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ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

 

Bahar 2020 Dönemi Lisans Programı 
Ders Kayıtlarıyla İlgili Önemli Hususlar 

  
1) Okumakta olduğunuz bu duyuru, öğrencilerimize Üniversitemiz tarafından verilen e-posta 

hesaplarına ("c" harfi ile başlayıp öğrenci numarasının son 7 hanesindeki sayılarla devam 
eden ve "@student.cankaya.edu.tr" uzantılı hesaplara) gönderilmiştir. 
 

2) Başlayacak Bahar 2020 Döneminde  
· Ders kayıtları ve danışman onayları, 6 Şubat 2020 Perşembe ve 7 Şubat 2020 

Cuma günlerinde; 
· Ders ekleme-bırakma ve danışman onayları ise, 20 Şubat 2020 Perşembe ve 21 

Şubat 2020 Cuma günlerinde 
yapılacaktır.  
 

3) Ders kayıtlarıyla ilgili olarak çeşitli duyurular, bölüm internet sitesinin “Duyurular” 
sayfasında yapılmaktadır. Ders kayıtları ve onayları yapılmadan önce, kayıt periyodu ve 
sonrasında (özelikle, Ders Ekleme ve Bırakma periyodu öncesi ve içinde) zaman buldukça bu 
duyurulara göz atılmasında yarar vardır. 

 
4) Öğretim ücretlerini zamanında ve eksiksiz yatırmış öğrencilerin ücret bilgileri ders kayıt 

sistemine otomatik aktarıldığı için bu öğrenciler, ders kayıt sistemi kullanıma açıldığında 
sisteme giriş yapabileceklerdir.  

 
5) Üniversitemizin ilgili yönetmeliğinde belirtildiği gibi, kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, 

kayıtsız öğrenci statüsüne geçerler. Bu durumdaki öğrenciler, kayıtsız kaldıkları süreler 
içinde derslere ve sınavlara giremezler ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 
Öğrenciler, usulüne uygun olarak kayıt yaptırmadığı derslere devam edemez ve bu 
derslerin sınavlarına giremez; kayıt yaptırmadığı derslerin sınavlarına giren öğrencinin 
sınavı geçersiz sayılır. 

 
6) Güncellenmiş akademik danışman listesi, ders kayıtları periyodu öncesinde bölüm internet 

sitesinin “Duyurular” sayfasına konacaktır. Akademik Danışmandan alınacak görüşle ders 
kaydı yapılmalıdır. Başka bir öğretim elemanından alınacak görüşle ders kaydı 
yaptıran öğrenciler, oluşabilecek olumsuzluklardan mağdur olabilecekleri gibi hatalı 
ders kaydı sonucundan kendileri sorumlu olacaklardır. 

 
7) Öğrenciler, kayıt işlemlerini okul dışından veya okuldaki internet laboratuvarlarından 

kendileri yapacaklardır. Kayıtlar zamanında okul dışından erişim hızında yavaşlamalar söz 
konusu olabildiğinin göz önüne alınmasında yarar vardır.  

 
8) Ders kayıt programına giriş yapan öğrenciler, dönemde açılan dersleri göreceklerdir. 

Yönetmelikler çerçevesinde alacakları dersleri seçtikten sonra gruplara yerleştir butonuna 
tıklayarak seçmiş oldukları derslere yerleştirileceklerdir. Normal yarıyıllarında alınmayan 
dersler ile seçmeli olarak alınan derslerde ders çakışmaları olabilmektedir. Ders kayıt 
sistemi, haftalık ders programında çakışma olan öğrencileri uyarmakta ve derslerin hangi 
saatlerinin çakıştığını kayıt ekranında bildirmekte ve derslerin çakışmalı olarak alınmasına 
izin vermektedir. Öğrenciler, saatleri çakışan dersi, tüm sorumluluğu kendinde olmak 
koşuluyla, isterlerse çakışmasına rağmen alabilecektir. Derslerin çakışmalı olarak 
alınması durumunda, devam yükümlülüğünü getirmede tüm sorumluluk öğrencilere ait 
olup, yarıyıl sonunda sıkıntılı bir durum ile karşılaşmamaları için çakışmalı olarak 
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almak istedikleri dersleri veren öğretim elemanları ile görüşmeleri ve onaylarını 
almalarında yarar vardır. 

 
9) Haftalık Ders Programlarında IE kodlu Bölüm derslerinde oluşan ders çakışmasını 

önlemek için teorik veya uygulama saati grup değişikliği yapmak isteyen öğrenciler, Bölüm 
Başkanlığına dilekçe VERMEMELİ; söz konusu dersleri veren Bölümümüz hocalarıyla 
görüşerek grup değişikliğini dersin içinde yaptırma yoluna gitmelidir. 

 
10) Ders kayıt sisteminde derslerini seçen öğrencilerin, kayıt işlemini tamamlamak için 

Akademik Danışmanlarından onay almaları gerekmektedir. Bu amaçla, öğrenciler Kayıt 
Onay Kodunu Akademik Danışmanına bildirmelidir. Kayıt işlemi, Akademik Danışmanın 
Kayıt Onay Kodunu kullanarak vereceği onay ile sonlandırılmaktadır. Akademik Danışmana 
Kayıt Onay Kodu bildirilmemiş kayıtlar ile Akademik Danışman tarafından onaylanmamış 
kayıtlar, tamamlanmış sayılmamaktadır. 

 
11) Ders kaydı değişikliği yaptırmak isteyen öğrenciler, ders ekleme-bırakma periyodu (20 

Şubat 2020 Perşembe ve 21 Şubat 2020 Cuma) içinde 
· Akademik danışmanlarından kayıt onayını kaldırmalarını istemeli;  
· Yukarıdaki maddelerde yer alan usul ile ders ekleme-bırakma işlemlerini yapmalı; 
· Ders kayıt sisteminin oluşturacağı yeni Kayıt Onay Kodunu Akademik 

Danışmanlarına bildirmeli ve onaylatmalıdır. 
Akademik Danışmana yeni Onay Kodu bildirilmemiş kayıtlar ile Akademik Danışman 
tarafından onaylanmamış kayıtlar, tamamlanmış sayılmamaktadır. 

 
12) Bölümümüz tarafından açılan IE kodlu derslerin listesi ile bu derslerin ders izlenceleri, 

haftalık ders çizelgeleri ve internet sayfalarına Bölüm internet sitesinin “Derslerin İnternet 
Sayfaları” (http://ie.cankaya.edu.tr/courseswebBS_en.html) başlıklı sayfasından erişmek 
kayıt periyodu öncesinde mümkün olacaktır. Listede yer alan bir dersin ders kodu 
tıklandığında bu dersin izlencesine erişmek mümkündür. 

 
13) Ayrıca, Bölümümüz tarafından açılan IE kodlu dersler dâhil olmak üzere Üniversitemizde 

açılan tüm derslerin listesine Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 
Öğrenci Bilgi Sistemi (http://oim.cankaya.edu.tr/ogrenci-bilgi-sistemi/)  sayfasından erişmek 
mümkündür. Ayrıca, aynı sayfadan Sınav Tarihleri, Açılan Derslerin Haftalık Ders 
Programı, Bölümlerin Sınıflarına Göre Haftalık Ders Programı, vb. bilgilere de erişmek 
mümkündür. 

 
14) Birinci sınıfa 2019/2020 akademik yılı içinde başlayan öğrencilerin alması gereken 

dersler, ders kayıt periyodu öncesinde kayıt sistemine Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 
tarafından yüklenmektedir. Alınacak bu derslerin listesine, Bölüm internet sitesinin “Lisans 
Öğrenim Programı (Müfredat)” (http://ie.cankaya.edu.tr/curriculumBS_en.html) başlıklı 
sayfasından erişmek mümkündür. Ayrıca, müfredatta yer alan derslerin Ön Koşul Tablosuna 
(http://ie.cankaya.edu.tr/current/prerequisite/Prerequisite_2016-2017.pdf)  erişmek 
mümkündür.  

 
15) 2016-2017 Akademik Yılı Güz Döneminden önce 1. Sınıfa kayıt yaptırarak bölümümüze 

başlayan öğrenciler için Bölüm internet sitesinin “İntibak Programları“ başlıklı bölümünde 
yer alan 2016-2017 intibak dosyasındaki 
(http://ie.cankaya.edu.tr/current/adaptations/Adaptation_2016-2017.pdf) kurallar geçerlidir.  

 
16) Endüstri Mühendisliği Lisans Programı müfredatından yer alan ENG 121, ENG 122, ESR 

101, HIST 202, TURK 201 VE TURK 202 dersleri uzaktan eğitim yöntemi ile 
verilmektedir. Bu derslere ilişkin daha detaylı bilgilere http://bim.cankaya.edu.tr/webonline-
dokumanlari/  adresinden erişmek mümkündür. 
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17) Müfredatta normal dönemi Bahar olan ve başlayacak Bahar 2020 döneminde açılan IE 101, 

IE 202, IE 218, IE 228, IE 232, IE 302, IE 326, IE 327, IE 364 ve IE 366 derslerinin Güz 
2020 döneminde de mutlaka açılacağı düşünülmemelidir. Bu nedenle, bu derslerin 
önkoşullarını sağlayan öğrencilerin, bu derslerin tamamının Güz 2020 döneminde 
açılmayacağını varsayarak, Bahar 2020 döneminde bu derslere kayıt yaptırmaları tavsiye 
olunur.  

 
18) Geçtiğimiz Güz 2019 döneminde IE 407 dersini alıp başarılı olan öğrenciler, IE 408 

System’s Design and Implementation dersine kayıt yaptırmalıdır. Bunun haricindeki 
öğrenciler, dersin önkoşulu olan IE 407 ve IE 499 derslerini almadıkları için IE 408 dersine 
kayıt yaptıramazlar.  
 

19) MAN 431 Human in Organizations dersi, sadece Bahar dönemlerinde açılan ve Endüstri 
Mühendisliği lisans programında zorunlu bir ders olup, Sosyal Bilimler Seçmeli Dersler 
listesinde yer ALMAMAKTADIR. MAN 431 dersi, Sosyal Bilimler Seçmeli Dersi yerine 
sayılacağı varsayımı ile yanlışlıkla alınmamalıdır. Henüz bu dersi almamış ve içinde 
bulunduğumuz 2019/2020 akademik yılı sonunda mezun olması söz konusu olan 
öğrenciler bu derse kayıt yaptırmalıdır. 

 
20) IE 464 Law for Engineers dersi, sadece Bahar dönemlerinde açılan ve Endüstri 

Mühendisliği lisans programında zorunlu bir derstir. Henüz bu dersi almamış ve içinde 
bulunduğumuz 2019/2020 akademik yılı sonunda mezun olması söz konusu olan 
öğrenciler bu derse kayıt yaptırmalıdır. 

 
21) Aşağıdaki dersler, Bölümümüz dışındaki bazı mühendislik bölümlerinin öğrencilerine 

Bölümümüz tarafından açılan servis dersleri olup, Bölümümüz öğrencileri bu derslere 
kayıt yaptırmamalıdır. 

· IE 230 Probability and Statistics  
· IE 345 Engineering Economy 
· IE 446 Project Engineering Management 

 
22) Başlayacak Bahar 2020 döneminde açılacak Bölüm Seçmelisi (IE 4XX) dersleri 

aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 
 

Ders Dersin Sorumlusu 
IE 463 Value Creation and Innovation in Industrial 

Networks Dr. Fulya TURAN 

IE 469 Engineering Ethics Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÖZAKTAŞ 

IE 474 Scheduling and Sequencing Prof. Dr. Ferda Can ÇETİNKAYA 

IE 481 Optimization Techniques Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÖZAKTAŞ 

 
Bu derslere içinde bulunduğumuz 2019/2020 akademik yılı sonunda mezun olması söz 
konusu olan öğrenciler öncelikle kayıt yaptırmalıdır.  
 
Bilindiği gibi, Bölüm Seçmelisi dersleri Endüstri Mühendisliği Bölümü müfredatının son iki 
yarıyılında (2 tanesi Güz ve 2 tanesi Bahar döneminde) alınmak üzere planlanmıştır. Güz 
2020 döneminde de en az 4 tane Bölüm Seçmelisi dersi açılacaktır. Bu nedenle, 
gerekmedikçe bir dönemde 2’den fazla Bölüm Seçmelisi dersine kayıt yapılmamalıdır.  
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Öte yandan; bazı öğrenciler, 1 veya 2 tane Bölüm Seçmelisi dersi almayı planlarken 3 
veya 4 tane derse kayıt yaptırmakta ve ders ekleme-bırakma periyodu içinde fazladan 
kayıt yaptırdıkları dersleri bırakmaktadır. Bunun durum, diğer öğrencilerin istedikleri 
seçmeli derslere kayıt yaptıramamalarına sebep olmaktadır. Bu nedenle, kayıt dönemi 
içinde fazla sayıda Bölüm Seçmelisi dersine kayıt yaptırılmamalıdır. 
 
Bölüm Seçmelisi Derslerinin başlangıçta kotaları düşük tutulacak ve zaman içinde 
artırılacaktır. Bu derslerin bir veya bir kaçında aşırı yığılma olmaması amacıyla, bu 
derslerden her hangi birisine ait kotanın üst sınırına ulaşıldığında (yani, kotası 
dolduğunda) bu dersin kotasının artırılmasına son verilecektir. Bu durumu dikkate 
alarak, Bölüm Seçmelisi Derslerine kayıtlar mümkün olduğunca kayıt periyodunun ilk 
günü sabah erken saatlerde yaptırılmalıdır. Aksi halde, dersin kotasının dolması 
sebebiyle arzu edilen bir derse kayıt yaptırılamamaktadır. 

 
23) Endüstri Mühendisliği Bölümü müfredatında 2 tane Sosyal Bilimler Seçmeli (SBS) 

Dersi yer almaktadır. Bu listeye  
· Bölüm internet sitesinin “Duyurular” sayfasından veya  
· Mühendislik Fakültesi Dekanlık sitesinin “Öğrencilerimize/Mevcut Öğrenciler” 

sayfasındaki “Sosyal Seçmeli Dersler” bağlantısından 
(http://muhf.cankaya.edu.tr/dosya/SosyalBilimlerSecmeli(SBS)dersleri.pdf)  

erişmek mümkündür. Söz konusu liste, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı internet sayfasında 
yer alan liste olup, ders kayıt periyodları öncesinde Dekanlık tarafından güncellenmektedir. 
Listede IE kodunun altında yer alan dersler Bölümümüz öğrencileri tarafından alınabilir 
dersler olup, seçilecek SBS derslerinden en az bir tanesi, MAN veya ECON kodlu ders 
olmalıdır.  

 
Sosyal Bilimler Seçmeli Derslerinde kota olması göz önünde bulundurularak, bu 
derslere kayıtlar mümkün olduğunca kayıt periyodunun ilk günü sabah erken saatlerde 
yaptırılmalıdır. Aksi halde, dersin kotasının dolması sebebiyle arzu edilen bir derse 
kayıt yaptırılamamaktadır. Sosyal Bilimler Seçmeli Derslerine kota açılması veya 
artırılması için bu dersleri açan bölümlerin sekretaryalarına başvurulması 
gerekmektedir. Bu başvurular, ilgili Bölümlere gidilerek yapıldığında genellikle sorun 
yaşanmamaktadır.  

 
24) Önceden alınmış herhangi bir kategorideki seçmeli ders için (örneğin, MAN/ECON 

seçmelisi), aynı kategorideki bir başka ders alınıp bu yeni alınan dersin harf notu belli 
olduktan sonra (yani, önceden alınan seçmeli ders, fazlalık durumuna düştükten sonra) 
önceden alınan seçmeli dersin genel not ortalaması hesabından çıkarılması için 
Mühendislik Fakültesi Dekanlık sitesinin “Form-Dilekçe/Öğrenci Dilekçeleri” sayfasındaki 
(http://muhf.cankaya.edu.tr/dilekceler/) Form 9 olarak adlandırılan dilekçe doldurulmalı ve 
Bölüm Başkanlığı Sekretaryasına teslim edilmelidir. Not ortalaması hesabından çıkarılan 
dersler, transkriptten silinmemek şartıyla genel not ortalaması dışına çıkarılmaktadır.  

 
25) Not yükseltmek için daha önce geçer not alınan derslere tekrar kayıt yaptırılabilir. Ancak, 

tekrarlanan derste alınan son not, ortalama hesabında dikkate alınır. Bu durum dikkate 
alınarak, tekrar edilecek dersten başarısız olma ihtimalinin söz konusu olabileceği ve 
başarısızlıktan dolayı tekrarlanacak dersin bağlı olduğu bir başka ders veya derslerin takip 
eden dönemde alınamayabileceği unutulmamalıdır.   

 
26) İçinde bulunduğumuz 2019/2020 akademik yılı sonunda mezun olması söz konusu olan 

öğrencilerimiz, mezuniyet sırasında AKTS kredi toplamlarının 240’ın altında kalmaması için 
ders yükleri dâhilinde ek bir seçmeli ders alarak bu durumu ortadan kaldırabilirler. Aksi 
takdirde, yaz öğretiminde bir seçmeli ders almaları gerekecektir. 

 

http://muhf.cankaya.edu.tr/dosya/SosyalBilimlerSecmeli(SBS)dersleri.pdf)
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27) Öğrencilerimiz tarafından dilekçe verilmesi gereken hallerde, bölüm internet sitesinin 
“Öğrencilerimiz / Dilekçeler ve Formlar” (http://ie.cankaya.edu.tr/forms_tr.html) sayfasından 
ulaşılan dokümanda yer alan hususlar dikkate alınmalı ve bu sayfadaki bağlantıdan ulaşılan 
hazır dilekçelerden uygun olanı doldurulmalı ve Bölüm Başkanlığı Sekretaryasına teslim 
edilmelidir. Konuyla ilgili bir dilekçe bulunamadığında, öğrenciler kendi dilekçelerini 
hazırlayıp sunmalıdır.  

 
28) Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliklerine (eski ve 

2015-2016 Akademik Yılı başından itibaren geçerli olan yeni yönetmeliklere), Üniversitemiz 
Kütüphanesinin internet sitesinin “Yönergeler/Yönetmelikler” başlıklı sayfasından 
(http://kutuphane.cankaya.edu.tr/hakkimizda/yonergeler-yonetmelikler/) erişmek 
mümkündür. Bu yönetmelikler ile aynı sayfada yer alan ve sizleri yakından ilgilendiren 
yönetmelik ve yönergelerin (Yaz Öğretimi Yönetmeliği, Sınav Yönergesi, Öğrenci Sağlık 
İşleri ve Sağlık Raporları Yönergesi, Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi, Çift Anadal 
Programı Yönergesi, Yandal Programı Yönergesi, Kütüphane Yönergesi, Trafik ve 
Otopark Yönergesi, Öğrenci Toplulukları Yönergesi, Öğrenci Yurtları Yönergesi, Burs ve 
Sosyal Yardım Yönergesi, vb) okunması tavsiye olunur. 

 
29) Yürürlükte olan yeni yönetmelikte yer alan ilgili madde uyarınca, bu yönetmeliğin yürürlüğe 

girdiği tarihten önce ön lisans ve lisans öğrenimine başlamış olan öğrenciler hakkında yazılı 
başvuruları durumunda, yürürlükten kaldırılan yönetmeliğin öğrencilerin lehine olan 
maddeleri uygulanmaktadır. Eski yönetmeliğin 24(4) maddesinde “ders yükünün üzerine ek 
bir ders daha alarak bulunduğu akademik yıl sonunda mezun olabilecek öğrenciler, kendi 
istekleri, danışmanlarının görüşü, bölüm başkanlarının onayı ve ilgili yönetim kurulu kararı 
ile ek bir ders daha alabilirler.” ifadesi yer almaktadır. Yönetmeliğin 24(3) ve (4)’nolu 
maddelerini dikkate alarak bu haktan yararlanmak isteyen öğrenciler, Mühendislik Fakültesi 
Dekanlık sitesinin “Form-Dilekçe/Öğrenci Dilekçeleri” sayfasındaki 
(http://muhf.cankaya.edu.tr/dilekceler/) Form 7 olarak adlandırılan dilekçeyi doldurmalı ve 
Bölüm Başkanlığı Sekretaryasına teslim etmelidir. 

 
30) Bu bilgi notunda yer alan veya almayan bir husus için Akademik Danışman ile iletişim 

kurulmalıdır. Gerekeli hallerde Akademik Danışman, Bölüm Başkanlığı ile iletişim 
kurup konuyu aktaracaktır. Bu durumu dikkate alarak, Akademik Danışman ile 
iletişim kurmadan Bölüm Başkanlığına e-posta gönderilmemeli ve görüşmeye 
gelinmemelidir.  

 
31) Bu bilgi notunda yazım hatası tespit edildiğinde, Bölüm Başkanlığına e-posta yoluyla 

bildirilmesi rica olunur. 
 

 

http://ie.cankaya.edu.tr/forms_tr.html
http://kutuphane.cankaya.edu.tr/hakkimizda/yonergeler-yonetmelikler/
http://muhf.cankaya.edu.tr/dilekceler/

