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30 Ocak 2018 

2017-2018 BAHAR YARIYILI  DERS KAYITLARINDA UYGULANACAK KURALLAR 

Ders Kayıtları 31 Ocak 2018 Çarşamba, 08:00-10:30 ve 13:00-23:00 saatleri arası 
2 Şubat 2018 Cuma, 08:00-17:00 saatleri arası 
 

Ekle-Sil  7-9 Şubat 2018 
 

Kayıt Yenileme ve OGUBS Ders Kaydı 
İ le İ lgili Açıklamalar 

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı web sitesini ziyaret ediniz.  (http://oidb.ogu.edu.tr) 
 

Teknik Zorunlu Dersler 
 

• Öğrencileri kendi öğrenimlerinde (normal ve ikinci öğretim) açılan derslere kaydolabilir. Kontenjan dolduğu için 
kayıt yaptıramayanların kayıtları Ekle-Sil haftasında yapılacaktır.  

• Toplamda 3 şube açılan derslerde, normal öğretim şubelerinde ikinci öğretim öğrencileri için de kontenjan 
ayrılmıştır. İlgili dersler ve ikinci öğretim öğrencilerine ayrılan kontenjan sayıları şöyledir: Signals and Systems 
A ve B şubeleri (15), Electromagnetics II A ve B şubeleri (10), Electronics II A ve B şubeleri (15), Communications 
A ve B şubeleri (15). 

• Circuit Analysis I, Digital Systems I, Electromagnetics I ve Electronics I dersleri yalnızca normal öğretimde 
açılmıştır.  Ancak kontenjan uygulanmaksızın, dersi tekrar etmek zorunda olan ikinci öğretim öğrencileri de bu 
derslere kaydolacaktır. 

• Zorunlu haller altında diğer öğrenimden ders alması gereken öğrenciler ekle-sil haftasında bölüm başkanlığına 
başvuracak, isteği uygun olanlar için kontenjan açılarak kayıtları yapılacaktır. 

• Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II dersi uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülmektedir. Bölümümüz normal ve 
ikinci öğretim öğrencileri verilen şubelere kaydolacaktır. 

 
Ø Normal  Öğretim 151012209 F şubesi  Pazartesi 18:00-20:00 
Ø İkinci Öğretim    151032209 A şubesi Cumartesi 16:00-18:00 

 

• Fundamentals of Occupational Health and Safety dersi,  2015 yılı ve sonrasında bölümde ders almaya başlayanlar 
için zorunlu derstir. 

• Design Process dersi, 2015 yılı ve sonrasında bölümde ders almaya başlayanlar için zorunlu derstir. Bu dersi 
alabilmek için toplam 103 kredilik ders alınmış olunmalıdır. Ayrıca, Design Process ve Electrical Engineering Design 
dersleri birbirini takip eden dönemlerde alınmalıdır. 

• Electrical Engineering Design dersi, 2010 yılı ve sonrasında bölümde ders almaya başlayan öğrenciler için zorunlu 
derstir. Bu derse kaydolabilmek için alınması gereken kredi toplamı aşağıda verilmektedir. 
 
111 kredi  2010 eğitim programı 
114 kredi  2014 ve 2015 eğitim programı 
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• Electrical Engineering Design dersi grupları daha önceden belirlenmiş ve proje atamaları yapılmıştır. Dersi 
alabilme şartını sağlayan öğrenciler ekte verilen listedeki şubelere kaydolacaklardır. Listede adı olmayan ve 
Electrical Engineering Design dersi alma şartını yerine getiren öğrenciler ders kaydı için Ekle-Sil haftasında bölüm 
başkanlığına başvuracaklardır. 

• Semiconductor S&D dersini sadece  2010 yılında önce bölümden ders almaya başlayan öğrenciler alabilir. Bu ders 
mühendislik tasarım dersidir.  

Teknik Olmayan Seçmeli Dersler 

(French, German, vd.) 

• Normal ve ikinci öğrenimde eşit sayıda (15+15=30) kontenjan ayrılmıştır. Öğrenciler 2, 3 ve 4. sınıfta açılan teknik 
olmayan seçmeli grubundaki derslere kaydolabilirler. 

• Özel olarak, Career Development and Vocational Counseling dersinde normal ve ikinci öğrenim için 20(=10+10) 
kontenjan ayrılmıştır. Bu dersi yalnızca 3. veya 4. sınıftaki öğrencilerin alması önerilir.  
 

Teknik Seçmeli Dersler 

(Linear Control Systems, PLC, vd.) 

• Normal ve ikinci öğretimde açılan teknik seçmeli derslere her iki öğretime eşit kontenjan (13+13=26) ayrılmıştır.  
• SMM belgesi için alınması istenilen Power Systems Analysis II ve High Voltage Techniques derslerinde kontenjan 

sınırlaması yoktur.  
 

Laboratuvar Dersleri 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 
başarılmış olunması gerekmektedir. Bu şartları sağlamayanların laboratuvar dersi almasına izin verilmeyecektir. 
 

Teorik ders Laboratuvar dersi 
Physics II Physics II Lab 
Digital Systems I Digital Systems Lab 
Communications Communications Lab 
Fundamentals of Control Systems Control Systems Lab 

 
 

Üst Sınıftan Ders Alma 

 

• Bir üst akademik sınıftan ders alma izni öğrencinin akademik başarısına ve alınmak istenen ders ile daha önceden 
alınmış derslerin ilişkisine göre danışman tarafından verilecektir.   

• İki veya daha üst akademik sınıftan ders kaydına kesinlikle izin verilmeyecektir. 
• Birinci sınıfta olup genel not ortalaması 3,00’ın üstündeki öğrenciler, danışmanının onaylaması ve boş kontenjan 

olması halinde, sadece teknik olmayan seçmeli ders almak için bölüm başkanlığına Ekle/Sil döneminde 09 Şubat 
2018 Cuma günü öğlene kadar başvurmalıdır.  

 
Dersin Açılabilme Şartı 
 

Bir dersin açılması için web kaydı döneminde en az 10 öğrencinin kaydolması gerekmektedir. 

 


