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Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 

Gıda Mühendisliği Bölümü Bahar 2021 Eğitim-Öğretim Dönemi 

Kayıt Kuralları 

 
Yeditepe Üniversitesi’nde  “Kayıt Süreci” 4 temel basamaktan oluşmaktadır:  

1. Önkayıt dönemi: Öğrencilerin istedikleri tüm dersleri Öğrenci Bilgi Sistemini (OBS) 

kullarak akademik takvimde duyurulan süreçte önkayıt yapmaları zorunludur. Önkayıt 

yapmayan öğrenciler normal kayıt döneminde ders seçemezler. 

2. Normal kayıt dönemi: Öğrencilerin önkayıtta seçtikleri dersler doğrultusunda sistem 

tarafından otomatik olarak düzenlenen ders programı onay için normal kayıt döneminin 

başında akademik danışmanlara gönderilir. Danışman değerlendirmesi sonrası 

öğrenciler normal kayıt süresince programlarında değişiklik yapabilirler, öğrencilerin 

yaptıkları değişiklikler danışman onayından sonra programlarına yansır.  

3. Ekleme/bırakma dönemi: Akademik takvimde duyurulan tarihlerde OBS kullanılarak 

yapılan ekleme/bırakma (add/drop) sürecinde en fazla 3 ders için işlem yapılabilir. 

4. Dilekçe dönemi: Öğrenciler kayıt kuralları doğrultusunda almaları uygun olan ancak 

normal kayıt veya add/drop sürecinde sistem üzerinden ekleyemedikleri dersler için 

akademik takvimde duyurulan tarihlerde dilekçe verebilirler. Öğrencilerin dilekçe ile 

eklemek istedikleri derslere dönem başından itibaren düzenli olarak katılmaları 

gerekmektedir. 

KAYIT KURALLARI 

1. Çakışma  

Mühendislik Fakültesi kuralları uyarınca Gıda Mühendisliği öğrencilerinin programında yalnızca 

1 saat çakışma olabilir. Çakışan ders saati için dönem başında derslerin hocaları ile görüşülerek 

hocaların bilgilendirilmesi ve uygunluğunun dersin hocaları tarafından değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Kayıt süreci tamamlandıktan sonra öğrencilerin programında bir saatten 

fazla çakışma bulunması durumunda çakışmaya sebep olan ders Mühendislik Fakültesi 

Dekanlığı tarafından dönem içinde yapılan değerlendirme sonucu düşürülecektir. Öğrencinin 

yoklama muafiyeti  olan dersin (Kayıt Kuralı 4)  yarattığı çakışmalar  çakışma kapsamında 

değerlendirilmez. 
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Not: Çap/yandal öğrencilerinin programlarındaki çakışmalar Mühendislik Fakültesi ve 

öğrencilerin anadal Bölümü ve bağlı olduğu Fakültenin kuralları doğrultusunda 

değerlendirilmelidir. 

2. Önkoşul 

Gıda Mühendisliği Bölümü müfredatında yer alan bir dersi alabilmek için dersin önkoşulu 

ve/veya yan koşulunun sağlanması gerekmektedir. 105 krediyi tamamlamış öğrenciler FF 

aldıkları ön koşul dersini devam dersi ile beraber alabilirler. Bu koşulda devam dersi dilekçe 

ile eklenebilir. 

Gıda Mühendisliği müfredatında yan koşulu olan tek ders FDE 492 dersidir. Bu dersi 105 krediyi 

tamamlamış öğrenciler FDE 467 dersini tamamlamış olmak veya aynı dönem kayıt olmak 

şartıyla alabilirler. OBS sisteminde yan koşul tanımlanamadığı için bu dersin yan koşul kontrolü 

Bölüm tarafından yapılmaktadır. 

3. Ders yükü 

3.1.Normal ders yüküne ilave olarak FF, FA, W veya alt yarıyıldan alınamayan 2 adet ders 

alınabilir. Bu kapsamda alınan derslerden ilave ders ücreti alınmaz. Bu süreç öğrenci bilgi 

sistemi tarafından takip edilecek olup öğrencinin dönem ders yüküne ilave olarak yukarıda 

tanımlanan kategoriye giren 2 adet dersi seçebilecektir. 

3.2.Mezun olabilecek durumda olan öğrenciler yukarıdaki koşulları sağlayan +2 ders yüküne 

ilave olarak dersleri çakıştırmadan +2 ders daha almak için dilekçe verebilirler. Bu süreç 

ilgili öğrenci ve Mühendislik Fakültesi Dekanlığı tarafından yönetilecektir. 

3.3.TKL, HTR, HUM ve serbest seçmeli dersler, öğrencinin içinde bulunduğu dönemde normal 

ders yükünü tamamlayamaması durumunda ders yükünü tamamlamak üzere dönem 

gözetmeksizin seçilebilir. Mevcut öğrenci bilgi sistemi, normal dönem ders yükünü 

tamamlayamayan öğrencinin normal ders yükünü tamamlamak üzere açık olan ve 

seçilebilecek olan dersleri öğrencinin seçmesine izin vermektedir. Bu madde kapsamındaki 

dersler sistem üzerinden seçilemedikleri durumlarda Akademik Danışman onayıyla dilekçe 

ile eklenebilir.  

3.4.Yaz döneminde yapılan staj dersleri dönem ders yükünden sayılmaz. Öğrencinin akademik 

programındaki dönemlerde yer alan ve yazın yapılan staj dersleri öğrencinin normal dönem 

ders yükünden sayılmaz. Örneğin, öğrencinin bir döneminde stajla birlikte 6 ders satırı 
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varsa bunlardan bir tanesi yukarıdaki kapsamda yapılan staj ise, öğrencinin o dönem 

için ders yükü 5 olarak değerlendirilir. Bu süreç, mevcut öğrenci bilgi sistemi tarafından 

yönetilmektedir. 

3.5.Yabancı dil dersleri kredisiz (NC) olarak alınmalıdır. 

3.6.Öğretim programı harici ekstra ders dahilinde yabancı dil harici alınacak dersler, 

Rektörlükçe belirlenmiş olan ders ücretinin ödenmesi sonrası alınabilir. 

3.7.Programa başladığı ilk iki yarıyıl sonrası genel not ortalaması (cGPA) 3.50 ve üzeri olan 

öğrenciler, yarıyıl ders yüküne ilave olarak bir ders almak için dilekçe verebilirler. Bu 

kapsamda alınacak dersler ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. Bu kapsamda 

ders alacak öğrencilerimizin alacağı ders ve ders kayıt işlemleri Mühendislik Fakültesi 

Dekanlığı tarafından yürütülecektir. 

3.8.Yarıyılda alınan dersten çekilme talebinde bulunulursa, bu derse ait ücret iadesi veya 

mahsup işlemi yapılmaz. Bu süreç idari olarak Rektörlük tarafından takip edilir. 

 

4. Yoklama muafiyeti 

İki yarıyıl üst üste alınmış ve başarılamamış (FF notu olması kaydıyla) derslerde devam 

zorunluluğu aranmaz. Yoklama muafiyeti FDE 203, FDE 206, FDE 226 ve FDE 254 gibi 

uygulama içeren derslerin yalnızca ders saatlerinde uygulanır, öğrenciler tüm lab 

uygulamalarına katılmak zorundadırlar. Yoklama muafiyeti kullanmak istediğiniz dersler için 

dönem başında dersin hocası ile görüşerek durumunuzu bildirmeniz ve varsa dersin uygulama 

kısmı için kuralları öğrenmeniz gerekmektedir. 

PHYS 101/102 derslerinin laboratuvar muafiyetleri Fizik Bölümü tarafından dönem başında 

paylaşılan liste doğrultusunda değerlendirilmektedir.  

 


