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Sevgili Öğrenciler,
 Ders alma işlemlerine başlamadan önce Üniversitemiz yönetmelik ve buna bağlı olarak hazırlanan
yönergeleri okuyunuz. Yönetmelik ve yönerge hükümlerini bilmek öğrencilerin kendi
sorumluluklarıdır. Yönetmelik ve yönergelere, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı ağ sayfasından
ulaşabilirsiniz.
 Ders kayıt programı 14-15 Eylül 2017 tarihlerinde öğrencilere açılacaktır.
 Kayıt
işlemleri
öğrenciler
tarafından
Üniversitemizin
web
sayfasında
bulunan (https://ogrenci.gazi.edu.tr/ogrenci/) ağ adresinden yapılacaktır. Kayıt sistemine girebilmek
için (http://ogrenci.gazi.edu.tr/) adresinde 'Öğrenci Girişi' bölümünden öğrenci numarası ve şifre
bilgileriniz ile sisteme giriş yapınız. Derse kayıt menüsüne girerek ders kayıt işlemlerine
başlayabilirsiniz.
 Ders seçmeden önce kayıtlı olduğunuz birimin web sayfasından (http://tf-otomotiv.gazi.edu.tr/) veya
sosyal ağ adresinden (https://www.facebook.com/gaziotomotiv/) ders alma süreci ile ilgili belirlenen
ilkeleri ve haftalık ders programınızı inceleyiniz.
 Bölümünüz (Teknoloji Fakültesi – Otomotiv Mühendisliği Bölümü) müfredatında yürütülen zorunlu ve
seçmeli derslere; (http://gbp.gazi.edu.tr/) bulunan bilgi paketindeki "Dersler-AKTS Kredileri"
sekmesinden ulaşabilirsiniz.
 Öğrencilerimizin mezuniyet aşamasında yaşadığı en büyük sorun, seçmeli derslerin eksik seçilmesi
nedeniyle oluşan hatalardır. Bu nedenle öğrencilerimizin bölüm müfredat programlarını çok iyi takip
etmeleri ve özellikle seçmeli ve zorunlu ders seçiminde akademik danışmanları ile eşgüdüm içerisinde
çalışmaları gerekmektedir.
 Tüm öğrencilerimizin ve özellikle Üniversitemize bu yıl kayıt olan 1. sınıf öğrencilerinin öncelikle
bölümle ve akademik danışmanıyla irtibata geçerek ders alma işlemini gerçekleştirmeleri
gerekmektedir. Bilimsel Hazırlık sınıfı alacak öğrencilerin kayıt ekranından 'Bilimsel hazırlık' dersini
almaları gereklidir.
 Danışman onay işlemleri 22-23 Eylül 2016 tarihlerinde yapılacaktır. Öğrenci kayıt işlemini
tamamladıktan ve onay verdikten sonra akademik danışmanına giderek onay işlemini birlikte
gerçekleştirecektir. Danışman Onay’ı alınmamış kayıtlar geçersizdir.
 Kayıt programı yönetmelik hükümleri doğrultusunda bazı kontrolleri yaparak öğrencilere uyarı
mesajları verecektir. Öğrencilerimiz bu uyarı mesajlarını dikkatle okuyarak kayıtlarını uyarılar
çerçevesinde yapmalıdırlar.
 Öğrencilerin başarısız oldukları dersleri ilgili dönemde almak zorundadırlar. Bu dersler otomatik olarak
sisteme yüklenmektedir. Ancak başarısız olunan seçmeli dersler sisteme yüklenmeyecektir. Bu
nedenle
öğrencilerin
seçmeli
ders
kontrolleri
kendi
sorumluluklarındadır.
Bölümlerinde her iki dönem açılan ve başarısız olunan dersler, sistem tarafından yüklenmeyeceği için
öğrenciler bu durumdaki dersleri alıp kaldıkları dönemde (bahar-bahar, güz-güz) kayıt aşamasında
kendileri seçecektir.
 Kayıt programı ön koşullu dersler için ön koşul kontrolü yapacaktır. Ön koşul kontrolü, kayıtlı olunan
bölüm/program tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda yapılır. Kayıt yapılmak istenen ders için
ön koşul sağlanmamışsa program bu derse kayıt izni vermeyecektir. Sistemdeki oluşabilecek herhangi
bir açıklıktan dolayı seçilebilse dahi ileride başarısız sayılması gibi bir mağduriyete yol açılmaması için
öğrencinin danışmanı ile irtibata geçmesi gereklidir. İlgili dersin seçilip başarılı olunabilmesi için, ön
şartlı ders(ler)inden asgari DD notu alınmış olunması gereklidir.
(http://tf-otomotiv.gazi.edu.tr/posts/view/title/on-sartli-dersler-122341?siteUri=tf-otomotiv)
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İki dönem üst üste aynı ders seçilemez. Güz döneminde başarısız olunmuş ders daha sonraki Güz,
Bahar döneminde başarısız olunmuş ders daha sonraki Bahar döneminde seçilebilir. Bu yüzden, 20162017 Bahar döneminde kalınan dersler en erken 2017-2018 Bahar döneminde seçilebilir. Her iki
dönemde açılan dersleri bilgi sistemi normalde atamamış olması gerekir. Ancak, sistem hatayla atamış
olsa bile ilgili dersler bırakılıp yerine başka ders(ler) alınmalıdır. Aksi takdirde akademik danışman onay
aşamasında (4. sınıf öğrencisi ise ve mezuniyete engel teşkil etmiyorsa) ilgili dersi silebilir.
Bir yarıyılda aynı sınıfa ait (tekrarlı öğrenciler hariç) sadece bir atölye dersi seçilebilir.
[OM141/OM142 – OM241/OM242 – OM341/OM355]
Bir yarıyılda aynı grup seçmeli derslerden yalnızca biri seçilebilir.
Zorunlu endüstri stajının bitirileceği yaz döneminden önceki Bahar yarıyılında ‘Staj’ dersinin seçilmiş
olması gerekmektedir.
'İş Yeri Eğitimi' dersi ile birlikte uygulamasız ve devam zorunluluğu olmayan (alınıp başarısızlıktan
kalınmış) en fazla 5 kredilik ders(ler) seçilebilir. 'Mezuniyet Tezi' dersi uygulamalı bir ders olduğundan
İş yeri eğitimi dersi ile birlikte alınamaz.
Ders seçim işlemi daha önce ilan edilen "sınıf şubelerine" uygun yapılmış olmalıdır. Akademik
Danışman ile görüşülmeden farklı şube(ler)den ders seçilmesi durumunda ders onayı verilmeyecektir.
Bölümümüz "Lisans ders dağılımı" daha öncede olduğu gibi aşağıdaki linkte paylaşılmıştır. Ders
seçiminin eksik/hatalı yapılması öğrencinin kendi sorumluluğundadır.
(http://tf-otomotiv.gazi.edu.tr/posts/view/title/lisans-programi-120969?siteUri=tf-otomotiv)
Mezuniyet Tezi’ dersi önceden belirlenmiş tez danışmanı öğretim üyesine ait ders şubesinden
seçilmelidir. Henüz tez danışmanı belirlenmemiş veya zorunlu bir durumdan dolayı değiştirmek
isteyen öğrencilerin 21-22 Eylül 'danışman ders onayları' gününe kadar netleştirmeleri gerekmektedir.
Aksi takdirde bu dersin başarı notu girilemez. Öğrencinin rastgele bir şubeyi (danışmanı) seçmiş olması
durumu incelenerek Bölüm Başkanlığı tarafından ders silinir. Mağduriyet oluşmaması için tez
danışmanından yazılı olarak onay alınması önerilir.



Bu yıl müfredata eklenen ‘ISG 301 İş Sağlığı ve Güvenliği I’ dersini 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin
seçmeleri zorunludur.



Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC) ve (DD) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış
kabul edilir. Ancak mezun olabilmek için öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2,00 olması
gerekir.



Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170905-3.htm
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 1. sınıf öğrencilerinin sınıf şubeleri öğrenci numaralarına göre aşağıda verilmiştir.
 (ŞUBE 1) 171812001 – 171812016
111812055, 161812068
 (ŞUBE 2) 171812017 – 171812032
161812069, 161812074
 (ŞUBE 3) 171812033 – 171812049
161812075, 161812077
 (ŞUBE 4) 171812050 – 171812066
161812081, 161812083
 1. sınıflarda ortak dersler haricindeki dersleri öğrenciler şubelerine göre aşağıdaki şekilde
seçeceklerdir. Ortak dersler (FİZ101-KİM101-MAT101-ING101-TAR101-TÜR101) ile ilgili program
Teknoloji Fakültesi web sayfasında (http://tf.gazi.edu.tr/) duyurulmaktadır.
ŞUBE 1
OM 121, OM 141
1. ders şubesi
ŞUBE 2
OM 121, OM 142
1. ders şubesi
ŞUBE 3
OM 121, OM 142
2. ders şubesi
ŞUBE 4
OM 121, OM 141
2. ders şubesi
 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin ders seçiminde önceki yıllardaki şubeler aynen geçerlidir.
NOT: Danışman onayları 21–22 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacak olup, öğrencilerin bu tarihlerde
mutlaka akademik danışmanları ile irtibata geçmeleri gerekmektedir. Danışmanlar öğrencilerle
görüştükten sonra kayıt onayı vereceklerdir.
Danışman listesi aşağıda verilmiştir.
Öğrenci Numarası
Akademik Danışman
131812002 – 131812020 , 171812001 – 171812040
Prof. Dr. H. Serdar YÜCESU
141812001 – 141812036
Prof. Dr. Duran ALTIPARMAK
151812029 – 151812055
Prof. Dr. Halit KARABULUT
161812034 – 161812085 , 161812501 – 181812504
Prof. Dr. M. Sahir SALMAN
151812001 – 151812028
Prof. Dr. Kemal ERŞAN
121812001 – 121812045 , 141812503
Prof. Dr. İsmet ÇELİKTEN
141812037 – 141812069 , 141812501
Prof. Dr. Yakup İÇİNGÜR
171812043 – 171812083
Prof. Dr. Can ÇINAR
161812001 – 161812033
Doç. Dr. Tolga TOPGÜL
151812056 – 151812083
Doç. Dr. Melih OKUR
131812021 – 131812070
Doç. Dr. Mesut DÜZGÜN
131812501, 131812502 , 131812701, 131812750
111812010 – 111812064
Doç. Dr. Fatih ŞAHİN
101812002 – 101812061 , 161812067 – 161812083
Doç. Dr. Hamit SOLMAZ
121812048 – 121812067 , 141812611 – 141812619
Uzm. Dr. Murat ALTIN
151812501 – 151812753 , 181812750
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