GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÖĞRENCİLERİNİN MODA TASARIMI
TEKNOLOJİLERİ ALANINA GEÇİRİLMESİ
1) Öğrencilerin alan değişikliği ve yüz yüze eğitimini tamamlamış öğrencilerin yüz yüze
tamamlama çeki kaldırma işlemi kurumumuz tarafından yapılacaktır.
2) Yüz yüze eğitim okul/kurumları tarafından alanları değiştirilmiş öğrencilerin denklik
işlemleri yapılacaktır. Buna göre işlem basamakları şu şekildedir;
a. Yüz Yüze Not Girişi (Öğrenci) ekranından öğrencinin Giyim Üretim
Teknolojisi Alanına ait derslerini kontrol ediniz.
b. Öğrenci İşleri butonunun altında yer alan Yüz Yüze Dersler linkine tıklayarak
gelen sayfada istenen bilgileri doldurduktan sonra yazdır butonuna tıklayınız.

c. Öğrenci Yüz Yüze Ders Başarı Durum Belgesi sayfasındaki yazdırma
butonunun tıklayınız. Açılan sayfada yazdırma hedefini PDF olarak Kaydet
olarak değiştirin bu işlemi yapıldıktan sonra KAYDET butonuna basılarak
öğrenciye ait Ders Başarı Durum Belgesini masaüstüne kaydediniz.

d. Bilgi Düzenleme de yer alan Belge Tarama ekranından Masaüstüne kaydedilen
Yüz Yüze Ders Başarı Durum Belgesi Y.Y Eğitim Denklik belgesine taranır.

e. Bilgi Düzenleme de yer alan Yüz Yüze Not Girişi (Öğrenci) ekranına geçiniz
öğrencinin dalını tanımlayınız ve eski programdan almış olduğu tüm dersleri
siliniz.
f. Moda Tasarım Teknolojileri Alanına geçirilen öğrencilerin not giriş işlemleri
2018-2019 Haftalık Ders Çizelgeleri Moda Tasarımı Teknolojileri Alanının
ilgili dalı dikkate alınarak yapılacaktır. Yüz yüze eğitimini Giyim Üretim
Teknolojisi Alanına göre tamamlayan öğrencilerin fark dersi çıkarılmaksızın

dönem dersleri yeni alanın dönem derslerine denk gelecek şekilde denklik
yapılacak ve taranan Yüz Yüze Ders Başarı Durum Belgesinde yer alan
Ağırlıklı ortalama bütün derslere girilecektir böylece fark dersi çıkmadan yeni
alan/daldan da öğrenci yüz yüze eğitimini tamamlamış olacaktır.

g. Yüz yüze eğitimini tamamlayamayan öğrenciler için ise Yüz Yüze Ders Başarı
Durum Belgesinin düzenlenerek kaydedilmesi ve ders denkliklerinin yapılarak
eğitimine Moda Tasarımı Teknolojileri Alanından devam ettirilmesi
gerekmektedir.
h. Yüz yüze eğitimin tamamının belge muafiyeti ile tamamlayan öğrencilerin
yeni alandan da aynı şekilde belge muafiyetinin yapılması, yüz yüze eğitiminin
tamamı belgeden muaf edilmeyen öğrencilerin ise belge muafiyeti olan
derslerin muaf edilmesi, diğer derslerin ise Yüz Yüze Ders Başarı Durum
Belgesinde yer alan Ağırlıklı ortalama notun girilmesi gerekmektedir.

