
Sevgili Öğrencilerimiz, 

 

Hepimiz için sağlıklı, güzel ve başarılı bir dönem olmasını dileriz. 

 

DERS KAYITLARI İLE İLGLİ ÖNEMLİ KONULAR HAKKINDA AŞAĞIDA BİLGİ 

VERİLMİŞTİR.   

LÜTFEN OKUMADAN DERS KAYDI YAPMAYINIZ. 

 

 

Duyuruyu .pdf Dosyası olarak indirmek için tıklayınız. 

 

 

o Ders kayıt işlemleri OBS https://obs.yildiz.edu.tr/ otomasyon sistemi üzerinden 

yapılacaktır. 

 

o 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ders programı için tıklayınız. 

 

o Proje 1-2 ve Bitirme Grupları için tıklayınız 

 

o Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı duyurusu için tıklayınız. 

 

o Ders alma dilekçesi ile ders kaydı (yönetmelikteki mazeret durumları haricinde) söz 

konusu olmayacaktır. 

 

o Öğrenci işleri daire başkanlığından alınan bilgiye göre, ders seçimi her sınıf için ilgili 

günde 09.00 – 23.59 saatleri arasında yapılacaktır. 

o Kontenjan artırım takvimi aşağıdaki gibidir: 

https://obs.yildiz.edu.tr/
https://mkm.yildiz.edu.tr/images/files/2022%202023%20GUZ%20DERS%20PROGRAMI%20-%20MKM%20v1(7).pdf
https://mkm.yildiz.edu.tr/images/files/PROJE%20B%C4%B0T%C4%B0RME%20L%C4%B0STES%C4%B0%202021%202022%20BAHAR(6).pdf
https://ogi.yildiz.edu.tr/duyurular/2022-2023-E%C4%9Fitim-%C3%96%C4%9Fretim-Y%C4%B1l%C4%B1-G%C3%BCz-Yar%C4%B1y%C4%B1l%C4%B1-Ders-Kay%C4%B1tlar%C4%B1-hk./429


 

o 4. sınıf dersleri, MAK4XXX kodlu zorunlu ve seçmeli dersler, maksimuma 

yakın kapasite ile açılacak, bağımsız ders kaydı gününe kadar kontenjan artırımı 

yapılmayacaktır. 

 

o 3. Sınıf dersleri, MAK3XXX kodlu zorunlu (Proje 1 hariç) ve MAK3XXX-

MAK4XXX kodlu seçmeli dersler, 21 Eylül günü saat 09.00 dan önce (bir 

önceki gece sistem kapalı iken) artırılacaktır. 

 

o 2. Sınıf dersleri, MAK2XXX kodlu zorunlu dersler 22 Eylül günü saat 09.00 

dan önce (bir önceki gece sistem kapalı iken) artırılacak. 

 

o 1. Sınıf dersleri, MAK1XXX kodlu dersler, 23 Eylül günü saat 09.00 dan önce 

(bir önceki gece sistem kapalı iken) artırılacak. MATXXXX, FIZXXXX, 

MDBXXXX, TDBXXXX, KIMXXXX kodlu derslerin kapasite artırımı yetkisi 

bölüm başkanlığımızda değildir. Bu derslerin kapasitelerini ilgili bölüm 

başkanlıkları ile görüşünüz. (Örn: MATXXXX için Matematik Bölüm 

Başkanlığına vb.) 

 

o 26 Eylül Bağımsız ders kaydı günü için, tüm derslerin kontenjanları (bir 

önceki gece sistem kapalı iken) artırılacaktır. Bu artış sınıf kapasiteleri ile sınırlı 

olduğundan, belli ölçüde artırım yapılması mümkün olacaktır. 

 

o Proje 1 – Proje 2, Bitirme Çalışması ve Özel Laboratuvar dersleri 

maksimum kapasiteye yakın şekilde ilk günden belirlenmiştir. Tüm grupların 

(tüm ısıl gruplar ya da tüm mekanik gruplar ayrı ayrı) dolduğunda bu dersler 

için yukarıdaki takvimden bağımsız olarak artırım yapılır. 

 

 

PROJE 1 / PROJE 2 DERSLERİ: 

 

Proje 1, Proje 2 dersleri en az 3 kontenjan ile açılabilmektedir. 3’ten az öğrencinin seçtiği 

gruplar kapatılacak, bu gruplardaki öğrenciler bölüm tarafından diğer gruplara aktarılacaktır. 

Proje grupları dolmadan kontenjan artırımı yapılmayacaktır. 



 

Proje1, Proje 2 ve Bitirme Çalışması Dersleri Grupları İçin Tıklayınız. 

 

Proje1, Proje 2 ve Bitirme Çalışması Dersleri Kuralları: 

 

Her öğrencinin bir Mekanik grubu, bir de Isıl grubu tasarım yapması gerekmektedir. (2012-

2013 Güz yarıyılından önce Proje 1 ve Proje 2 derslerinin ikisini de geçmiş olanlar için bu 

şart aranmaz.). 

Öğrenci numarasının son rakamı tek olan öğrenciler, Proje 1 dersini Mekanik grubundan, çift 

olan öğrenciler Proje 1 dersini Isıl grubundan seçeceklerdir. Öğrenci numarasının son rakamı 

tek olan öğrenciler, Proje 2 dersini Isıl grubundan, çift olan öğrenciler Proje 2 dersini 

Mekanik grubundan seçeceklerdir. Proje 1 ve Proje 2 seçimlerini yukarıdaki şekilde 

yapmayan öğrencilerin dersleri silinecektir. 

 

MESLEKİ SEÇİMLİK DERSLER : 

2018 Eğitim Planı’nda tüm Mesleki Seçimlik dersler, “Mesleki Seçimlik 1” olarak aynı 

havuzda olup, mezun olabilmek için toplam 8 adedinden başarılı olunması gerekmektedir. 

Derslerin listesine ders planından erişmek için tıklayınız. 

 

Bundan başka bu dönem ilk kez, Endüstri Mühendisliği Bölümünden de seçimlik ders 

alınabilecektir. Bu dersler de yukarıda açıklanan “Mesleki Seçimlik 1” havuzunda 

değerlendirilecektir. Başka bir ifadeyle almanız gereken 8 dersten belirlediğini sayıdaki dersi 

Endüstri Mühendisliği bölümü seçimlik derslerinden alabilirsiniz. Bu dönem Endüstri 

Mühendisliği bölümünde açılan ders bilgileri aşağıda verilmiştir:  

 

END4830  Yalın Üretim 

END4710  Bakım Yönetimi 

END4690  Güvenilirlik Mühendisliği 

END4650  Malzeme Taşıma Sistemleri 

Bu derslerin kontenjanları Endüstri Müh. Bölümü tarafından ayarlanacaktır. Bu derslerin gün 

ve saatleri için Endüstri Müh. Bölümü’nün ders programına bakılmalıdır.  

 

https://mkm.yildiz.edu.tr/images/files/PROJE%20B%C4%B0T%C4%B0RME%20L%C4%B0STES%C4%B0%202021%202022%20BAHAR(7).pdf
http://www.bologna.yildiz.edu.tr/index.php?r=program/view&id=391&aid=97


Endüstri Müh. duyurular linki: 

(https://enm.yildiz.edu.tr/duyurular/2022-2023-G%C3%BCz-D%C3%B6nemi-

End%C3%BCstri-M%C3%BChendisli%C4%9Fi-Ders-Programlar%C4%B1/1662)   

 

 

Kontenjanı 15 öğrenci altında olması nedeniyle kapanacak dersler, 27 Eylül Salı günü ilan 

edilip kapatılacak, bu derslere kayıt yaptıranlar, 27 Eylül Salı günü Ders ekle gününde boş 

kontenjanlar dahilinde ders seçimi yapabilirler. Dilekçe ile bu derslerden de 

alınamayacaktır. 

 

 

SOSYAL SEÇMELİ DERSLER   

 

“Sosyal Seçmeli 1” olarak tek bir havuzda tanımlanmıştır. Alınan her sosyal seçmeli ders, 

sırasıyla, Sosyal Seçmeli 1-1, Sosyal Seçmeli 1-2 şeklinde öğrenci bilgi sistemine otomatik 

olarak işlenmektedir. 

Önceden alıp, başarısız olduğunuz veya düşük notla geçip not yükseltmek istediğiniz seçmeli 

derslerde, ders kaydı sırasında mutlaka ders saydırma işlemi yapınız. Mezuniyet için 

sorumlu olduğunuz seçmeli ders sayısından fazla ders almayınız! 

Servis Dersleri ve Sosyal Seçmeli Dersler için ilgili bölümlerin web sayfalarını 

inceleyiniz 

 

KAPANAN DERSLER 

Ders seçimi takviminde belirtilen 27 Eylül Salı günü ilan edilecek, dersi kapanan öğrenciler 

yine akademik takvimde belirtilen, 27 Eylül Salı günü otomasyon sistemi üzerinden 

kontenjanı uygun başka bir derse kayıt yaptırabileceklerdir.  Bu günde ders silme 

yapılmayacaktır. 

 

DİKKAT! Bu dersler de dilekçe ile alınamayacaktır. 

 

 

https://enm.yildiz.edu.tr/duyurular/2022-2023-G%C3%BCz-D%C3%B6nemi-End%C3%BCstri-M%C3%BChendisli%C4%9Fi-Ders-Programlar%C4%B1/1662
https://enm.yildiz.edu.tr/duyurular/2022-2023-G%C3%BCz-D%C3%B6nemi-End%C3%BCstri-M%C3%BChendisli%C4%9Fi-Ders-Programlar%C4%B1/1662


İLGİLİ YÖNETMELİK VE YÖNERGELER: 

 

 

Ders kayıtlarınızı aşağıdaki bilgileri dikkatlice okuyup, kurallara uygun olarak yapınız. 

Yıldız Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve ilgili 

Yönergeleri mutlaka okuyunuz. Yönetmelik ve Yönergelere ulaşabileceğiniz bağlantılar 

aşağıda verilmiştir. 

 

 

YN-008-YTÜ Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği 

 

 

YÖNERGELER 

 

 

YTÜ Özel Öğrenci Yönergesi (YÖ-014) 

YTÜ Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş ve Çift Anadal Yönergesi 

(YÖ-005) 

YTÜ Önceki Öğrenmenin Tanınmasına İlişkin Yönerge (YO-064)  

YTÜ Sınav Yönergesi (YÖ-075) 

YTÜ Lisans Öğretimi Staj Uygulama Yönergesi (YÖ-006) 

YTÜ Akademik Danışmanlık Yönergesi (YÖ-031) 

YTÜ Yaz Okulu Yönergesi (YÖ-007) 

YTÜ Yurt Dışından Lisans Programlarına Öğrenci Kabul Yönergesi (YÖ-025) 

YTÜ Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönerge 

(YÖ-015) 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/01/20120119-9.htm
http://www.kalite.yildiz.edu.tr/login/sys/admin/subPages/img/Y%C3%96-014-YT%C3%9C%20%C3%96zel%20%C3%96%C4%9Frenci%20Y%C3%B6nergesi.doc
http://www.kalite.yildiz.edu.tr/media/files/Y%C3%96-005-YT%C3%9C%20%C3%96n%20Lisans%20ve%20Lisans%20D%C3%BCzeyindeki%20Programlar%20Aras%C4%B1nda%20Ge%C3%A7i%C5%9F%20ve%20%C3%87ift%20Anadal%20Y%C3%B6nergesi.doc
http://www.kalite.yildiz.edu.tr/media/files/Y%C3%96-005-YT%C3%9C%20%C3%96n%20Lisans%20ve%20Lisans%20D%C3%BCzeyindeki%20Programlar%20Aras%C4%B1nda%20Ge%C3%A7i%C5%9F%20ve%20%C3%87ift%20Anadal%20Y%C3%B6nergesi.doc
http://www.kalite.yildiz.edu.tr/login/sys/admin/subPages/img/Y%C3%96-064-YT%C3%9C%20%C3%96nceki%20%C3%96%C4%9Frenmenin%20Tan%C4%B1nmas%C4%B1na%20%C4%B0li%C5%9Fkin%20Y%C3%B6nerge.docx
http://www.kalite.yildiz.edu.tr/login/sys/admin/subPages/img/Y%C3%96-075-YT%C3%9C%20S%C4%B1nav%20Y%C3%B6nergesi.docx
http://www.kalite.yildiz.edu.tr/login/sys/admin/subPages/img/Y%C3%96-006-YT%C3%9C%20Lisans%20%C3%96%C4%9Fretimi%20Staj%20Uygulama%20Y%C3%B6nergesi.doc
http://www.kalite.yildiz.edu.tr/login/sys/admin/subPages/img/Y%C3%96-031-YT%C3%9C%20Akademik%20Dan%C4%B1%C5%9Fmanl%C4%B1k%20Y%C3%B6nergesi.docx
http://www.kalite.yildiz.edu.tr/login/sys/admin/subPages/img/Y%C3%96-007-YT%C3%9C%20Yaz%20Okulu%20Y%C3%B6nergesi.doc
http://www.kalite.yildiz.edu.tr/login/sys/admin/subPages/img/Y%C3%96-025-YT%C3%9C%20Yurtd%C4%B1%C5%9F%C4%B1ndan%20Lisans%20Programlar%C4%B1na%20%C3%96%C4%9Frenci%20Kabul%20Y%C3%B6nergesi.docx
http://www.kalite.yildiz.edu.tr/login/sys/admin/subPages/img/Y%C3%96-015-Meslek%20Y%C3%BCksekokullar%C4%B1%20Mezunlar%C4%B1n%C4%B1n%20Lisans%20%C3%96%C4%9Frenimine%20Devamlar%C4%B1%20Hakk%C4%B1nda%20Y%C3%B6nerge.doc
http://www.kalite.yildiz.edu.tr/login/sys/admin/subPages/img/Y%C3%96-015-Meslek%20Y%C3%BCksekokullar%C4%B1%20Mezunlar%C4%B1n%C4%B1n%20Lisans%20%C3%96%C4%9Frenimine%20Devamlar%C4%B1%20Hakk%C4%B1nda%20Y%C3%B6nerge.doc


 

 

DERSE DEVAM HAKKINDA 

 

 

Proje 1-2, Bitirme Çalışması, Laboratuvar ve Özel Laboratuvar dersi dışında kalan MAK 

kodlu dersler için Makine Fakültesi Fakülte Kurulu tarafından aşağıdaki karar alınmıştır. 

"2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar döneminden itibaren “Öğrencinin devamını sağladığı 

dersi tekrar alması durumunda devam şartının aranmamasına” karar verilmiştir." 

 

 

Ders kayıtları ile ilgili bölüm sorumlusu: 

Dr. Öğr. Üyesi Alperen ACAR 

Bölüm Başkan Yardımcısı 

 

İletişim:  

              mkmblm@yildiz.edu.tr 

              alpacar@yildiz.edu.tr 

        

** Öğrenci Bilgi Sisteminin çalışması ile ilgili sorunların çözümü ile ilgili sorularınızı 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na sorunuz. Bununla ilgili olarak Bölümümüze telefon 

açmayınız ve e-posta göndermeyiniz. 

 

** Harç ile ilgili sorunlarınız için Harç Bürosu ile irtibata geçiniz. 

 

Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı 

 



 

Dear Students, 

 

Our 2022-2023 Academic Year FALL Semester classes will be held mostly face-to-face and 

in exceptional cases online. 

 

We wish you all a healthy, beautiful and successful semester. 

 

INFORMATION ABOUT IMPORTANT ISSUES REGARDING COURSE 

REGISTRATIONS IS GIVEN BELOW. 

 

PLEASE DO NOT REGISTER WITHOUT READING. 

 

 

·       Course registration will be done through the OBS https://obs.yildiz.edu.tr/ 

automation system. 

 

·       Click for the 2022-2023 Academic Year Fall Semester course schedule 

 

·       Click for Project 1-2 and Graduation Groups 

 

·       Click for the Student Affairs Office announcement. 

 

·       With the petition to take a course, course registration (except for the excuses in the 

regulation) will not be in question. 

 

·       According to the information received from the Registrar's Office, course selection 

will be made for each class between 09:00 and 23:59 on the relevant day. 



 

 

·       The quota increase schedule is as follows: 

·       4th grade courses, MAK4XXX coded compulsory and elective courses 

will be opened with a capacity close to the maximum, and the quota will not be 

increased until the day of independent course registration. 

·       3rd year courses, MAK3XXX coded compulsory (except Project 1) and 

MAK3XXX-MAK4XXX coded elective courses will be increased before 

09:00 on September  21 (when the system is closed the previous night). 

·       2nd year courses, compulsory courses with the code MAK2XXX, will be 

increased before 09.00 on September 22 (when the system was closed the 

previous night). 

·       1. Year courses, MAK1XXX coded courses, will be increased before 

09:00 on September 23 (when the system was closed the previous night). Our 

department does not have the authority to increase the capacity of 

MATXXXX, FIZXXXX, MDBXXXX, TDBXXXX, KIMXXXX courses. 

Discuss the capacities of these courses with the relevant department heads. 

(For example: Head of Mathematics Department for MATXXXX etc.) 

·       For the independent course registration day on September 23, the quota of 

all courses will be increased (while the system was closed the previous night). 

Since this increase is limited to class capacities, it will be possible to increase it 

to a certain extent. 

·       Project 1 – Project 2, Graduation Study and Special Laboratory courses 

have been determined from the first day, close to the maximum capacity. 

When all groups (all thermal groups or all mechanical groups separately) are 

full, these courses are increased regardless of the above schedule. 

 

PROJECT 1 / PROJECT 2 LESSONS: 

 

Project 1 and Project 2 courses can be opened with at least 3 quotas. Groups chosen by less 

than 3 students will be closed, and students in these groups will be transferred to other groups 

by the department. The quota will not be increased until the project groups are full. 

 

Click for Project1, Project 2 and Graduation Study Courses Groups. 

 



Rules for Project1, Project 2 and Graduation Study Lessons: 

·       Each student is required to design a Mechanical group and a Thermal group. (This 

condition is not required for those who have passed both Project 1 and Project 2 courses 

before the 2012-2013 Fall semester.). 

·       Students with an odd last digit of their student number will choose Project 1 from the 

Mechanics group, and even students from the Project 1 class from the Thermal group. 

Students with an odd last digit of their student number will choose Project 2 from the Thermal 

group, and even students from the Mechanics group. The courses of the students who do not 

choose Project 1 and Project 2 as above will be deleted. 

 

VOCATIONAL ELECTIVE COURSES: 

In the 2018 Education Plan, all Vocational Elective courses are in the same pool as 

"Vocational Elective 1", and a total of 8 must be successful in order to graduate. Click to 

access the list of courses from the lesson plan. 

Moreover, this semester, for the first time, elective courses can be taken from the Department 

of Industrial Engineering. These courses will also be evaluated in the "Vocational Election 1" 

pool explained above. In other words, you can take the number of courses that you have 

determined out of the 8 courses you need to take from the elective courses of the Industrial 

Engineering department. 

Click here for the Industrial Engineering Elective Course List. 

 

END4830  Yalın Üretim 

END4710  Bakım Yönetimi 

END4690  Güvenilirlik Mühendisliği 

END4650  Malzeme Taşıma Sistemleri 

 

Click here for the Industrial Engineering course schedule. 

You can find out which of the elective courses on the list for both departments are offered this 

semester from the curriculum. 

The courses that will be closed due to the quota of less than 15 students will be announced 

and closed on Tuesday, September  27. Those who have registered for these courses can 

choose courses within the vacant quotas on the Add Course Day on Tuesday, September 27th. 

It will not be possible to take these courses with a petition. 



 

SOCIAL ELECTIVES 

 

It was defined as “Social Elective 1” in a single pool. Each social elective course taken is 

automatically entered into the student information system as Social Elective 1-1, Social 

Elective 1-2, respectively. 

For elective courses that you have taken before but failed or that you want to increase your 

grade by passing with a low grade, make sure to have the course counted during course 

registration. Do not take more courses than the number of elective courses you are responsible 

for for graduation! 

For Service Courses and Social Elective Courses, please review the web pages of the relevant 

departments. 

 

CLOSED COURSES 

The course selection will be announced on Tuesday, September 27, specified in the calendar. 

Students whose courses are closed will be able to register for another course with appropriate 

quota on the automation system on Tuesday, September 27, which is also specified in the 

academic calendar. Classes will not be deleted on this day. 

CAUTION! These courses cannot be taken with a petition. 

 

RELATED REGULATIONS AND DIRECTIVES: 

 

Please read the following information carefully and make your course registrations in 

accordance with the rules. 

Be sure to read Yıldız Technical University Associate and Undergraduate Education 

Regulations and related Directives. Links to the Regulations and Guidelines are given below. 

YN-008-YTU Associate Degree and Undergraduate Education Regulations 

 

INSTRUCTIONS 

 

·       YTU Special Student Directive (YÖ-014) 



·       YTU Directive on Transition Between Associate and Undergraduate Degree Programs 

and Double Major Programs (YÖ-005) 

·       YTU Directive on Recognition of Prior Learning (YO-064) 

·       YTU Examination Directive (YÖ-075) 

·       YTU Undergraduate Education Internship Application Directive (YÖ-006) 

·       YTU Academic Counseling Directive (YÖ-031) 

·       YTU Summer School Directive (YÖ-007) 

·       YTU Directive for Admission of Students to Undergraduate Programs from Abroad 

(YÖ-025) 

·       Directive on the Continuation of Graduate Education of Graduates of YTU Vocational 

Schools (YÖ-015) 

 

ABOUT ATTENDANCE 

 

The following decision has been taken by the Faculty Board of the Faculty of Mechanical 

Engineering for the MAK coded courses excluding Project 1-2, Graduation Study, Laboratory 

and Special Laboratory courses. 

"As of the spring semester of the 2019/2020 Academic Year, it has been decided that "if the 

student retakes the course that he/she has attended, the attendance requirement will not be 

sought." 

 

Head of department regarding course registrations: 

Dr. Alperen ACAR 

Deputy Head of Department 

 

Communication: 

              mkmblm@yildiz.edu.tr 

              alpacar@yildiz.edu.tr 

       



** Ask your questions about the solution of problems related to the operation of the Student 

Information System to the Information Technologies Department. Do not call or send an e-

mail to our Department regarding this matter. 

 

** Please contact the Tax Office for your problems related to fees. 

 

Head of Mechanical Engineering Department 

 


