indirmek amacıyla aşağıdaki hususların 

hatırlatılmasında fayda görülmüştür. 

“Yıldız Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği” Madde 20/b ’ ye 

göre; Kayıt yenileme işlemi Akademik Takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılmak 

zorundadır. Buna göre; Mazeretli öğrenciler dışındaki öğrenciler kayıtlarını otomasyon 

sisteminden yapmak zorundadırlar.  “Yıldız Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim 

Öğretim Yönetmeliği” Madde 20/ç’ye göre “Kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri Senato 

tarafından kabul edilen YTÜ Ders Kayıt ve Seçim Esasları doğrultusunda yapılır.” 

“YTÜ Ders Kayıt ve Seçim Esasları” na göre  

1. Ders alma veya ders kayıt dilekçesi uygulaması yerine tüm ders kayıt işlemlerinde 

otomasyon sisteminin verileri esas alınır. 

2. I. Öğretim öğrencileri sadece I. öğretime açılan dersleri; II. Öğretim öğrencileri sadece 

II. öğretime açılan dersleri alacaktır. (2010 ve öncesi öğrenciler USIS sisteminden 

kontenjan dahilinde seçim yapabilirler.) 

3. Ders kayıt sorumluluğu tamamen öğrencinin kendisine aittir. Öğrenci danışmanının, 

otomasyon sisteminde onay verme işlemi yoktur.  

4. Öğrenciler; bölüm/programın belirlediği kontenjan varsa, bu kontenjan dâhilinde 

derslere kaydolurlar. (25.08.2016 gün ve 03-04 sayılı Senato kararı ile eklenmiştir.) 

Ders alma dilekçesi ile derse kayıt söz konusu olamayacaktır. Ders ekle/sil 

işlemlerinizi otomasyon sistemi üzerinden tamamlamanız gerekmektedir.     
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Ders seçimleri ile ilgili diğer önemli hususlar: 

- Ders programları yarıyıl bazında hazırlanmaktadır. 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar yarıyılı 

haftalık ders programı 2., 4., 6. ve 8. yarıyıllardaki dersler esas alınarak hazırlanmıştır. İlgili 

yarıyıllardaki derslerin programı, her yarıyıl kendi içerisinde değerlendirilmek suretiyle (birbiri ile 

çaprazlama konan dersler hariç) çakışma olmayacak şekilde hazırlanmaktadır. Kısaca; 2. Yarıyıl 

dersleri kendi arasında, 4. Yarıyıl dersleri kendi arasında, 6. Yarıyıl dersleri kendi arasında ve 8. 

Yarıyıl dersleri kendi arasında çakışmadan alınabilmektedir. Herhangi bir yarıyıldaki öğrenci kendi 

yarıyılındaki dersleri, çakışma problemi sebebiyle almakta problem yaşamayacaktır. Ancak kendi 

yarıyılı haricindeki dersleri (üstten, alttan veya dönem dışı dersler) almak isteyen öğrenciler, daha 

önceki yarıyıllarda olduğu gibi, kendi programlarına uygun olan dersleri alabileceklerdir. 

 

- Bologna geçiş sürecinden sonra yaşanabilecek aksaklıkları gidermek amacıyla zorunlu dersler 

dönem dışı olarak açılmıştı. 2017-2018 Bahar döneminde de mezuniyet durumundaki 

öğrenciler göz önünde bulundurularak “Zorunlu dersler”, “Dönem dışı ders” olarak açılacaktır. 

Dönem dışı derslerde kontenjanlar sınırlı olacağından mezun durumunda olan 

öğrencilerimizin kendilerine ayrılan günde, varsa Dönem dışı almaları gereken zorunlu 

dersleri seçmeleri önerilir. 

- Seçimlik ya da Mesleki Seçimlik derslerin dönem dışı açılması söz konusu değildir. 

- Mezun durumundaki (Mezuniyet için maksimum 25 kredi dersi kalan)  öğrenciler, Bahar 

döneminde açılmayan derslerini, içerik ve kredi şartları uygun olmak kaydıyla, Fakülte Yönetim 

Kurulunun uygun görmesi halinde Üniversitemiz diğer bölümlerinden ve/veya diğer 

Üniversitelerden alabilirler. 

- Kayıt tarihleri içerisinde kayıtlarını tamamlayamayan öğrenciler  “Yıldız Teknik Üniversitesi 

Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği” Madde 20/c’ ye göre aşağıda sıralanan 

mazeretlerini bildiren belge ile en geç 23 Şubat 2018 tarihine kadar Makine Mühendisliği Bölüm 

Başkanlığı’na başvurmalıdırlar.  

c) Mazeret durumunda kayıt yenileme;  kayıt yenileme süresi içerisinde hastalık, doğum, doğal afetler, 

tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik gibi önceden öngörülemeyen mazereti nedeniyle ……. 

 

- Akademik takvimde belirtilen tarihler dışında kayıt işlemleri yapılamayacaktır. 

- Mazeretli öğrenciler dışındaki tüm öğrenciler ders kayıtlarını otomasyon sisteminden yapacaklardır. 

Dilekçe ile kayıt yapılamayacaktır. 

- Kapanan dersler akademik takvimde belirtilen tarihte (9 Şubat 2018) ilan edilecek, dersi kapanan 

öğrenciler yine akademik takvimde belirtilen tarihler arasında (12 – 13 Şubat 2018) USİS 

otomasyon sistemi üzerinden kontenjanı uygun başka bir derse kayıt yaptırabileceklerdir. 

- Kapanan ders sürecinde (12 – 13 Şubat 2018) kontenjanı uygun dersleri seçemeyen öğrencilerin, 

kapanan dersi (2-3 hafta içerisinde) silinecek ve süreç tamamlandığından dolayı yeni ders 

seçemeyeceklerdir. (Sistemde ders kapatıldığında içindeki öğrenciler otomatik olarak 

silinmektedir.)  

- Seçtiğiniz tüm dersler (Makine Tasarımı, Bitirme tezi, … dahil ) kontenjan yetersizliğinden dolayı 

kapanabileceğinden 9 Şubat 2018 tarihinde Bölüm web sitesi ve ilgili derslerinizi veren Bölümlerin 

web sitelerini mutlaka kontrol ediniz.  

- Şu ana kadar 1 adet sosyal seçimlik ders almış öğrencilerimiz, 2. Sosyal seçimlik derslerini seçerken 

ilk aldıkları dersin USIS teki ders tipini (SOS1 veya SOS2) kontrol etmeli ve 2. dersi buna göre 



seçmelidir. Mezuniyetiniz için USIS sisteminde öğrenicinin aldığı dersler kısmında 1 adet SOS1 ve 

1 adet SOS2 dersi yer almalıdır. 
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ÖNEMLİ NOT (YTÜ ders kayıt kılavuzundan alınmıştır.) 

 Ders Tekrarı (Ders Saydırma): Ders tekrarı (Ders saydırma), not yükseltmek için veya başarısız 

olunması nedeniyle zorunlu veya seçimlik kategorisindeki bir dersin, tekrar alınması durumudur. 

 Tekrarlanmak istenen ders (zorunlu veya seçimlik) aynı kodlu ise, öğrenci otomasyon sistemi, 
otomatik olarak saydırma işlemi yapar.  

 Ancak, daha önce alınan bir seçimlik ders yerine başka bir seçimlik dersin alınması durumunda, 
sistem saydırma işlemini otomatik olarak yapmadığından öğrencinin kendisinin, ders kaydı 
sırasında sistem üzerinden saydırma işlemini yapması gerekir. 

 Tekrar alınan dersin daha önceki başarı notu, dersin tekrarlandığı yarıyılın AGNO hesabına 
katılmaz, tekrarlanan dersin son başarı notu geçerlidir. 

 

 Kayıtlar 02 – 8 Şubat 2018 tarihleri arasında USIS sistemi üzerinden randevulu olarak 

yapılacaktır. Bu tarihler arasında almak istediğiniz derslere mutlaka  kaydolmalısınız. Ders kayıtları, 

belirtilen tüm randevu günlerinde saat 08:00 itibariyle başlayacaktır. 
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