
DERS SEÇİM İŞLEMLERİ    

Ders seçim sayfasında, aşağıdaki başlıklar altında 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde Fakülte 

/ Yüksekokul  / Meslek Yüksekokulu programlarında okutulacak dersler ile başarısızlık nedeniyle dersten kalan 

öğrencilerin tekrar almak zorunda olduğu dersler listelenmiştir. 

 

✓ Zorunlu Dersler 

✓ Programa Bağlı Seçmeli Dersler 

✓ Ortak Zorunlu Dersler 

✓ Başarısız Olduğunuz Dersler 

✓ Alttan / Üstten Dersler 

✓ Başka Bölüm Dersleri  

✓ İsteğe Bağlı Seçmeli Dersler 

 

ZORUNLU DERSLER 

Öğretim programlarında yer alan ve öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için alıp başarılı 

olması gereken derslerdir. Tıp ve Diş Hekimliği fakültelerindeki kurul dersleri ve staj uygulamaları da bu 

kapsamdadır. 

 

PROGRAMA BAĞLI SEÇMELİ DERSLER 

Öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programlarında yer alan ve mezun olabilmesi için önerilen belirli dersler 

veya ders grupları arasından seçerek alması gereken derslerdir 

➢ Programa Bağlı Seçmeli Derslerden kontenjan belirlenmiş olanlara, belirlenen kontenjan sayısına 

göre öğrenci yerleştirilecektir. Bu derslerin seçiminde kontenjanlara dikkat edilmesi gerekmektedir. 

 

ORTAK ZORUNLU DERSLER 

2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp 

Tarihi, Türk Dili,  yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan programlardaki yabancı dil dersleri ile İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kanununa göre iş güvenliği uzmanı olabilecek mezunları yetiştiren fakültelerde İş Sağlığı ve 

Güvenliği ortak zorunlu derslerdir. 

➢ Birinci sınıf öğrencilerinin Ortak Zorunlu Dersleri seçmesi gerekmektedir.  

 

➢ Eğitim dili İngilizce olan lisans ve ön lisans programlarına tanımlanmış Atatürk İlkeleri ve İnkılap 

Tarihi Il ve Türk Dili lI dersleri uzaktan eğitim yoluyla verilmemektedir.  

 

➢ Yabancı uyruklu öğrenciler haricinde eğitim dili İngilizce olan lisans ve ön lisans 

programlarına kayıt yaptıran öğrenciler BAŞKA BÖLÜM DERSİ sekmesinde yer alan ve eğitim 

dili Türkçe olan bölümlerden ilgili dersleri seçebilirler.   



İSTEĞE BAĞLI SEÇMELİ DERSLER 

Öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programında yer almayan ve mezuniyet için gerekli olan krediyi 

tamamlamak üzere bilgi, görgü ve genel kültürünü artırmak amacıyla kendi isteği ve danışmanının onayıyla 

aldığı derslerdir. İsteğe bağlı olarak alınan seçmeli dersler, programa bağlı seçmeli derslerin yerine geçmez. 

 

➢ Daha önce alınarak başarılı olunan İsteğe Bağlı Seçmeli Ders tekrar seçilmemelidir. 

 

➢ İsteğe Bağlı Seçmeli Ders alacak olan öğrencilerin “İsteğe Bağlı Seçmeli Dersler” sekmesinde yer 

alan derslerden seçim yapmaları gerekmektedir.  

 

❖ İsteğe Bağlı Seçmeli Dersten Kalan Öğrencilerin; 

***Öncelikle başarısız oldukları ilgili dersin 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde  açılıp 

açılmadığını “İSTEĞE BAĞLI SEÇMELİ DERSLER” sekmesinden kontrol  etmeleri gerekmektedir. 

 

 İlgili dersin açılmış olması durumunda; 

 

✓ “BAŞARISIZ OLDUĞUNUZ DERSLER” sekmesinden başarısız olunan dersin seçilmesi 

gerekmektedir. 

 

 İlgili dersin açılmamış olması durumunda ise; 

 

✓ İlk olarak “BAŞARISIZ OLDUĞUNUZ DERSLER” sekmesinden kalan dersin seçilmesi, 

✓ Sonrasında İSTEĞE BAĞLI SEÇMELİ DERS sekmesinden de yeni dersin seçilmesi 

gerekmektedir. 


