
2021-2022 / 2. DÖNEM KAYITLARI İÇİN 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. Sınavlar hakkında bilgi, dersi veren öğretim üyelerinden edinilebilir. 

-MSc.- Ph.D programları dersleri ara sınavları, dersi veren öğretim üyeleri tarafından belirlenir. 

RE* DERSLERİ 

METE230/05 (04. SINIF), ETKİLEŞİMLİ KAYITLARDA HİÇ ALMAMIŞ VE BAŞARISIZLARA AÇILACAKTIR. KONTENJAN KALMASI HALİNDE EKLE-SİL 

SÜRESİNDE 2. VE/VEYA 3. SINIFLARA AYNI KRİTERLERDE AÇILACAKTIR.  

ME351 kodlu ders için 10 kişilik ve AEE231 Kodlu ders için 10 kişilik kontenjan ilgili bölümler tarafından bölüm öğrencilerimize ayrılmıştır. 

Mezuniyet veya Sınamalı (Probation) durumundan olan ve ME351 veya AEE231 kodlu RE* derslerini almak isteyen öğrencilerimizin aşağıdaki 

linke 02.03.2022 saat 12.30’a kadar bilgi girişi yapması gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra yapılacak başvurular işleme alınamayacaktır. 

Yapılacak başvurular değerlendirilecek ve başvuran öğrenciler arasından akademik durumlarına göre seçilen 10’ar adet öğrenci bilgisi ilgili 

bölümlere iletilecektir. Bu öğrenciler ilgili derslerden kayıtlarını Add-Drop haftasında yapabileceklerdir. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZBBx9UL00bzUXYfSEUjnrMCZx2AgJZ33YNbqzKXX36LU6hg/viewform?usp=sf_link  

Etkileşimli kayıt haftasında, RE* statüsünde belirtilen derslerden birine kayıt olmaya çalışınız. Diğer RE* kodlu dersler için EE bölümüne dilekçe 

vererek kayıt işlemi yapılamaz.  

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

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

 

Bölüm Öğrencilerimiz zorunlu statüde aldıkları derslerin çakışmaları durumunda, öğrencilerimiz ders çakışması hakkında ilgili dersleri veren 
öğretim üyeleri ile görüşmeleri gerekmektedir. 

 

2021/22 Akademik Yılı Güz Dönemi itibariyle Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Programına başlayan bütün öğrenciler için lisans eğitim 
programımızın 2. sınıf üçüncü dönem müfredatındaki Restricted elective* (Kısıtlı seçmeli, Bölüm dışından alınan AEE 231, CHE 204, ME 203, ME 
205, ME 351, METE 230) dersinin kaldırılmasına Bölüm kurulu tarafından karar verilmiştir. Müfredat değişikliği Fakülte Kurul kararı sonrası 
kesinleşecektir. 

 

2021/22 Akademik Yılı Güz Dönemi itibariyle Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Programı birinci dönemine başlayan bütün öğrenciler için 
yeni müfredat uygulanacaktır. 

 

2021-2022 Güz dönemi öncesinde Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Programı birinci dönemine başlayan bütün öğrenciler için eski 
müfredat uygulanacaktır(RE* dersini almaları gerekmektedir). 

2021-2022/1.dönem MATH260 kodlu dersi alması gerektiği için ilk dönem EE201 alamayan öğrencilerimiz (yatay geçişle gelenler, birinci sınıfta 
MATH260'tan kalanlar vb.) 2021-2022/2.dönem EE201 dersini alabileceklerdir. Bu durumda olan öğrenciler Etkileşimli kayıtlar sırasında Bölüm 
Öğrenci İşleri ile görüşerek, EE201 kodlu dersin 3. Grubundan dersi ekleyecek ve kayıt onayını yaptıracaklardır. Kayıt haftası sonrasında ilgili 
öğrencilerin durumları kontrol edilecek ve 1. veya 2. gruba öğrenciler dengeli olarak geçirilecektir. 

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; 2021-2022 eğitim öğretim yılı ara tatil sürecinde stajını yapan öğrenciler için ders kontenjanları, add-drop 

haftasında açılacaktır. 

 

Laboratuvar-ders çakışmaları ile ilgili sorunlarınızda ilgili asistanlarla iletişime geçmeniz gerekmektedir.  
 
EE214 – Berkay Karacaer    EE314 – Kübra Çırçır 
 

HER ÖĞRENCİ KAYIT ONAYINI, BAĞLI OLDUĞU DANIŞMANINDAN ALMAK ZORUNDADIR. DANIŞMANLARINIZIN “KAYIT ONAY” SAATLERİNİ 
ETKİLEŞİMLİ KAYITLARIN İLK GÜNÜ İTİBARİYLE ÖĞRENİNİZ (Etkileşimli kayıtlar ve ekle-sil süresi için). Kayıtlı sayılabilmeniz için; ders kayıtlarınız 
sonrası ilgili danışman ile iletişime geçerek(e-posta) mutlaka kayıt onayı almanız gerekmektedir. 
 

 

https://eee.metu.edu.tr/tr/term-schedules
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZBBx9UL00bzUXYfSEUjnrMCZx2AgJZ33YNbqzKXX36LU6hg/viewform?usp=sf_link

