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DUYURU(G.Y.T.E. BĠLGĠSAYAR MÜH.LĠĞĠ BÖL. LĠSANS ÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNE) 
1. G.Y.T.E. Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde 2014-2015 Güz yarıyılında açılacak dersler aşağıda belirtilmiştir. Kayıtlar 08-19 Eylül 2014 

tarihleri arasında yapılacaktır. 

2. Dersleri seçerken mutlaka danışmanınız ile görüşmelisiniz. 

3. Öğrenciler başarısız oldukları dersi(Bölüm zorunlu dersler hariç) yeni dönemde almak zorunda değillerdir. Ancak bu dersler transkriptinizde 

gözükecektir. Ayrıca mezun olabilmek için Başarı ortalamanızın 3.00  ve üzeri olması gereklidir. Bu sebeple başarısız olunan derslerin alınarak 

başarılması tavsiye edilir. 

4. Bütün Öğrenciler e-posta adreslerini ve irtibat telefonlarını bölüm sekreterliğine bildireceklerdir. 

5. Her öğrenci yönetmeliğin ilgili maddelerini bilmek ve kendisi ile ilgili idari konuları takip etmek zorundadır. 

6. Yönetmelik gereği lisansüstü derslerin %30 ‘unun Ġngilizce olma zorunluluğu vardır. Dolayısı ile ders seçerken buna dikkat edilmelidir. Aksi 

halde mezuniyet mümkün olamamaktadır. 

7. Diğer ayrıntılar müteakip maddelerde belirtilmiştir. 

Yüksek Lisans Öğrencileri 

1. Dönem kaydı(ilk defa ders alacak öğrenciler): 

o Ders kayıtlarını 08-19 Eylül 2013 arasında, Öğrenci bilgi sistemine girerek öğrenecekleri geçici danışmanları ile yapacaklardır. 

o 2014-2015 Güz döneminde en az üç derse kayıt yaptıracaklardır. Bu derslerden iki tanesi aşağıda belirtilen dersler olacaktır. Bu dersler ile 

çakışmayacak şekilde diğer derslerini ileride yapacakları çalışmalara uygun olarak açılan derslerden kendileri seçeceklerdir; 

 BIL 511 Ayrık Matematikte Ġleri Konular 

 BIL/CSE 601 Advanced Topics in Operating Systems 

o 2014-2015 Güz döneminde Çarşamba günleri öğle arasında düzenlenecek olan seminerlere katılacaklardır; 

o 2014-2015 Güz dönemi içerisinde birlikte tez çalışması yapacakları kalıcı tez danışmanlarını mümkün olduğu kadar erken bir tarihte 

belirleyeceklerdir. Bu tarih dönem sonunu geçmeyecektir. 

2. Dönem kaydı: 

1. Öğrenciler bu dönem kayıtlarını kendilerinin belirledikleri (danışman değişiklik formu ile bölüm sekreterliğine bildirdikleri) danışmanları ile 

yapacaklardır.  

2. Öğrencilerin bu dönem seminer dersi alarak tez konusunu belirlemeleri tavsiye edilmektedir. Unutmayın bir sonraki dönem kayıtlar sırasında 

tez bildirim formu doldurulmuş olmalıdır. 

3. Dönem kaydı: 

1. Ġkinci yarıyılını bitirmiş olan öğrenciler tez bildirim formu (bilgisayarda) doldurup ders kayıt formu ile birlikte aslını (üç nüsha) teslim etmek 

zorundadırlar. Tez konusunu danışmanınız ile birlikte belirleyerek, tez bildirim formu mutlaka ders kayıtları ile birlikte verilmelidir.  

2. Tez bildirim formu vermiş olan öğrenciler her dönem BĠL 699 Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi’ne kayıt yaptıracaklardır. 

3. Gerekli ise danışman değişikliği en son bu kayıt döneminde yapılabilir. 

4. Dönem kaydı: 

http://ogrenci.gyte.edu.tr/erasmus/dersgoster.asp?dno=B%C4%B0L%20601
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1. Öğrencilerin dört yarıyıl içerisinde tüm derslerini ve seminerlerini tamamlamış olmaları gerekmetedir. Kayıt yaptırırken buna dikkat edilmelidir. 

5. ve 6. Dönem kayıtları: 

1. Dördüncü yaryılını bitirip te mezun olamayan öğrenciler (danışmanları ile görüşüp) dilekçe yazarak ek süre talebinde bulunmalıdırlar. 

Doktora Öğrencileri 

1. Dönem kaydı: 

1. Bu dönem ilk defa ders alma aşamasına gelen öğrencilerin belirlenen akademik danışmanları ile yapacaklardır. 

2. Dönem kaydı: 

1. Öğrencler dönem kayıtlarını danışmanları ile yapacaklardır.  

2. Öğrencilerin bu dönem seminer dersi alarak tez konusunu belirleme çalışmalarina başlamaları tavsiye edilmektedir.  

3. Dönem kaydı: 

1. Gerekli ise danışman değişikliği en son bu kayıt döneminde yapılabilir. 

4. Dönem kaydı: 

1. Öğrencilerin dört yarıyıl içerisinde tüm derslerini ve seminerlerini tamamlamış olmaları gerekmetedir. Kayıt yaptırırken buna dikkat edilmelidir. 

5. Dönem kaydı: 

1. Öğrencilerin en geç bu dönem içerisinde doktora yeterlilik sınavı için başvuru yapmalıdır. 

2. Öğrencilerin doktora yeterlilik sınavına girebilmeleri için yabancı dil yeterliliğini belgelemiş olmaları gereklidir.  

 

 

             Bilgisayar Müh.liği Böl.Başkanlığı 

 

 

Bilgisayar Müh.liği A.B.D. 2014-2015 Güz YY derslerine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilecektir. 

 
http://anibal.gyte.edu.tr/ogrweb/donem_dersleri/acilan_dersler.asp?bolum=104&tip=yukseklisans&donem=2014-1 
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