
2021-2022 1. Dönem kayıtları için ÖNEMLİ DUYURULAR  
EE BÖLÜM DERSLERİ  

KAPASİTE ARTIRIMI İÇİN DERS KONTENJANINI BİLGİSAYARDAN(ONLINE) TAKİP ETMENİZ GEREKLİDİR. BÖLÜM 
BAŞKANLIĞINA KAPASİTE ARTIRIMI İÇİN GELİNMEYECEKTİR. Ders kapasiteleri ve doluluk oranları Bölüm Başkanlığı 
tarafından takip edilerek uygunluk durumuna göre artırılmaktadır. Çoklu grup zorunlu derslerde aynı soyad kriter 
aralığında olan tüm grupların kapasiteleri dolmadığı sürece kontenjan artırımı yapılmayacaktır.  Soyad aralığı aynı olan ve 
tüm grupları dolan derste kontenjan artırımı eşit şekilde açılacaktır.  Çoklu grup  soyad kriteri olmayan derslerde de,  tüm 
grupları dolmadan kontenjan artırımı yapılmayacaktır.  Kapasite artırımları online sistemden takip edilecektir. Bölüm Dışı 
dersler ile ilgili problemleri, ilgili bölümlerle çözmeniz gerekmektedir.  RE* grubu derslerin açılması veya kapasite 
arttırımı, dersi veren bölümlerden takip edilecektir. Dilekçe ile başvuru yoktur.  

 

- BELİRLENEN LİSANS ARA SINAVLARI    
https://eee.metu.edu.tr/tr/term-schedules linkinde Sınavlar başlığından takip edilecektir.  Sinavlar hakkında bilgi, dersi 
veren öğretim üyelerinden edinilebilir.   
-MSc.- Ph.D programları  dersleri ara sınavları, dersi veren ögretim üyeleri tarafından belirlenir.  
 

Başka bölümlerden almak istediğiniz dersler ile ilgili sorunlarınızda ilgili dersleri veren bölüm başkanlıkları ile iletişime 
geçmeniz gerekmektedir.     

  

RE* DERSLERİ 

-  METE230 dersi 04 ve 05. gruplari 2. Ve  4. Siniflara,  etkileşimli kayitlarda hiç almamış ve başarısızlara açılacaktır. 
Gruplarda kontenjan kalmasi halinde ekle -sil süresinde 3. sınıflara aynı kriterlerde açılacaktır.  
-ME351 dersi 60 kişilik kontenjan ile EE bölümüne açılacaktır.  
-Etkileşimli kayıt haftasında, yukarıda belirtilen derslerden birine kayıt olmaya çalışınız. EE bölümüne dilekçe vererek kayıt 
işlemi yapılamaz.  
- ME203/ME205 dersleri EE bölümüne etkileşimli kayıtlarda açılmayacaktır. EE bölümüne, ders ekleme-bırakma süresinde 
açılıp/açılmaması veya kaç kişilik kontenjanla açılacağı bilgisi, makine mühendisliği bölümünden iletildigi takdirde sizlerle 
paylaşılacaktır. Kayıt hakkı verilmesi halinde online kayıt işlemini öğrenciler kendisi yapacaktır. Kayıtlar süresinde, kayıt hakki 
için EE bölümünden dilekçeyle talep, kabul edilmemektedir.  
 

NTE, RE*, FE derslerinin bölüm dersleri ile çakışması durumunda grup değişiklikleri yapılmayacaktır.    

 

4. sınıf dersleri kontenjan boşlukları olması halinde ve tanımlanan sınıf kapasitesi altında kalması halinde, ders ekleme-
bırakma süresinde 3. sınıf öğrencilerine de açılacaktır.   

 

EE300 -EE400 kapasiteleri; 2020-2021 eğitim öğretim yılı yaz döneminde stajını yapan öğrenciler için ders kontenjanları, 
add-drop haftasında açılacaktır. 

 
Laboratuvar-ders çakışmaları ile ilgili sorunlarınızda ilgili asistanlarla iletişime geçmeniz gerekmektedir. EE213, EE313 
derslerinin kontenjanin açılış saati,: Etkileşimli kayıtların ilk günü saat:15.00.  
 
EE213 – Murat Babek Salman            EE313 –Berkay  Karacaer 
 

HER ÖĞRENCİ KAYIT ONAYINI, BAĞLI OLDUĞU DANIŞMANINDAN ALMAK ZORUNDADIR.   

 DANIŞMANLARINIZIN “KAYIT ONAY” SAATLERİNİ ETKİLEŞİMLİ KAYITLARIN İLK GÜNÜ İTİBARİYLE ÖĞRENİNİZ (Etkilesimli 
kayıtlar ve ekle-sil süresi için). Kayıtlı sayılabilmeniz için; ders kayıtlarınız sonrası ilgili danışman ile iletişime geçerek(e-posta) 
mutlaka kayıt onayı almanız gerekmektedir.   

 

 

 


