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DUYURU(G.T.Ü. BĠLGĠSAYAR MÜH.LĠĞĠ BÖL. LĠSANS ÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNE) 
1. G.T.Ü. Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde 2017-2018 Bahar yarıyılında açılacak dersler  

http://anibal.gyte.edu.tr/ogrweb/donem_dersleri/acilan_dersler.asp?bolum=104&tip=yukseklisans&donem=2017-2   (bilgisayar Müh) 

http://anibal.gyte.edu.tr/ogrweb/donem_dersleri/acilan_dersler.asp?bolum=1041&tip=yukseklisans&donem=2017-2  (Siber Güvenlik) 

http://anibal.gyte.edu.tr/ogrweb/donem_dersleri/acilan_dersler.asp?bolum=1042&tip=yukseklisans&donem=2017-2   (BiliĢim Sist. 2. öğr) 

 belirtilmiĢtir. Kayıtlar “12-16 ġubat 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.(Ders gün ve Saati için bölüm sayfasında ilan edilen ders programına 

bakınız) 

2. Dersleri seçerken mutlaka danıĢmanınız ile görüĢmelisiniz. 

3. Ders aĢamasındaki öğrenciler aĢağıdaki dört dersten birisi CSE 521 Algorithm Analysis and Design olmak üzere en az üçünden baĢarılı 

olmaları gerekmektedir(Siber Güvenlik YL dahil). Öğrenciler dönemlik ders seçiminde buna dikkat etmelidirler.   

BĠL 511 Ayrık Matematikte Ġleri Konular 

CSE 521 Algorithm Analysis and Design 

BĠL 531 Bilgisayar Mimarisinde Ġleri Konular 

BĠL 601 ĠĢletim Sistemlerinde Ġleri Konular 

4. Öğrenciler baĢarısız oldukları dersi yeni dönemde almak zorunda değillerdir: Dört yarıyıl sonunda yüksek lisans ve doktora öğrencileri 3.0 

genel not ortalamasını sağlamamıĢ ise mezun olamazlar, sağlamıĢlar ise baĢarısız oldukları dersden muaf sayılırlar. Fakat  

a. baĢarısız olunan bir dersin de dahil olduğu bir genel not ortalamasının bahsi geçen sınırların üzerinde olması zordur 

b. baĢarısız olunan dersler ile ilgili bilgi not belgenizde görülecektir. 

Bu sebeple baĢarısız olunan derslerin alınması tavsiye edilir. 

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

6. Diğer ayrıntılar müteakip maddelerde belirtilmiĢtir. 

Yüksek Lisans Öğrencileri 

1. Dönem kaydı: 

1. Bu dönem ilk defa ders alma aĢamasına gelen öğrenciler, listede ilan edilen akademik danıĢmanları görüĢüp ders kaydını yapacaklardır. 

2. Güz yarılında geçici danıĢman atanan öğrenciler belirledikleri sürekli danıĢmanları ile ders kaydı yapacaklardır. Öğrencilerin dönem sonuna 

kadar bölümümüz öğretim üyeleri ile görüĢerek birlikte tez çalıĢması yapacakları danıĢmanlarını belirlemeleri ve danıĢman değiĢiklik formu ile 

bölüm sekreterliğine baĢvurmaları gerektiği daha önce bildirilmiĢti. 

2. Dönem kaydı: 

1. Öğrenciler bu dönem kayıtlarını kendilerinin belirledikleri (danıĢman değiĢiklik formu ile bölüm sekreterliğine bildirdikleri) danıĢmanları ile 

yapacaklardır. 

2. 2017-2018 döneminde ders aĢamasına gelmiĢ olan öğrenciler(Siber Güvenlik YL dahil) aĢağıdaki derslerden  bahar yarıyılında alacakları 

derslerden en az biri 

 CSE 521 Algorithm Analysis and Design olacaktır. 

http://anibal.gyte.edu.tr/ogrweb/donem_dersleri/acilan_dersler.asp?bolum=104&tip=yukseklisans&donem=2017-2%20%20%20
http://anibal.gyte.edu.tr/ogrweb/donem_dersleri/acilan_dersler.asp?bolum=1041&tip=yukseklisans&donem=2017-2%20%20
http://anibal.gyte.edu.tr/ogrweb/donem_dersleri/acilan_dersler.asp?bolum=1042&tip=yukseklisans&donem=2017-2%20%20%20
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3. Öğrencilerin bu dönem seminer dersi alarak tez konusunu belirlemeleri tavsiye edilmektedir. Unutmayın bir sonraki dönem kayıtlar sırasında 

tez bildirim formu doldurulması uygundur. 

3. Dönem kaydı: 

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

zorundadırlar. Tez konusunu danıĢmanınız ile birlikte belirleyerek, tez bildirim formu mutlaka ders kayıtları ile birlikte verilmelidir. Aksi halde 

iĢleme koyulmayacaktır.. 

2. Tez bildirim formu vermiĢ olan öğrenciler her dönem BĠL 599 Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi’ne kayıt yaptıracaklardır. 

3. Gerekli ise danıĢman değiĢikliği en son bu kayıt döneminde yapılabilir. 

4. Dönem kaydı: 

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

Doktora Öğrencileri 

1. Dönem kaydı: 

1. Bu dönem ilk defa ders alma aĢamasına gelen öğrencilerin belirlenen akademik danıĢmanları ile yapacaklardır. Doktora öğrencileri de eğer daha 

önce alıp baĢarılı olmamıĢlar ise CSE 521 Algorithm Analysis and Design dersine mutlaka kaydolacaklardır 

2. Dönem kaydı: 

1. Öğrenciler bu dönem kayıtlarını kendilerinin belirledikleri (danıĢman değiĢiklik formu ile bölüm sekreterliğine bildirdikleri) danıĢmanları ile 

yapacaklardır.  

2. Öğrencilerin bu dönem seminer dersi alarak tez konusunu belirleme çalıĢmalarına baĢlamaları tavsiye edilmektedir.  

3. Dönem kaydı: 

1. Gerekli ise danıĢman değiĢikliği en son bu kayıt döneminde yapılabilir. 

4. Dönem kaydı: 

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

5. Doktora yeterlilik sınavı kaydı: 

1. Doktora yeterlilik sınavı her yıl Ocak ve Haziran aylarında yapılacak olup, öğrencilerin daha önceden yeterlilik sınavı için müracaat etmeleri 

gereklidir. 

2. Öğrencilerin doktora yeterlilik sınavına girebilmeleri için zorunlu kredilerini tamamlamıĢ ve yabancı dil yeterliliğini belgelemiĢ olmaları 

gereklidir.  

6. Tez aĢaması:  Tez aĢamasındaki Doktora öğrencileri BĠL 699 Uzmanlık Alan dersine kayıt olacaklardır. 

 

             Bilgisayar Müh.liği Böl.BaĢkanlığı 


