Lisans Programı

32 Zorunlu Ders

Program Özeti

8 Kredisiz Zorunlu Ders

HYD Hidrolik

2 Teknik Olmayan Seçmeli Ders (NTE)

STR Yapı Mekaniği

HYDDE Hidrolik Tasarım

1 Serbest Seçmeli Ders (FE)

GEO Geoteknik

STRDE Yapı Mekaniği Tasarım

MNG Yapım Yönetimi

2 Staj (CE300, CE400)
6 Zorunlu Seçmeli Ders (RE)
2 Teknik Seçmeli Ders (TE)

Son Güncellenme tarihi: Kasım 2020

Program Açılımı
1.Sınıf Düzenli Öğrenci
1.DÖNEM
Ders Kodu

2.Sınıf Düzenli Öğrenci
3.DÖNEM

2.DÖNEM

Not

Ders Kodu

Not

Ders Kodu

Not

3.Sınıf Düzenli Öğrenci
5.DÖNEM

4.DÖNEM
Ders Kodu

Not

Ders Kodu

Not

4.Sınıf Düzenli Öğrenci
7.DÖNEM

6.DÖNEM
Ders Kodu

Not

Ders Kodu

8.DÖNEM

Not

Ders Kodu

Not

OHS301
PHYS 105

PHYS 106

MATH 219

CE 204

CE 300

CE 332

CE 400

RE

CHEM 107

MATH 120

ES 202

CE 222

CE 305

CE 344

TE

RE

MATH 119

CE 102

CE 221

CE 224

CE 353

CE 366

RE

RE

CE 101

GEOE 104

CE 231

CE 272

CE 363

CE 378

RE

CE 410

ENG 101

CENG 240

CE 241

ENG 211

CE 372

CE 382

RE

TE

IS 100

ENG 102

HIST 2201

HIST 2202

CE 383

CE 388

FE

HIST 2205

HIST 2206

TURK 303

TURK 304

NTE1

NTE2

TURK 105

TURK 106

OHS101

1. sınıf 1. dönemde ve 2. dönemde 5 kredili ve 1 kredisiz
ders vardır.

2. sınıf 1. dönemde ve 2.dönemde 6 kredili 1 kredisiz ders 3. sınıf 1. dönemde 5 kredili 2 kredisiz ders, 2. dönemde 6 4. sınıf 1. dönemde 5 kredili 1 kredisiz ders ve 2.dönemde
vardır.
kredili 1 kredisiz ders vardır.
5 kredili ders vardır.

Dersler çok gruplu açıldığından öğrencilerin dersleri
soyadına göre alıp almadığı ve derslerinin tamamının
öğrenci kaydında ekli olup olmadığı kontrol edilir.
Özellikle İngilizce ve Matematik dersinde öğrencilerin
kayıtlarındaki derslerin ders saatlerinin çakışmadığı
kontrol edilmeli eğer çakışma var ise grup değişikliği
(Change Section) yapıldıktan sonra ders kaydı
onaylatılmalıdır. 1. Sınıf öğrencileri için CHEM107 ve
GEOE104 dersleri çapraz alınmaktadır.

Dersler çok gruplu açıldığından öğrencilerin dersleri
soyadına göre alıp almadığı ve derslerinin tamamının
öğrenci kaydında ekli olup olmadığı kontrol edilir.

Dersler çok gruplu açıldığından öğrencilerin dersleri
soyadına göre alıp almadığı ve derslerinin tamamının
öğrenci kaydında ekli olup olmadığı kontrol edilir.

Öğrenciler 4 sınıf 1. ve 2. dönemdeki dersleri istedikleri
şekilde alabilirler.

NTE dersini öğrencinin listeden alıp almadığı ve kayıtta
NTE kategoriyi kodlayıp kodlamadığı kontrol edilir. ***

Türkçe dersini 1. dönemde Türk öğrenciler 303 yabancı
öğrenciler 105 olarak, 2. dönemde Türk öğrenciler 304
yabancı öğrenciler 106 olarak alırlar alırlar.

4. sınıf RE dersleri ile 410 dersi 1. ve 2. sınıftan dersi
kalmayan 3. sınıftan da 6 dersin 4’ü
(305,353,366,372,382,383) kuralını sağlayan öğrenciler
tarafından alınabilir.

1.dönem A-J Kimya K-Z Jeoloji

Tarih dersini 1. dönemde Türk öğrenciler 2201 yabancı
öğrenciler 2205 olarak, 2. dönemde Türk öğrenciler 2202
yabancı öğrenciler 2206 olarak alırlar.

Alttan dersinin olup olmadığı kontrol edilir varsa alması
sağlanır.

Öğrenci RE veya TE dersten kaldı ise (FF, FD, W, NA, W vs.)
bilgisayar ortamında yeni dersi ekleyip sayım
(Replacement) yapması sağlanır.

2.dönem A-J Jeoloji K-Z Kimya

Alttan dersinin olup olmadığı kontrol edilir varsa alması
sağlanır.

Öğrenci NTE dersten kaldı ise ( FF, FD, W, NA vs. almışsa)
bilgisayar ortamında sayım (Replacement) yapılması
sağlanır.

Mezuniyete yaklaşmış olan öğrencinin aldığı dersler
kontrol edilerek mezuniyet durumu (kalan ders sayısı)
öğrenciye bildirilir.

Eğer ders NTE ders ise ve daha önce FF, FD, W, NA vs.
almışsa bilgisayar ortamında sayım (Replacement)
yapılması sağlanır.Öğrencinin yaz döneminde Staj
yapacağı kendisine bildirilir. (CE300)

Öğrencinin yaz döneminde Staj yapacağı kendisine
bildirilir. (CE400)

6 adet Restricted Elective (RE) ders alınması gereklidir. Bunlar
RE1=HYD, RE2=STR, RE3=GEO, RE4=MNG, RE5=HYDDE, RE6=STRDE
dir. RE derslerin sırası hangi dönemde alınacaklarını ifade
etmemektedir. Örneğin RE6 dersini 7 inci döneminizde, RE1 dersini
8 inci döneminizde alabilirsiniz

1.Sınıf Düzensiz Öğrenci

2.Sınıf Düzensiz Öğrenci

3.Sınıf Düzensiz Öğrenci

Öğrencinin alttan kaldığı ve hiç almadığı dersler mutlaka kaydına ekletilir. Bu derslerin alındığından emin olunduktan sonra sınıfının dersleri verilir.

Öğrenciler tarafından yapılan ve uygulaması mümkün olmayan talepler yerine getirilmez. (Probation durumunda yeni ders talebi, Açıklamalar kısmında
ortalamalar ile belirtilen ders yüklerinin üzerinde ders alma talebi, TE olarak lisanüstü ders talebi, NTE listesinde olmadığı halde bir dersi NTE olarak alma
talebi vs.) .( Genel Not Ortalaması 2 dönem üst üste 2,00’ın altında kalan öğrenciler “Probation” durumundadır.)

4.Sınıf Düzensiz Öğrenci

“Irregular” öğrenciler RE dersleri ile 410 dersini 1. ve 2. sınıftan dersi
kalmayan 3. sınıftan da 6 dersin 4’ü (305, 353, 366, 372, 382, 383) kuralını
sağlamışsa alabilir.
Yukarıdaki kuralları sağlamayan öğrenciler kuralları sağlayıncaya kadar ders
tekrarı ve eksik kalan derslerini alırlar. Bu durumdaki öğrenciler en az 4 ders
alabilirler.
2 adet Technical Elective (TE) ders alınması gereklidir. 2 adet TE ders aynı
dönemde alınabileceği gibi, farklı dönemlerde de alınabilir. Bu 2 adet TE
dersten biri ODTÜ'deki farklı bir mühendislik bölümünden alınabilir (farklı
bölümden alınacak ders, en az 3XX kodlu olmalı ve en az 3 ODTU kredisi
olmalıdır)
Öğrencinin tekrar dersi var ise ve ders RE veya TE ders ise ve daha önce FF,
FD, W, NA vs. almışsa bilgisayar ortamında sayım (Replacement) yapılması
sağlanır.
Mezuniyete yaklaşmış olan öğrencinin aldığı dersler kontrol edilerek
mezuniyet durumu (kalan ders sayısı) öğrenciye bildirilir.

Açıklamalar:
1.
Ders kaydını yapan öğrencinin etkileşimli kayıtta danışman onayı yaptırması zorunludur. Etkileşimli kayıtta kaydını yapıp danışman onayı yaptırmayan öğrenci ders ekleme bırakma dönemi başına kadar dilekçe ile müracaat edebilir.
Öğrencinin dilekçesinde belirttiği mazeret Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Yönetim Kurulu tarafından uygun görülürse öğrenci kayıtlı sayılır aksi takdirde ilgili dönemi kayıtsız geçirir. Sonraki dönem başında kayıt döneminden önce ÖİDB’ne
dilekçe ile müracaat etmesi gerekir.
2.

Ders kontenjanı yetersiz ise ilgili bölüm sekreterliğine gidilmelidir. (Bölümümüz dersleri haricindeki derslere Bölümümüzce müdahale yapılamamaktadır.)

3.
Yanlış gruba kayıt yapılmış ise doğru grup için sistemden doğru gruba geçiş için “Change Section” yapılmalıdır. (4. sınıf dersleri hariç diğer çok gruplu dersler soyadına göre bir düzen içinde açılır doğru gruba kayıtlı öğrenci “irregular”
değilse ders programı çakışmaz.) Bütün bunlara rağmen “regular” dersi ile bir başka dersi çakışan öğrenci bir dilekçede mazeretini belirtmeli, dilekçesini kayıtlı olduğu grup hocası geçeceği grup hocası ve danışmanına onaylatarak Bölüm
Öğrenci İşleri Ofisine dilekçesini vermelidir. Değişiklikler Ders Ekleme Bırakma süreci bitiminde yapılabildiği için öğrencinin ilgili derse kayıtlı olması gereklidir.
4.

Kayıtlı olunan sınıfta müfredata göre bir veya birden fazla ders ekli değilse ve dersin alması için herhangi bir engel yok ise bilgisayar ortamından ders eklenmelidir.

5.

NTE, FE, RE, TE derslerde bir ders alınıp kalındı ise veya “W” çekilindi ise yerine alınan ders bilgisayar ortamında alınmalı ve sayım işlemi (Replacement) yine bilgisayar ortamında yapılmalıdır. (NA, FF, FD, DD, DC, W vs.)

6.
Öğrenciler ortalamalarına bağlı olarak en az 3 en fazla 8 kredili ders alabilirler ===> Mazeretleri veya durumları uygun olan öğrenciler en az 3 ders alabilirler. (2,00 altıda ortalama, ön koşul sağlamadığı için başka ders alamayan
öğrenci vs.)
7.

Bölümümüzde ders yükü 6 kredili derstir ancak ortalaması 2,00 - 2,49 arasında bir ortalamaya sahip öğrenci 7 kredili ders 2,50 ve üzeri ortalamaya sahip öğrenci 8 kredili ders alabilir.

8.
“Probation” durumundaki öğrenciler daha önce alıp kaldıkları dersleri en az 3 ders olacak şekilde tekrarlarlar. Eğer öğrencilerin kaldığı ders yok ya da az sayıda ise ve ortalaması hala 2,00’dan küçük ise dersler sırasıyla FF, FD, NA,
DD, DC şeklinde tekrarlanmalıdır. Bu durumdaki öğrenciler yeni ders ve W dersi alamazlar.( Ortalaması 2 dönem üst üste 2,00’ın altında kalan öğrenciler “Probation” durumundadır.)
9.

Bölümümüzde hiçbir öğrenci programında yer alan derslerden başka fazla ders alamaz. Ancak fazla alınması gereken ders var ise “Not Included” NI olarak alınmalıdır. Aksi taktirde bu öğrenciler mezun olamazlar.

*** NTE derslerin web adresi : http://sis.metu.edu.tr/ adresinde programlar başlığının altında bulunabilir.
Son Güncellenme tarihi: Kasım 2020

