Ders Ekleme-Bırakma İşlemleri Hakkında
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ders ekleme ve bırakma işlemleri 19.10.2020-23.10.2020
tarihleri arasında yapılacaktır.
Bu hafta boyunca bölüm sayfası duyurularını sıklıkla takip ediniz.
Ders ekleme ve bırakma işlemleri için aşağıdaki hususların göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
1- Dönem başlangıcında seçmiş olduğunuz derslerden, aynı gün ve saate denk gelen dersler çakışma
olarak isimlendirilmekte ve ders ekleme/bırakma tarihleri arasında OBS sistemi üzerinden gerekli
düzenlemeler gerçekleştirilebilmektedir.
2- Alttan aldığınız ve devam zorunluluğunuz olmayan dersler çakışma kapsamında değerlendirilmez.
3- Üstten alınan derslerde aynı şekilde çakışma kapsamında değerlendirilmez.
4- Çakışma kapsamında olmayan dersler için, OBS sistemi üzerinden değişikliğe izin verilmeyeceği
gibi, sonradan bölüme dilekçe vermenizde bir değişiklik yapmayacaktır. Bu nedenle çakışma
kapsamında olmayan ders ekleme/bırakma işlemleri için dilekçe vermeyiniz.
5- OBS sisteminin izin vermediği bir takım değişiklikleri, dolaylı yoldan aşabilmek için izlenen
yöntemler (dersleri çıkarıp tekrar eklemeye çalışmak gibi) sonucunda ders eklenememesi gibi
durumlarda, OBS sisteminden dersleri çıkardığı anlaşılan öğrencilerin, çıkardığı dersleri yeniden
ekleme talepleri de dikkate alınmayacaktır. Bu gibi durumlarda da dilekçe vermeyiniz. Dersleri çıkarma
işlemi tamamen sizin kontrolünüzde olduğu için her türlü sorumluluk size aittir.
6- Almak zorunda olduğunuz, devam zorunluluğunuz bulunan ve çakışma durumunda olan derslerinizi
belirtilen tarihlerde OBS sistemi üzerinde gerçekleştirebileceksiniz. Sistemin izin vermediği
değişikliklerde yukarıdaki durumları tekrar gözden geçiriniz.
7- Yukarıda bahsedilmeyen ve spesifik sorunlar için, ders ekleme/bırakma dönemi içinde dilekçe ile
başvuru yapınız. Dilekçeleriniz OBS sistemi üzerinden doldurulup, imzalanarak taratıp mail atmanız
gerekmektedir. bilgisayarmuh@sdu.edu.tr eposta adresine mail atmanız gerekmektedir.
Aşağıda Güz döneminde açılmayan seçmeli derslerin listesi bulunmaktadır. Bu dersleri seçen öğrenciler,
ders ekleme/bırakma haftasında aynı havuzdan başka bir ders seçebilirler. Eğer açılmayan seçmeli
dersleri daha önce almış ve devam zorunluluğu bulunmuyorsa, ders açılmamış olsa da sınavlarına girme
hakkınız mevcuttur. İsteyen sınavlarına girmek için değişiklik yapmayabilir. İsteyen aynı havuzdan
farklı bir dersi dilekçe vererek seçebilir.
Açılmayan seçmeli dersler
BIL-315 Sayısal Elektronik
BIL-319 Mobil Programlama
BIL-309 Analog ve Sayısal Entegre Devre Tasarımı
BIL-323 Bilgisayarlı Görmenin Temelleri

BIL-425 Yöneylem Araştırması - Seçimlik1
BIL-403 Mesleki Yabancı Dil I
BIL-415 Hesaplama Teorisi - Seçimlik2

