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DUYURU(G.T.Ü. BİLGİSAYAR MÜH.LİĞİ BÖL.(SİB.GÜV. DAHİL) LİSANS ÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNE) 
1. G.T.Ü. Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde(Siber Güv. Dahil) 2022-2023 Bahar yarıyılında açılacak dersler  Öğrenci bilgi sisteminde  

 belirtilmiştir. Kayıtlar “20-24 Şubat 2023" tarihleri arasında yapılacaktır.(Ders gün ve Saati için bölüm sayfasında ilan edilen ders programına 

bakınız) 

2. Dersleri seçerken mutlaka danışmanınız ile görüşmelisiniz. 

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

genel not ortalamasını sağlamamış ise mezun olamazlar, sağlamışlar ise başarısız oldukları dersden muaf sayılırlar. Fakat  

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

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

Bu sebeple başarısız olunan derslerin alınması tavsiye edilir. 

4. Her öğrenci yönetmeliğin ilgili maddelerini bilmek ve kendisi ile ilgili idari konuları takip etmek zorundadır. Gerekli bilgilendirmeler 

Üniversite(GTU)/Bölüm web sayfalarında yapılmaktadır. 

5. Diğer ayrıntılar müteakip maddelerde belirtilmiştir. 

Yüksek Lisans Öğrencileri 

1. Dönem kaydı: 

1. Bilimsel Hazırlık aşamasındaki öğrenciler belirlenen bilimsel hazırlık derslerini alıp başarılı olduktan sonra normal kredili dersleri 

alabileceklerdir. 

2. Bu dönem ilk defa ders alma aşamasına gelen öğrenciler, listede ilan edilen akademik danışmanları görüşüp ders kaydını yapacaklardır.  

3. Güz yarılında geçici danışman atanan öğrenciler belirledikleri sürekli danışmanları ile ders kaydı yapacaklardır. Öğrencilerin dönem sonuna 

kadar bölümümüz öğretim üyeleri ile görüşerek birlikte tez çalışması yapacakları danışmanlarını belirlemeleri ve danışman değişiklik formu ile 

bölüm sekreterliğine başvurmaları gerektiği daha önce bildirilmişti. 

2. Dönem kaydı: 

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

danışmanları ile yapacaklardır. 

2. 2022-2023 döneminde ders aşamasına gelmiş olan öğrenciler bahar yarıyılında alacakları derslerden en az biri 

 CSE 521 Algorithm Analysis and Design olacaktır. 

3. Öğrencilerin bu dönem seminer 1 dersi alarak tez konusunu belirlemeleri tavsiye edilmektedir. (Seminer 1 ve Seminer 2 dersleri aynı dönemde 

alınmamaktadır. Unutmayın bir sonraki dönem kayıtlar sırasında tez bildirim formu doldurulması uygundur. 

3. Dönem kaydı: 

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

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

işleme koyulmayacaktır. 

2. Tez bildirim formu vermiş olan öğrenciler her dönem BİL 599 /SIB 599 Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi’ne kayıt yaptıracaklardır. 

3. Gerekli ise danışman değişikliği en son bu kayıt döneminde yapılabilir. 
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4. Dönem kaydı: 

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

Doktora Öğrencileri 

1. Dönem kaydı: 

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

daha önce alıp başarılı olmamışlar ise CSE 521 Algorithm Analysis and Design dersine mutlaka kaydolacaklardır 

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 belirleme çalışmalarına 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 önerilir. Kayıt yaptırırken buna dikkat edilmelidir. 

5. Doktora yeterlilik sınavı kaydı: 

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

gereklidir. 

2. Öğrencilerin doktora yeterlilik sınavına girebilmeleri için zorunlu kredilerini tamamlamış ve yabancı dil yeterliliğini belgelemiş olmaları 

gereklidir.  

6. Tez aşaması:  Tez aşamasındaki Doktora öğrencileri BİL 699 Uzmanlık Alan dersine kayıt olacaklardır. 

 

             Bilgisayar Müh.liği Böl.Başkanlığı 


