
SCHOOL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCE 
COURSE SELECTION 

 
 1-Our student should select the Turkish Language II and History Of The Turkish Republic II 
courses in the following table to complete course selection correctly. 
 

INTERNATIONAL students must select "Turkish Language II" and   
“HISTORY of the TURKISH REPUBLIC II" from their own 
departments.;  

History  Of The Turkish Republic II Code:   ATA2210500  

                       Turkish Language II Code:  TDL1210600  

 
 

TURKISH students must select "Turkish Language II" and   
“HISTORY of the TURKISH REPUBLIC II" from the civil engineering 
(Turkish) department.;  

History Of The Turkish Republic II Code:   ATA2210000  

Turkish Language II Code:  TDL1220000  

 

 2-As a deficit, the MEBIS system allows the student to select any course in the Fall Semester. 
The important thing is that after making your course selection, you should check the courses 
and give your approval carefully and NOT TAKE the Fall Semester’s course.   
     In the following example, the numbers we mentioned with red indicate the term of 
courses.    

1: It is indicate semester of fall.  
2: It is indicate semester of spring.  

  
 

Please pay attention to these issues. I wish you a smooth course selection period. 
 

Good Luck,  
 



MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
DERS SEÇİMİ 

 
 1-Öğrencilerimizin Türk Dili II ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II derslerinin seçiminde sıkıntı 
yaşanmaması için, aşağıdaki tablodaki şekilde dersleri seçmeleri gerekmektedir. 
 

YABANCI UYRUKLU öğrenciler kendi bölümlerinden “Türk Dili II” ve 
“Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II” derslerini seçmeliler;  

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II kodu:   ATA2210500  

                                         Türk Dili II kodu:  TDL1210600  

 

 T.C. UYRUKLU öğrenciler İnşaat Mühendisliği (Türkçe) 
bölümünden “Türk Dili II” ve “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 
II” derslerini seçmeliler;  

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II kodu:   ATA2210000  

                                         Türk Dili II kodu:  TDL1220000  

 

 2-Mebis sistem açığı olarak öğrenciye Güz döneminde olan herhangi bir derste seçmesine 
müsaade etmektedir. Burada önemli olan husus öğrenci ders seçimini yaptıktan 
sonra, dersleri kontrol ederek dikkatli bir şekilde onay vermeniz ve Güz dönemi dersini 
almamalarını sağlamanız gerekmektedir.   
     Aşağıdaki örnekte kırmızı ile belirttiğimiz sayılar, dersin dönemini belirtmektedir.   
  
     Aşağıdaki örnekte kırmızı ile belirttiğimiz kodlar, dersin dönemini belirtmektedir. 

1: Güz dönemini temsil etmektedir.  
2: Bahar dönemini temsil etmektedir.  

  
 

Bu hususlara dikkat etmenizi rica eder. Sorunsuz bir ders seçimi dönemi geçirmemizi 
dilerim.   
 

Başarılar,  
 


