2014 GÜZ DÖNEMİ KAYITLARDA UYGULANACAK KURALLAR
1) Hem normal öğretim ve hem de ikinci öğretimde açılan teknik derslerde öğrenciler kendi
öğrenimi için açılmış derslere kaydolacaklardır. İnternet kaydı süresince diğer öğrenimden
ders alabilmek için kontenjan açılmayacaktır. Birçok teknik ders hem normal hem de ikinci
öğrenimde A ve B grupları olarak 4 grup açılmıştır. Öğrenciler kendi öğreniminde uygun olan
gruba kontenjan dâhilinde kaydolabilirler. Zorunlu haller altında grup değiştirecek öğrenciler
ekle-sil haftasında dilekçe ile bölüm başkanlığına başvuracak, isteği uygun olanlar için
kontenjan açılarak kayıtları yapılacaktır.
2) Normal Öğrenim ve İkinci Öğrenimde 24 grup teknik olmayan seçmeli ders açılmıştır. Teknik
olmayan seçmeli derslerde her iki öğrenim için eşit sayıda kontenjanlar ayrılmıştır.
Bu derslerdeki toplam kontenjanda 690 olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu kontenjan tüm
öğrencilerimizin ders alabilmeleri için yeterlidir. Ancak bazı öğrencilerin zorunlu olmadığı
halde 2 veya daha fazla teknik olmayan derse kaydolmaları diğer öğrencilerin ders
alamamalarına sebep olabilmektedir. Bu nedenle zorunlu haller dışında (örneğin başka alacak
dersi yok ve alacağı kredi toplamı 15’in altında) her öğrencinin ilgili dönemde bir tane teknik
olmayan seçmeli ders alması önerilir.
3) Bir üst akademik sınıftan ders alma izni öğrencinin akademik başarısına ve alınmak istenen
ders ile daha önceden alınmış derslerin ilişkisine göre danışman tarafından verilecektir.
Danışmanın kararı kesindir, dersi almanızı uygun görmüyorsa o derse kaydınız
yapılmayacaktır. İki veya daha üst akademik sınıftan ders kaydına kesinlikle izin
verilmeyecektir.
4) Tablodaki dersler ve laboratuvar dersleri birlikte alınması zorunlu derslerdir. Laboratuvar
dersine kayıt olabilmek için ilgili teorik dersin o dönem içinde alınıyor olması veya daha
önceki dönemlerde alınıp en az DD ile geçilmesi gerekmektedir. Bu nedenle yukarıdaki şartlar
sağlanmadığı durumlarda laboratuvar derslerinin alınmasına izin verilmeyecektir.
Teorik ders
Physics I
Circuit Analysis I
Electronic I
Microcontrollers
Linear Control Systems
Digital Communications
VHDL
Communication Electronics

Laboratuvar dersi
Physics I Lab
Circuits Lab
Electronics Lab
Microcontroller Lab
Linear Control Lab
Digital Communications Lab
VHDL Lab
Communication Electronics Lab

5) Son sınıfta alınması gerekli 1 kredilik teknik seçimlik ders için iki farklı yol izlenebilir
a) Bölümümüzde açılan laboratuvarlı derslere (Microcontrollers, Linear Control Systems,
CommunicationElectronics,
VHDLve
Digital
Communications)veya
Bilgisayar
Mühendisliğinde açılan laboratuvarlı eşdeğer derslerden birine ve o dersin laboratuvar

dersine kaydolmak. Sadece laboratuvar dersine kaydolmak uygun değildir ve bu kayda
izin verilmeyecektir.
b) Yukarıdaki derslerden biri alınmak istenmiyorsa 3 kredilik teknik seçimlik bir ders alınarak
bu şart yerine getirilebilir.
6) 2014-2015 öğretim yılı güz yarıyılından itibaren Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I dersi
uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülecektir. Bölümümüz I. ve II. öğretim öğrencileri aşağıda
kodu verilen şubelere kaydolacaktır.
I. Öğretim 151011208 B şubesi
II. Öğretim 151031208 A şubesi
7) 2014-2015 öğretim yılı güz yarıyılından itibaren Network Applications dersi uzaktan öğretim
yöntemiyle yürütülecektir.
8) “Complex Calculus”ve “Engineering Ethics” dersleri 2010 öncesi bölümden ders almaya
başlayan öğrencilerin alması gereken derslerdir. Bu nedenle bölümde ders almaya 2010 veya
daha sonraki yıllarda başlayan öğrenciler bu dersleri almayacaklardır.
9) 2014 Güz döneminde bölümde ders almaya başlayan öğrenciler yeni müfredat programından
sorumludur. Yeni müfredatta Introduction to Programming dersi 2+2 olarak düzenlenmiştir.
Bölümde daha önceden ders almış olan öğrenciler 151221113 kodlu Introduction to
Programming (2+0) dersini alacaklardır.
10) Yeni müfredatta Chemistry Lab dersi kaldırılmıştır. Bu dersi önceden alıp kalan öğrenciler
Bilgisayar mühendisliğinde açılan Chemistry lab dersine kaydolacaklardır.
11) Yeni müfredatta Introduction to Electrical Engineering dersi 1+2 olarak değiştirilmiştir. 2014
Güz döneminde bölümde ders almaya başlayan öğrenciler bu derse kaydolacaklardır. Daha
önceden bölümden ders alan ve Introduction to Electrical engineering dersinden başarısız
olan öğrenciler 151221148 kodlu Introduction to Electrical Engineering (1+0) dersini
alacaklardır.
12) 4. Sınıfta alınan bitirme projesi dersi 2010 öncesi ve sonrası öğrenciler için farklıdır.
2010 öncesi bölümden ders alan öğrenciler 4+2 kredilik S&D derslerinden birine kaydolabilir.
2010 veya daha sonraki yılarda bölümden ders alan öğrenciler ise 2+4 kredilik “Electrical
Engineering Design” dersine kaydolacaktır. Bu dersle ilgili olarak bahar dönemi sonunda
yapılan toplantılarda gruplar belirlenmiş, projeler atanmıştır. Öğrenciler ekte verilen listedeki
derslere kaydolacaklardır. Listede adı olmayan ve Electrical Engineering Design dersi alma
şartlarını yaz okulu sonunda yerine getiren öğrenciler bölüm başkanlığına başvurabilirler.
13) Güz dönemi ders ve sınav programları ekte gönderilmektedir. Ders kaydı yapılmadan sınav
programının incelenmesi ve sınavları çakışan derslere kayıt olunmaması önerilir.

