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2015-2016 BAHAR DÖNEMİ KAYITLARDA UYGULANACAK KURALLAR
1. Hem normal öğretim ve hem de ikinci öğretimde açılan teknik derslerde öğrenciler
kendi öğrenimi için açılmış derslere kaydolacaklardır. Internet 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 dahilinde kaydolabilirler. Zorunlu
haller altında grup değiştirecek öğrenciler ekle-sil haftasında bölüm başkanlığına
başvuracak, isteği uygun olanlar için kontenjan açılarak kayıtları yapılacaktır.
2. Normal ve ikinci öğrenimde 14 grup teknik olmayan seçmeli ders açılmıştır. Bu
derslere her iki öğrenimde eşit sayıda kontenjanlar ayrılmıştır. Teknik olmayan dersler
için toplam kontenjan sayısı 370’dir. Bu sayı teknik olmayan seçmeli ders alabilecek
öğrenci sayısından azdır. Bu nedenle web üzerinden yapılan kayıtlarda 2 veya
daha fazla teknik olmayan seçmeli ders kaydına danışmanlar tarafından izin
verilmeyecek ve kaydınız reddedilecektir. Danışmanınız tarafından kaydınız
reddeddildiğinde seçtiğiniz diğer derslerdeki önkaydınız da silinmektedir. Bu
duruma yol açmamak için 2. teknik olmayan seçmeli ders isteğinizi ekle/sil
haftasında yapmanız önerilir. İlave teknik olmayan seçmeli ders almak isteyen
öğrenciler Ekle/Sil haftasında 18 Şubat 2016 Perşembe günü öğlene kadar bölüm
başkanlığına başvuracaklardır. Bu öğrencilerin kayıtları, boş kontenjan olması
halinde, istedikleri derslere yapılacaktır.
3. Career Development and Vocational Counseling dersi özgeçmiş hazırlama ve iş
mülakatlarına hazırlık amacıyla açılmıştır. Bu nedenle bu dersi özellikle 4. sınıf
öğrencilerinin alması önerilir.
4. 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.
5. Birinci sınıfta olup genel not ortalaması 3.0’ın üstündeki öğrenciler, danışmanının
onaylaması ve boş kontenjan olması halinde, sadece teknik olmayan seçmeli ders
almak için bölüm başkanlığına başvuracaklardır. Başvurular Ekle/Sil döneminde 18
Şubat 2016 Perşembe günü öğlene kadar yapılacaktır.
6. Aşağıdaki tabloda verilen teorik ve laboratuvar derslerinin birlikte alınması zorunludur.
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 II
Digital Systems II
Communications
Fundamentals of Control

Laboratuvar dersi
Physics II Lab
Digital Systems Lab
Communications Lab
Control Systems Lab

7. Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II dersi uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülmektedir.
Bölümümüz normal ve ikinci öğretim öğrencileri aşağıda kodu verilen şubelere
kaydolacaktır.
Normal Öğretim 151012209 A şubesi Çarşamba 18:00-20:00
İkinci Öğretim 151032209 A şubesi Cumartesi 12:00-14:00
8. 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 yıllarda bölümden ders alan öğrenciler ise 2+4
kredilik “Electrical Engineering Design” dersine kaydolacaktır. Bu dersle ilgili olarak
güz dönemi içinde yapılan toplantılarda gruplar belirlenmiş, projeler atanmıştır.
Öğrenciler ekte verilen listedeki derslere kaydolacaklardır. Listede adı olmayan ve
Electrical Engineering Design dersi alma şartını yerine getiren öğrenciler bölüm
başkanlığına başvurabilirler.
9. Teknik seçmeli derslere dağılımın sağlanması amacıyla SMM belgesi için gerekli olan
High Voltage Techniques dersi dışındaki teknik seçmeli derslere kontenjan
sınırlaması getirilmiştir.
10. Bir dersin açılması için web kaydı döneminde en az 10 öğrencinin kaydolması
gerekmektedir

Bölüm Başkanlığı

