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Bölüm Tanıtımı
İçerik
• Akademik Kadro
• İdari Kadro,
• Destek veren diğer Öğretim Üyeleri
• Laboratuvarlar
• Sınıflar ve Amfiler
• MÜDEK Akreditasyon
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Presenter
Presentation Notes
MÜDEK =  Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği



Akademik Kadro
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Presenter
Presentation Notes
Bölüm başkanı ve Bölüm başkan yardımcısı tanıtılmalıOkay Hoca’nın başka bölümde görevlendirildiği ve Aysam Hoca’nın kurumda görevlendirildiği söylenmeli.



İdari Kadro
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Teknisyen Ümit Emen Bölüm Sekreteri
Sibel Çelebioğlu

Presenter
Presentation Notes
Ümit Bey ve Sibel Hanım’ın ofisleri hakkında bilgi verilmeli



Öğretim Üyeleri
(İKÜ Bölümlerinden destek olanlar)
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Presenter
Presentation Notes
Hocaların verdiği dersler ve Bölümleri tanıtılmalı



Misafir Öğretim Üyeleri
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Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Laboratuvarları
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Presenter
Presentation Notes
Laboratuvarların bulunduğu yerler ve hangi lab dersinin hangi laboratuvarda genelde yapıldığı açıklanmalı.Laboratuvarların öğrenciler tarafından mesai saatleri içinde kullanılmasının mümkün olduğu bilgisi verilmeli



Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Laboratuvarları
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Sınıflar / Amfiler / Ofisler

• Ders ve uygulamalar Ataköy yerleşkesinde yer alan tüm amfi ve
sınıflarda yapılmaktadır. 

• 2. kat D koridorunda Öğretim Elemanları ofisleri yer alır

• 2. kat A koridorunda Mühendislik Fakültesi Dekanlığı ve Bölüm
Sekreterliği yer alır.
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MÜDEK Akreditasyon
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Presenter
Presentation Notes
MÜDEK =  Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon DerneğiProgramda eğitimin, Mühendislik eğitim kuralları çerçevesinde verildiğini; ders içeriklerinden değerlendirmeye kadar planlı olduğunu; ve iyileştirmelerin yapıldığını ifade eder.Burada Denetim yapıldığı anlatılmalı.Son slaytta yer alan anketlerin önemi vurgulanmalı



Eğitim-Öğretim
İçerik
• Bölüm web sitesi
• Program Eğitim Amacı,
• Program Çıktıları
• Eğitim-Öğretim Planı ve Akademik Paket
• Akademik Takvim
• Mevzuatlar
• Akademik Danışman ve Mentorlar
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Bölüm Web Sitesi eem.iku.edu.tr
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Presenter
Presentation Notes
Öğrencilerin Bölüm web sitesini takip etmeleri ve sitede yer alan bilgileri incelemeleri önerilmeli

mailto:eem.iku.edu.tr


Program Eğitim Amacı

Elektrik ve elektronik mühendisliği sektöründe hizmet veren veya
bilişim teknolojileri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren firmalarda
kariyerlerine devam eden mühendisler yetiştirmektir. Alternatif olarak
mezunlarımız lisansüstü öğrenimlerine de devam ederek kariyerlerini
planlayabilirler.

https://eem.iku.edu.tr/tr/genel-bilgiler/program-egitim-amaci
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Presenter
Presentation Notes
Eğitim amacının mezunların istihdam alanlarını işaret ettiği ve akreditasyonda büyük önemi olduğu vurgulanmalı. Mezunlar ve işveren görüşleriyle hey yıl düzenli değerlendirildiği bilgisi verilmeli. Eğitim amacı okunmalı ve ulaşılacağı adres açıklanmalı

https://eem.iku.edu.tr/tr/genel-bilgiler/program-egitim-amaci


Program Çıktıları

Program çıktıları aşağıdaki adresten görülebilir:

https://eem.iku.edu.tr/tr/genel-bilgiler/program-ciktilari
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Presenter
Presentation Notes
Program çıktılarının öğrencilerin 4 senelik eğitim-öğretim boyunca edinecekleri bilgi, beceri ve farkındalıkları içerdiği ve akreditasyonda büyük önemi olduğu vurgulanmalı. Öğrenci, mezunlar ve işveren görüşleriyle hey yıl düzenli değerlendirildiği bilgisi verilmeli. Öğrencilerin mezuniyetlerinde tüm program çıktılarını en az %50 oranında sağlamaları gerektiği vurgulanmalı.

https://eem.iku.edu.tr/tr/genel-bilgiler/program-ciktilari


Eğitim Öğretim Planı
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Hangi Dersleri Alacaksınız?

• Web Sitesinden ulaşabileceğiniz Akademik Pakete Bakınız.

https://akademikpaket.iku.edu.tr/TR/ects_bolum.php?m=1&f=4&p=12
&r=0&ects=main

Presenter
Presentation Notes
Eğitim-öğretim planının dinamik olduğu ve değişebileceği bilgisi verilmeli. Bu durumda akademik paketin takip edilmesi gerektiği söylenmeli. Eğitim planı değişikliğinin CATS’de de duyurulduğu söylenmeli

https://akademikpaket.iku.edu.tr/TR/ects_bolum.php?m=1&f=4&p=12&r=0&ects=main
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Presenter
Presentation Notes
Derslerin öğrenim çıktıları, değerlendirmeleri, ders kitabı ve içerik gibi özet bilgilere akademik pakette ulaşılabilir.



Eğitim Öğretim Planı

Ders Çeşitleri

• Zorunlu Dersler (Z)
• Seçmeli Alan Dersleri (SA)
• Seçmeli Alan Dışı Dersler (SAD)
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Staj ve Bitirme Projesi dersleri dahil!



Eğitim Öğretim Planı

Staj

• 40 gün zorunlu staj,
• 4. ve 6. Dönem sonunda yaz dönemi boyunca 20+20 yapılmalı,
• Öğrenci bilgilendirmeleri, staj raporu, gerekli formlar aşağıda yer

almaktadır:
cats.iku.edu.tr →EE ENG STUDENT→Kaynaklar→Industrial Training 
Documents and Reports
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Presenter
Presentation Notes
Staj ile ilgili dokümanların staj yapmadan önce okunması bilgisi verilmeli. Bölüm staj komisyonu tanıtılmalı



Eğitim Öğretim Planı

Bitirme Projesi

• 8. Dönem öğrencileri sadece alabilir,
• Öğrenci bilgilendirmeleri, bitirme projesi rapor formatı aşağıda yer

almaktadır:
cats.iku.edu.tr →EE ENG STUDENT→Kaynaklar→Graduation Projects 
Documents and Reports
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Presenter
Presentation Notes
Bitirme projes ile ilgili dokümanların bitirme projesine başlamadan önce okunması bilgisi verilmeli. Bölüm bitirme projesi komisyonu tanıtılmalı



Eğitim Öğretim Planı
Ön Koşul Dersler

• Ders ve laboratuvar dersi birlikte alınmalı veya Ders laboratuvar
dersinden önce alınmalı
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Ders (Laboratuvar dersinin önkoşulu) Laboratuvar Dersi

EE2221 Introduction to Electric Circuits EE2202 Electric Circuits Laboratory

EE3222 Logic Design EE3203 Logic Circuits Laboratory

EE4201 Electronic Circuits I EE4202 Electronic Circuits I Laboratory

EE4401 Introduction to Telecommunication EE4402 Telecommunication Laboratory

EE5221 Electronic Circuits II EE5202 Electronic Circuits II Laboratory

Ön koşul Dersi Ders

EE0846 Control Systems EE0851 Digital Control Systems



Akademik Takvim

• Öğrencilerin bir akademik yıl boyunca kullanacağı, işlemleri ve
başvuruların yapılacağı tarihleri gösteren bir zamanlama rehberidir.
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Presenter
Presentation Notes
Tarihlere dikkat edilmesi gerektiği vurgulanmalıdır.



Mevzuatlar
• Öğrencilerin Üniversitedeki eğitim-öğretim hayatlarında hak ve

sorumluluklarını tanımlayan dokümanlardır.
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Presenter
Presentation Notes
Özellikle lisans yönetmeliğinin okunması gerektiği bilgisi verilmeli.



Akademik Danışmanlar ve Mentorlar
• Akademik Danışmanlar, öğrencilerin akademik ve idari işlerinde

danıştıkları, karşılaşılan problemlere ilk başvurdukları Öğretim
Elemanlarıdır.

• Mentorlar, öğrencilerin kariyer hedefleri için tavsiye ve görüş aldıkları
Öğretim Üyeleridir.

cats.iku.edu.tr →EE ENG STUDENT→Genel Bakış
cats.iku.edu.tr →EE ENG STUDENT→Kaynaklar→Student Advisors and 
Mentors List
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Presenter
Presentation Notes
Akademik Danışman ve Mentorların her dönem başında atandığı ve ORION sisteminden ve CATS de yer alan listeden takip edileceği bilgisi verilmelidir.



Platformlar ve İşlemler
İçerik
• e-Üniversite
• ORION,
• CATS
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Tüm iletişimde ve işlemlerde resmi ünivesite e-posta
adresi kullanılmalı !!!

Presenter
Presentation Notes
Öğrencilerin eğitim ve öğretim hayatların bir çok işlem yapması, başvuruda bulunması ve bilgi edinmesi gerekiyor. Tüm bunlar çeşitli platformlar aracılığıyla online yapılmaktadır.



E-Üniversite
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UNIPASS kullanıcı adı ve şifre kullanılır.

Presenter
Presentation Notes
E-Universite sekmesi öğrencilerin sıkça kullandığı platformları hızlı erişim sağlamak amacıyla bir arada barındıran web sayfasıdır.



ORION

• Öğrencilerin eğitim-öğretimdeki faaliyetleri, öğrenci muhasebesi ve
sınav-ders başarı notları ile ilgili bilgi yönetiminin yapıldığı
platformdur.

https://orion.iku.edu.tr/

• Platform ile ilgili dokümanlar ve bilgilendirmelere ulaşım için:

https://kby.iku.edu.tr/tr/faydali-dokumanlar
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Presenter
Presentation Notes
Orion sistemi dijital öğrenci işleri ve dijital öğrenci muhasebesi olarak kullanılır.

https://orion.iku.edu.tr/
https://kby.iku.edu.tr/tr/faydali-dokumanlar


ORION
DERS İŞLEMLERİ
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1
Kayıt 

Yenileme

2
Ders Alma

3
Ders Ekleme 

Bırakma

4
Dersten 
Çekilme

Danışman 
Onayı

Danışman 
Onayı

“Kayıt Yenileme” ve “Ders Seçim” uygulaması üzerinden yapılmaktadır.
Her işlem Akademik takvim süresince yapılabilir. Süreci kaçırdığınızda ÖİDB’na dilekçe ile başvurulur.
Ders işlemleri Lisans Yönetmeliğine uygun yapılmalıdır.



ORION
DERS İŞLEMLERİ
Kayıt Yenileme

• Her akademik dönem (Yaz 
öğretimi dahil) yapılmak
zorundadır. Kayıt yenileme
yapılmadan ders seçimi
yapılamaz.

• Kayıt yaptırılmayan yarıyıllar 
öğrenim süresinden sayılır.
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Ders Seçimi
• Derslerin dönemsel sıraya göre

seçilmesi gereklidir.
• Ön koşullara dikkat edilmelidir.
• Her dönem 30 AKTS ders alınır
• Ek krediler Lisans

Yönetmeliğinde açıklandığı
şekliyle sistemsel uygulanır.

Presenter
Presentation Notes
Problemlerde ilk başvurulacak kişi Akademik Danışman olduğu bilgisi verilmeli. Sonra sırasıyla Bölüm anahtar kullanıcısı → Fakülte anahtar kullanıcısı → KBYDB (orion.iku.edu.tr) veya ÖİDB (ogrenci.isleri@iku.edu.tr)



ORION
DERS İŞLEMLERİ
Ders Ekleme Bırakma

• Birden fazla ders eklenebilir
ve bırakılabilir.

• Ders bırakma danışman
onayına gönderilir.

• Derste şube değişikliği
yapılabilir.
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Dersten Çekilme
• Her yarıyıl en çok 1 dersten

çekilebilirsiniz.
• Dersten çekilme danışman

onayına gönderilir.

Presenter
Presentation Notes
Problemlerde ilk başvurulacak kişi Akademik Danışman olduğu bilgisi verilmeli. Sonra sırasıyla Bölüm anahtar kullanıcısı → Fakülte anahtar kullanıcısı → KBYDB (orion.iku.edu.tr) veya ÖİDB (ogrenci.isleri@iku.edu.tr)
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•Birinci sınıfta ilk iki yarıyılın normal ders 
yükünü almanız gerekir. 
•Birinci sınıfta zorunlu dersleri bırakamaz, 
istediğiniz bir dersten çekilemezsiniz. 



CATS
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• Ders yönetim ve iletişim platformudur.

https://cats.iku.edu.tr/

• Platform ile ilgili dokümanlar ve bilgilendirmelere ulaşım için:

https://bst.iku.edu.tr/tr/yazilim/cats

Presenter
Presentation Notes
Problemlerde ilk başvurulacak kişi Öğretim Elemanı olduğu bilgisi verilmeli. Sonra sırasıyla Bölüm web sayfaları sorumlusu → BST (Cats_destek.iku.edu.tr)Bölüm duyurularının hepsi CATS de yapılmaktadır.

https://cats.iku.edu.tr/
https://bst.iku.edu.tr/tr/yazilim/cats


CATS

Orion sisteminde seçtiğiniz ve onaylanmış olan dersleriniz otomatik olarak Cats platformuna
aktarılmaktadır. 

Sayfanın sağ üst köşesindeki ızgara simgeli “Tüm Siteleri Göster” butonuna tıkladığınızda
dönemlerinize ait dersleriniz listelenecektir. Dersleri ana sayfa ekranınıza ekleyerek kolay ulaşım
sağlayabilmek için ders adının yanında bulunan yıldızı aktifleştirmelisiniz. Ders adının üzerine
tıklayarak ilgili derse ait sayfaya ulaşabilirsiniz.
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Derslerinizi Cats platformunda
görememeniz durumunda; 
ders hocalarınız ya da 
danışmanlarınız ile iletişime
geçmelisiniz. 



CATS

Sayfanın sol tarafındaki menüden derslerinize ait ilgili sayfalara tıklayarak ulaşabilirsiniz.

32

Derslerinize ait duyuruları, dersinizin ana
sayfasındaki Duyurular alanından takip
edebilirsiniz.

Eğer ders hocanız tarafından duyuru
paylaşımı Yüksek Dereceli olarak
ayarlanmış ise duyurular mailinize de 
sistem tarafından otomatik
gönderilmektedir.



CATS

“Meetings” butonuna tıklayarak dersiniz ile canlı ders sayfasını görüntüleyebilirsiniz. Toplantıya katılmak için, 
toplantılar alanında aktif durumda olan koyu renkli toplantı ismine tıklayarak açılan sayfada “Toplantıya Katıl” 
butonuna tıklamalısınız.
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ÖNEMLİ!
Toplantı katılımına aynı anda tek bir
cihaz ve oturum üzerinden katılım
gösterebiliriz. Diğer cihazlarınızdaki
oturumlarınızın kapalı olduğunu
kontrol etmelisiniz.



CATS – Sanal Sınıf

34

Mikrofon ve kamera kullanımın verimli bir şekilde gerçekleşebilmesi için önerilen sistem özellikleri aşağıdaki
gibidir;

• Bilgisayar için, (en az) 4G belleğe ve 2+ Ghz işlemci
• Google Chrome, Mozilla FireFox veya Microsoft Edge öneririz . Safari'yi Mac OS X'te de kullanabilirsiniz, 

ancak ekran paylaşma özelliğini kullanamazsınız.
Masaüstü / Dizüstü Bilgisayar: Chrome veya Firefox (en son sürümler)
Mobil iOS (12.2+): Safari
Mobil Android (6.0+) : Chrome

• Ders akışında donmalara neden olmaması için internetinizin hızlı olması gerekmektedir. Düşük hızda bir
internete sahipseniz kameranızı kapatmanız daha verimli olur. Hızınızı https://speedtest.net/ 
sayfasından kontrol edebilirsiniz.

Güvenilir olmayan bir kablosuz ağdan bağlanıyorsanız, sesinizde periyodik kesintiler veya boşluklar
yaşayabilirsiniz. Eğer mikrofon bağlantınız sırasında hata alıyorsanız telefonunuzun internetini bilgisayarınıza
aktararak (Hotspot) deneyebilirsiniz.

Presenter
Presentation Notes
Sadece gösterilir, okunması gerekli değil

https://speedtest.net/


Değerlendirme ve Sınavlar
İçerik
• Ders Başarısının Değerlendirilmesi
• Sınavlar ve Mazeretler
• Ders Başarı Notu
• Yarıyıl Not Ortalaması (YNO) ve Genel Not Ortalaması (GNO)
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Ders Başarısının Değerlendirilmesi

Değerlendirme ölçütleri
• Arasınav (Vize) 
• Kısa sınav (Quiz)
• Ödev / Proje
• Derse Katılım
• Laboratuvar
• Final sınavı ZORUNLU
• Bütünleme sınavı
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• Vize Haftası var / yok
• Bazı derslerde ara sınav 
yerine sadece proje olabilir

Her öğretim elemanının değerlendirmede kullandığı ölçütler ve ağırlıkları aynı olmak zorunda değildir.

Dönem içi
değerlendirmeler

Dönem sonu
değerlendirmeler



Sınavlar

• Arasınav, Arasınav mazeret, Final ve Bütünleme sınav programı Bölüm
tarafından hazırlanır ve ORION ve/veya CATS’de ilan edilir.

• Bitirme projesi ve staj dersleri dışında her dersten en az bir ara sınav, 
bir final ve bir bütünleme sınavı uygulanır ve sınav notu ORION’da ilan
edilir.

• C-, D+, D ve D- ve F aldığınız derslerden bütünleme sınavına 
girebilirsiniz.

• İlgili yarıyıl sonunda oluşan en yüksek not başarı notudur.
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Sınavlar ve Mazeretler
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Mazeret sınavına girmek için:

• en az 2 günlük rapor
• öğrencilerin rapor süresinin bitimini izleyen üç işgünü içinde

mazeretlerine ilişkin belgelerini Bölüm başkanlığına teslim etmeleri 
gerekir.

• Bölüm başkanlığı, arasınav ile ilgili mazeretleri karara bağlayarak, 
gerekirse mazeret sınavını yapar. 

• Mazeret sınav programı ve sınava kabul edilen öğrenci listesi ilan
edilir.

• Her ders için sadece bir tane arasınav mazeret sınavı yapılır.
• Detaylı bilgiye Lisans Yönetmeliğinde ulaşılabilir.



Sınavlar ve Mazeretler

Sınavlarda uyulması gereken kurallar

• Belirlenen sınav salonunda sınava girmek
• Belirlenen saatte sınav salonunda bulunmak (en fazla yarım saat geç

kalabilirsin!)
• Sınav oturma düzeneğine göre yerleşmek
• Telefon, tablet ve bilgisayar gibi araçları sınav Gözetmenine teslim etmek
• Sınav düzenini bozacak konuşma, fısıldaşma, hareketlerden sakınmak
• Gözetmenin verdiği direktiflere uymak

39

YÖK Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca

• Kopya çekmek ve çektirmek
• Sınav düzenini bozmak suçtur



Ders Başarı Notu

Ders Başarı Notunun Oluşumu

• Arasınav notu x  (% ?)
• Ödev / Proje notu x (% ?)
• Quiz notu x (% ?)
• Final sınavı notu x (% ?)
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1. Toplanır
2. 100 üzerinden bir ortalama elde edilir
3. Harf notuna dönüştürülür

Her öğretim elemanının değerlendirmede kullandığı ölçütler ve ağırlıkları aynı olmak zorunda değildir.
Örneğin ortalaması 75 olan bir dersten B- ve aynı dönemde ortalaması 60 olan bir dersten B alabilirsiniz.



Ders Başarı Notu
Başarılı 

A
A-
B+
B
B-
C+
C

Genel Not Ortalaması Yükseltmek 
için Tekrar Edilebilir!!!

C-
D+
D
D-

Başarısız = Tekrar Edilecek F 

41



Ders Başarı Notu

Başarı Notuna İtiraz 

• Başarı notları, Akademik Takvim’de belirlenen süre içinde ÖBYS’den ilan edilir.

• Başarı notunuzda bir yanlış olduğunu düşünüyorsanız; bir değerlendirme hatası olup 
olmadığının belirlenmesi amacıyla Akademik Takvim’de belirlenen süre içinde 
https://orion.iku.edu.tr/irj/portal web sayfası üzerinden not itirazı yapabilirsiniz.

• İtiraz başvurunuzun sonucunu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan takip ediniz.

42

https://orion.iku.edu.tr/irj/portal


Ders Başarı Notu
Ders Tekrarı Zorunlu Haller

• F, P ve Z notu/simgesi alınan dersler açıldıkları ilk yarıyılda alınmalıdır.

• F notu alınan seçimlik ders yerine, eşdeğer bir seçimlik ders alınabilir.

• Ancak F yerine alınan seçimlik ders, tüm seçimlik dersler tamamlanana kadar
not kartınızı etkilemeye devam eder

• Detaylı bilgiye Lisans Yönetmeliğinde ulaşılabilir.
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Yarıyıl Not Ortalaması (YNO) ve Genel Not 
Ortalaması (GNO)
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GNO’nun hesaplanmasında, tekrarlanan derslerde alınan en yüksek not geçerlidir.

YNO hesabında ise ilgili yarıyılda tekrar ederek alınan not geçerlidir.

Dönem ve Yıl Sonu Başarısı

Akademik başarınızı belirleyen iki temel gösterge vardır: 

• Yarıyıl Not Ortalaması (YNO) 
• Genel Not Ortalaması (GNO)



Dönem ve Yıl Sonu Başarısı

Genel Not Ortalaması (GNO)
Öğrencinin almış olduğu tüm derslerin AKTS kredilerinin başarı notları ile 
çarpımının toplam değerinin ortalamaya katılan, başarı notu P, Y, Z olan 
dersler hariç almış olduğu derslerin kredi toplamına bölümüdür.

• GNO’nun tek başına veya YNO ile birlikte belirli bir seviyenin altına düşmesi 
öğrencilik yaşamınızı olumsuz etkileyecek sonuçlar doğurabilir.
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Yarıyıl Not Ortalaması (YNO) 
• Öğrencinin tamamladıkları yarıyılda almış olduğu tüm derslerin AKTS kredilerinin

başarı notları ile çarpımının toplam değerinin ortalamaya katılan, başarı notu P,
Y, Z olan ve muaf olduğu dersler hariç almış olduğu derslerin kredi toplamına
bölümüdür.



Dönem ve Yıl Sonu Başarısı
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Herhangi bir yarıyıl sonunda;
GNO < 2.00 BAŞARABİLİR

GNO >= 2.00 BAŞARILI

3.00 <= GNO >= 3.49 ONUR

GNO >= 3.50 YÜKSEK ONUR

Kredi Yükü

• Dönem içinde alınabilecek minimum kredi 17 
AKTS’dir. (1. sınıflar tüm dönem yükünü almak 
zorundadır)

• Mezuniyet durumunda iseniz 17 AKTSden az 
kredi alabilirsiniz.

Presenter
Presentation Notes
GNO >= 2.00İçinde bulundukları yarıyılın normal ders yükünden fazla ders yükü alabilirlerGNO <2.00İçinde bulundukları yarıyılın normal ders yükünden fazla ders yükü verilmez. Son iki yarıyılında (yedinci ve sekizinci yarıyıl) olan başarabilir öğrenciler, alabilecekleri ders yüküne ek olarak staj hariç olmak üzere en çok 8 AKTS kredilik fazla ders alabilir.



İmkanlar
İçerik
• Yaz Öğretimi
• ÇAP / YANDAL
• Değişim Programları
• Kulüpler
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YAZ ÖĞRETİMİ
İKÜ Yaz Öğretimi

• 7 haftalık yoğun bir öğretim programıdır.
• Tarihler Akademik Takvim’de ilan edilir.

• Yaz öğretiminde öğrenci, 
alt yarıyıllara ait hiç almadığı, 
alıp da sınavına girme hakkı elde edemediği, 
alıp da başarısız kaldığı veya 
GNO’yu yükseltmek amacı ile 

almak istediği dersleri alabilir.
• Detaylı bilgiye Yaz Okulu Yönetmeliğinde ulaşılabilir.
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Presenter
Presentation Notes
Yaz öğretimi koordinatörü hakkında bilgi verilmelidir.



• LYS’de kazandığınız bölümün yanında yeni bir bölüm,
• İki diploma,
• İki unvan demektir.
• Detaylı bilgiye Çift Anadal ve Yandal Programlarının Esaslarına

İlişkin Yönerge’den ulaşılabilir.

Çift Anadal Programı
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GNO ve Yabancı Dil Puanınız 
bu imkanlardan 

yararlanmanızda belirleyici 
olacaktır



• LYS’de kazandığınız bölümün yanında yeni bir bölüm,
• Yandal Sertifikası,
• İki uzmanlık dalı,
• Detaylı bilgiye Çift Anadal ve Yandal Programlarının Esaslarına

İlişkin Yönerge’den ulaşılabilir.

Yandal Programı
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GNO ve Yabancı Dil Puanınız 
bu imkanlardan 

yararlanmanızda belirleyici 
olacaktır



• ERASMUS +
• Yurt dışında en çok 1 sene eğitim,
• Detaylı bilgiye Uluslararası İlişkiler Birimin’den ulaşılabilir.

https://uib.iku.edu.tr/

Değişim Programları
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GNO ve Yabancı Dil Puanınız 
bu imkanlardan 

yararlanmanızda belirleyici 
olacaktır

Presenter
Presentation Notes
Erasmus Koordinatörü tanıtılmalı öğrenciler  teşvik edilmeli.

https://uib.iku.edu.tr/


Öğrenci Kulüpleri
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https://kulturnoktasi.iku.edu.tr/tr/ogrenci-kulupleri

https://kulturnoktasi.iku.edu.tr/tr/ogrenci-kulupleri


MEZUNİYET

• Elektrik-Elektronik Mühendisliği programının tüm gereklerini 
yerine getiren, 

• GNO’su 2.00 veya daha yüksek olmak koşulu ile 

 en az 248 AKTS 

kredisine sahip olan öğrenciler, mezuniyet koşullarını sağlamış sayılır.
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Kime Başvurmalıyım?
Ne Yapmalıyım?

Hangi dersi seçeceğimi
bilmiyorum, 

Akademik pakette ders içeriklerini incele, akademik danışmanına danışmalısın

ORION sisteminde
problem var

Akademik danışmanına danışmalısın, belki yönetmeliğe aykırı bir işlem yapmaya
çalışıyorsun. Eğer problem varsa akademik danışmanın seni Bölüm anahtar
kullanıcısına yönlendirecek.

CATS sisteminde problem 
var

Kayıtlı dersini göremiyorsan dersin Hocasına gidip seni eklemesini söylemelisin. 
Diğer problemlerde Bölüm web sayfaları sorumlularına gitmelisin. 

Dersim çakışıyor Farklı dönem dersleri çakışabilir, bu konuda bir iyileştirme yapılamaz. Matematik
derslerinde çakışmayan şubeyi takip edebilirsin. Bölüm derslerinde çakışmayan
dersleri alman tavsiye edilir.

Ek kredi, önkoşul, GNO, 
YNO problemleri

Akademik danışmanına danışmalısın, belki yönetmeliğe aykırı bir işlem yapmaya 
çalışıyorsun. Eğer problem varsa akademik danışmanın seni Bölüm anahtar 
kullanıcısına yönlendirecek.

Ders muafiyetim var Başka üniversitede aldığın dersleri muafiyet dilekçesi, tarnskript ve ders içeriklerini
Dekanlığa vererek saydırabilirsin. Ama akademik takvimdeki süreleri kaçırmamalısın.
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Presenter
Presentation Notes
Bu slayt ta yer alan komisyonlar tanıtılmalı.



Kime Başvurmalıyım?
Ne Yapmalıyım?

Derslerin içerikleri, dönem
içi değerlendirmeler ile
ilgili problemler

Dersin sorumlusu Öğretim Elemanına danışmalısın.

Staj ile ilgili anlamadığım
yerler var

Bölüm staj komisyonuna sorabilirsin.

Bitirme projesiyle ilgili
anlamadığım yerler var

Bitirme projesi komisyonuna sorabilirsin

Hangi alan bana uygun
olabilir? Hangi dersleri
alacağım?

Mentoruna danışmalısın

Sorum için bütün bunları
yaptım ama çözülmüyor

Bölüm başkanlığına danışmalısın
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Presenter
Presentation Notes
Bu slayt ta yer alan komisyonlar tanıtılmalı.



Kime Başvurmalıyım?
Ne Yapmalıyım?

Şifrem çalışmıyor http://www.iku.edu.tr/8/1455/unipass.html adresinden şifreni yenileyebilirsin

ORION’dan başvuru
yaptım nasıl takip
edebilirim.

ORION’dan yapılan tüm başvuruların takibi ÖİDB’dan yapılmalıdır.

Ödeme ile ilgili
problemlerim var

Ödeme ve katkı payları ile ilgili tüm sorular Mali işler birimine sorulmalıdır.
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Presenter
Presentation Notes
Bu slayt ta yer alan komisyonlar tanıtılmalı.

http://www.iku.edu.tr/8/1455/unipass.html


ÖNEMLİ!!

AKREDİTASYON VE KALİTE SÜREÇLERİ KAPSAMINDA ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME İÇİN KULLANILAN ANKETLERİN ĞRENCİLER 

TARAFINDAN DOĞRU VE SAMİMİ BİR ŞEKİLDE DOLDURULMASI ÇOK 
ÖNEMLİDİR

1. YENİ KAYIT ÖĞRENCİ ANKETİ,
2. DERS DEĞERLENDİRME ANKETLERİ (ALDIKLARI HER DERS İÇİN)
3. ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ
4. BİTİRME PROJESİ ANKETİ
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Presenter
Presentation Notes
Müdek akreditasyonunun sürdürüleblmesi için!!Bu bilgiler iyileştirme amacıyla kullanılacaktır
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Başarılı Bir Lisans Dönemi Diliyoruz!

2026
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