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DAİMA ÖĞRENCİNİN YANINDA

ÖNSÖZ

B

u kitapçık üniversiteye ve bölüme yeni gelen Elektrik &
Elektronik

Mühendisliği

öğrencilerine

rehberlik

etmek

amacıyla hazırlanmıştır. Kitapçıkta sunulan bilgilerin büyük bir
bölümü hem hazırlık hem de 1. sınıf bölüm öğrencilerini

kapsayıcı niteliktedir.
Bölümümüze her sene üniversite yerleştirmelerinde 80 yeni öğrenci
katılmaktadır. Gerek liseden üniversiteye geçiş, gerekse hazırlıktan bölüme
geçiş birçok öğrenci için heyecan verici olduğu kadar bir o kadar da göz
korkutucudur. Bu anlamda ihtiyaç duydukları destek ve rehberliği alabilmeleri
için EE ÖTK daima öğrencilerin yanında olmaya devam edecektir.
Bu kitapçıkta yer alan bilgilere dair sorularınız veya üniversiteye, bölüme
yönelik kitapçıkta bulamadıklarınız ve merak ettikleriniz varsa bizimle iletişime
geçmekten lütfen çekinmeyin.
İletişim Bilgilerimiz:
Boğaziçi Üniversitesi
Elektrik & Elektronik Mühendisliği
Öğrenci Temsilciliği Kurulu
Kuzey Kampüs Kare Blok 2. Kat
E-posta: bouneeotk@gmail.com
Web Sitesi: eeotk.boun.edu.tr
Sosyal Medya: bouneeotk
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Kandilli Kampüsü
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ELEKTRİK & ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜM BAŞKANINDAN

Değerli Öğrencilerimiz,
Türkiye’nin
en
önemli
eğitim
kurumlarından
biri
olan
Boğaziçi
Üniversitesi
Elektrik
ve
Elektronik
Mühendisliği Bölümü’ne hoş geldiniz.
Sizler gibi ülkemizin en başarılı
öğrencilerinin yıllardır en tercih ettiği
bölüm olma gurur ve sorumluluğunu
sizlerle paylaşıyoruz.
Eğitim amacımız sizlere araştırma
odaklı, dünya standartlarında, üst düzey
bir lisans eğitimi vermenin yanı sıra, sizleri
günümüzün yoğun rekabetçi ortamlarında
ve
uluslararası
alanda
başarılı
olabileceğiniz
kariyerleriniz
için
hazırlamaktır.
Seçeceğiniz
kariyer
alanında
yıldızlaşırken, toplumsal duyarlılığı yüksek,
etik ilkelere sahip, çevreye saygılı, farklı
kültürlere ve değerlere hoşgörü ile
yaklaşan bireyler olarak bölümümüzden
mezun
olmanız
eğitimimizin
hedeflerindendir.
Bölümümüzdeki öğretim üyelerimizin
her biri sizlerle açık ve yakın iletişim içinde,
bu yolculuğunuzda sizlere yardımcı

olacaklardır. Öğretim üyelerimizin yanı sıra
araştırma
görevlilerimiz,
bölüm
çalışanlarımız ve bu yolculukta yol almış
üst sınıflardaki arkadaşlarınızdan da katkı
istemeyi ihmal etmeyin.
Her biriniz değişik okullardan,
yörelerden, çevrelerden geldiniz ve
birbirinizden
öğreneceğiniz,
paylaşabileceğiniz
bir
dizi
konu
keşfedeceksiniz. Bu kadar yetenekli, zeki
ve başarılı bir grup öğrenci ile birlikte
eğitim görmenin ayrıcalığının farkında
olarak, bu yolculuğun keyfini çıkarın.
Bölümümüzden mezun olduğunuz
zaman, burada sizlere sunulanları değil,
sunulanlar arasından sizin aldıklarınızı
yanınızda götüreceğinizi unutmayın. Ne
aldığınız da tamamen size bağlıdır.
Sunulan imkân ve fırsatları kullanıp yaratıcı
fikirler üreten, teknoloji ve bilime katkı
yapan, gerek içinden çıktığınız topluma
gerekse
insanlığa
yararlı,
yüksek
değerlere sahip mühendisler olacağınıza
yürekten inanıyorum.
Keyifli bir öğrenim süreci, başarılar
dilerim.
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HOŞGELDİNİZ

ELEKTRİK & ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ KURULU BAŞKANINDAN

Değerli Arkadaşlar,
Öncelikle hepiniz bölümümüze
hoş geldiniz. Yorucu bir sınav
dönemini arkanızda bıraktınız ve
emeklerinizin karşılığını alarak
Türkiye'nin en iyi üniversitesinde,
okulun en iyi bölümünde eğitim
almaya hak kazandınız. Yeni bir
hayat sizleri bekliyor.
Ben ve arkadaşlarım birkaç
yıldır bölümün yaşam kalitesini
artırmak, öğrencilerin daha iyi
koşullarda
eğitim
almalarını
sağlamak
adına
çeşitli
çalışmalarda bulunduk. Gündüzler
yetmedi,
geceler
boyu
arkadaşlarımız için faydalı başka
ne yapabiliriz diye düşünüp durduk.
Bizim
bu
çabamız
hiç
tanımadığımız
sizlere
daha
yaşanabilir bir ortam hazırlamak
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içindi. Ardımızda güzel bir miras
bıraktığımıza
inanıyorum
ve
biliyorum ki sizler de bizden
devraldığınız bu bayrağı daima
ileriye taşımak hedefiyle canla
başla
çalışmak
için
sabırsızlanıyorsunuz.
Sizler bu kitapçığın sayfalarını
çevirirken; ben çok sevdiğim
bölümümden
henüz
mezun
olmamın verdiği burukluğu ve sizin
gibi heyecanlı gençlere bayrağı
devretmenin verdiği haklı gururu bir
arada yaşıyorum.
Geri kalan hayatınızın zirveye
çıkışınının başlangıcı olmasını ümit
ettiğim üniversite hayatınızı dolu
dolu geçirmenizi, adınızdan söz
ettirmenizi ve iz bırakan projelere
imza atmanızı temenni ediyorum.
Hepinize sevgi ve saygılarımla.
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Enes Hamurci

Mühendislik Fakültesi ve
Elektrik & Elektronik Mühendisliği
ÖTK Başkanı
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İLK HAFTALAR
VE OKULA ALIŞMA
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BU KISIMDA SİZLERİ
NELER BEKLİYOR?

İLK 2 HAFTA YAPILMASI
GEREKENLER LİSTESİ

BUNLARI MUTLAKA
BİLMELİSİNİZ
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ILK 2 HAFTA

1. HAFTA
□ Kayıt esnasında size verilen e-posta adresi ve şifre ile
https://horde.boun.edu.tr/ adresine giderek oturum açın ve
@boun uzantılı e-posta adresinizi daha sık kullandığınız kendi
e-posta adresinize yönlendirin.
□ Telefonunuzu ve bilgisayarınızı Eduroam’a bağlamak için
gerekli ayarları yapın.
□ ÖBİKAS’taki iletişim bilgilerinizi mutlaka güncelleyin.
□ Dönem arkadaşlarınızla iletişim kurabilmek ve EE ÖTK
duyurularını alabilmek için döneminizin Whatsapp grubuna
katılın.
□ Oryantasyon günlerinde kulüp standlarını ziyaret ederek
ilginizi çeken kulüplere kayıt olun.
□ Danışmanınızla görüşme gününde mutlaka danışmanınızı
ziyaret ederek kendisi ile tanışın.
□ Hangi ders için hangi kitapları temin etmeniz gerektiğini
öğrenerek kitapları satın almaya başlayın.
□ Bölüm tanışma toplantısına gidin.
□ Add - drop döneminde programınızda yapmanız gereken
değişiklikler varsa yapın.

YAPILMASI GEREKENLER

2. HAFTA
□ Kütüphaneye giderek sınav dönemlerinde vaktinizi en çok
geçireceğiniz yere bir göz atın.
□ Sabahları erken kalkabilmek ve derslerinize yetişebilmek
için uyku düzeninizi oturtmaya özen gösterin.
□ Derslerinize zamanında gidin. Ve mutlaka gidin.
□ Çok çalışmaya kendinizi hazırlayın.
□ İlk dersten itibaren derslerde aktif olmaya ve etkili notlar
tutmaya özen gösterin.
□ Labı olan kimya, fizik ve bazı EE derslerinizin lab kaydını
yaptırın.
□ Bilgisayarınızda derslerle ilgili dokümanları dosyalamak için
size uygun bir sistem oluşturun ve bu düzene uyun.
□ Her şeyi aklınızda tutmak zor olacağından kendi tarzınıza
uygun ajanda veya takvim gibi bir planlama aracı seçin ve
dönem boyu kullanmaya çalışın.
□ Henüz başvurmadıysanız üst dönemlerinizle tanışmak ve
size yol gösterecek dostlar edinmek için EE ÖTK Mentorluk
Programı’na başvurun.

İLK HAFTALAR VE OKULA ALIŞMA

BUNLARI MUTLAKA BİLMELİSİNİZ

FURKAN KARAKAŞ

dönemdaşım ve kardeşim Bahadır
Dönmez’e en içten teşekkürlerimi
sunuyorum. Ayrıca bölümümüz için
canla başla çalışan, bizi temsil eden
EE Öğrenci Temsilciliği Kurulu
(ÖTK) üyelerimize de çok teşekkür
ediyorum.
İşte Bölüme yeni başlarken
göz ardı etmemeniz gereken en
önemli 10 husus:

4. Sınıf

Hepinize merhabalar! BOUN EE
bölümüne yeni başlayacağınızı
duydum 😊 Çok güzel bir tercih
yaptınız, öncelikle hepinizi tebrik
ederim.
Belki
4
senelik
tecrübelerimden
yararlanmak
istersiniz diye size bu yazıyı
sunuyorum. Sizin için en önemli
gördüğüm 10 hususu maddeler
halinde sıralamaya çalışacağım.
Şimdi arkanıza yaslanın ve derin bir
nefes alın!
Önemli
bulduğum
noktalara
geçmeden önce bana bu yazıyı
yazma olanağını sunduğu için
S a y f a 14 | 98

10
Unutma, artık bir üniversitelisin!
Yeni dünyana hoş geldin! Bu dünya
lisedeki dünyandan oldukça farklı.
Öncelikle lisede ve ortaokulda
üzerindeki kısıtlamaların (derse geç
geldim, müdür yardımcısından geç
kâğıdı almalıyım; devamsızlığımın
son günlerini yaşıyorum, yoklama
kağıdına
mutlaka
adımı
yazdırmalıyım, vb.) bir anda ortadan
kalktığını fark edeceksin. Çok daha
özgürlükçü bir ortam. “İstediğim
zaman kampüse girerim, istediğim
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zaman kampüsten çıkarım. Oh,
hayat ne güzelmiş!” dediğinizi
şimdiden
duyabiliyorum
fakat
unutmayın: Özgürlük, sorumsuzluk
anlamına
gelmiyor!
Dönem
içerisinde almış olduğunuz dersleri
layıkıyla geçmeniz çok önemli. Bu da
dersleri güzel takip etmenizle
mümkün. Bu noktaya yazımın ileriki
bölümlerinde tekrar değineceğim.
Kısacası üniversite ortamında artık
toplumdaki özgür bir birey gibisin!
Ne yapmak istediğin sana kalıyor.
Ne yapmak istediğin tamamen sana
kalıyor. Bu özgürlüğünü doğru veya
yanlış yönde kullanmak sana kalıyor.
Karar senin, seçimini iyi yap!

9
Mutlaka sosyalleşin!
Üniversiteye yeni geldiniz. Liseden
tanıdığınız arkadaşlarınız belki var,
belki yok. Her iki durumda da
mutlaka yeni insanlar tanımaya
başlayın. Bölümünüzden mümkün
oldukça çok insanla arkadaşlık
kurun. Sonuç olarak 4 sene

boyunca birlikte bütün yollardan
geçeceksiniz, bunu unutmayın 😊
Bunun dışında üniversitemizde
birçok alanda faaliyet yürüten
kulüplerimiz mevcut. Bu mekanlar
da sosyalleşmek için paha biçilemez
yerlerden bazıları. Kulüp noktasına
tekrar yazımızda değineceğiz.

8
Mutlaka düzenli
faaliyetiniz olsun!

bir

sportif

Sağlam kafa, sağlam vücutta
bulunur.” Kim demişse gerçekten
çok doğru 😊 Mutlaka okul hayatınız
boyunca aksatmadan yapacağınız
bir sportif etkinlik bulunsun. İlgi
alanınıza göre bir spor belirleyin:
yüzme, basketbol, koşma, vücut
geliştirme, günlük egzersiz vb. Bunu
belirledikten sonra mutlaka düzenli
bir şekilde devam ettirin! Yarın çok
önemli bir sınavınız mı var ve bugün
sporunuzu ihmal mi ettiniz? O
zaman mutlaka sınavdan sonra
bugünkü spor faaliyetinizi telafi edin.
Unutmayın, sporda en önemli
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İLK HAFTALAR VE OKULA ALIŞMA
şey azim ve kararlılıktır!

7
Yazılım bilginizi çok daha ileriye
taşıyın!
Bazılarınız
belki
lisede
veya
ortaokulda temel yazılım bilgisi
öğrenmiştir. Öğrenmediyseniz de
merak etmeyin! Bölüm programında
CmpE
(literally:
“Computer
Engineering”) bölümünde ilk sene
aldığımız “CmpE 150: Introduction to
Computing” dersi ile yazılıma güzel
bir giriş yapıyoruz. Daha sonra ikinci
sınıf yazılım dersleri ile (EE 241, EE
242 vb.) bunu bir üst seviyeye
taşıyoruz. Size çok önemli bir
tavsiyem: Siz bunla yetinmeyin!
Yazılım bilginizi çok daha üst
seviyelere
taşımaya
çalışın.
Gerekirse bizim bölüm kulübünün
(BUEC) veya bilgisayar mühendisliği
bölümü kulübünün (COMPEC)
üyelerine
sunduğu
ücretsiz
eğitimlere
katılın.
Kulüplerin
sunduğu
kod
eğitimi
amaçlı
programlara
ilk
senenizde
katılmanızı öneririm çünkü
S a y f a 16 | 98

programlama ile yeni tanışıyorsanız
ilk sene eğitimi çok güzel oluyor.
Daha ileriki senelerde, mesela ikinci
sınıfta, bu programlar çok yavaş
ilerlediği için (haftada 3-4 saat) artık
katılmanızı
önermiyorum.
İnternetteki ucu sonu olmayan
kaynaklardan eğitiminize devam
etmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum!

6
Yurt dışı değişim programlarına
mutlaka katılmaya çalışın!
Geçen dönem ERASMUS öğrenci
değişim programına katılan biri
olarak söylüyorum: Mutlaka yurt dışı
tecrübeniz olsun! BU programın
bana kattığı çok şey mevcut.
Öncelikle “confort zone”dan bir
çıkmış oluyorsunuz. Gideceğiniz
yerde yeni bir düzen kurmanız
gerekli. Bu, sizin planlama ve yeni
yerlere adapte olma yeteneklerinizi
ciddi anlamda geliştirmekte. Ayrıca
bu
programlarda
çok
iyi
arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Bütün
herkes ERASMUS değişim
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programında olduğu için ilk başta
kimsenin arkadaşı yok ve herkes
sizinle tanışmak için can atıyor
olacak. Fakat önemli bir noktayı dile
getirmek istiyorum: Kimsenin size
yanaşıp bir şeyler başlatmasını
beklemeyin! Sadece yeni insanlarla
tanışma konusunda değil, genel
olarak hayatta da durum bu. Bir
şeylerin olmasını istiyorsanız ilk taşı
sizin koymanız gerekiyor 😊

5
Herhangi bir dersten kalmadığın
müddetçe yaz okuluna gitme!
“Üst senedeki dersleri hızlı hızlı
vereyim” düşüncesiyle yaz okuluna
kalmanızı kesinlikle önermiyorum.
Gerçekten zor durumdaysanız,
mesela sonraki sene derslerinin ön
koşulu olan kritik bir dersten
kaldıysanız, yaz okuluna kalın. Bu
durum dışında yazlarınızı “gerek yurt
içinde” mümkünse de “yurt dışında”
staj yaparak değerlendirin. Tabi ki bir
sonraki döneme hazır olmak için
güzelce bir tatili de ihmal etmeyin
sakın! 😊

4
Kulüp faaliyetlerinde seçici ol!
İlk döneminizde büyük olasılıkla
bütün
kulüplerin
stantlarına
uğramayı düşünüyorsunuzdur. Size
uğramayın demeyeceğim, hepsine
gidip hepsini görün fakat daha sonra
seçici olmaya başlayın. Okulumuzda
farklı branşlarda hizmet yürüten
kulüplerimiz mevcut, örneğin kariyer
kulüpleri,
kültür-sanat,
sportif
faaliyetler vb. Size önerim kariyer
kulüplerinde çok takılmamanız.
“Üniversiteden mezun olunca ne
yapacağım????” sorusuyla kariyer
kulüplerine gitmeyin, zamanla her
şey gelişip düzene oturacaktır. Sizin
asıl yapmanız gereken şey “kişisel
gelişim”. Bazı kariyer kulüplerinde
size görev verecekler: “Şu şirket ile
görüşün, şu etkinliğimize şu kadar
yardım almaya çalışın…” gibi. Benim
kendi düşüncem şöyle: Okulumuzun
kariyer kulüpleri sizler için vardır, siz
onlar için değil. Zamanınızı bu tür
etkinliklerle
geçirmek
yerine
kendinizi geliştirici
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İLK HAFTALAR VE OKULA ALIŞMA
kulüplerle takılın. Örneğin bir spor
kulübü veya yazılım kulübü. Bizim
bölüm
kulübü
BUEC’in
ve
COMPEC’in yazılım alanında çeşitli
eğitimleri
mevcut.
Bunları
kaçırmayın derim.
Tabi
bunlar
benim
kendi
düşüncelerim.
Herkes
bu
düşüncelerime katılmak zorunda
değildir 😊

3
Genel not ortalaması
düşündüğün kadar da önemli
olmayabilir!
Bir dersin sınavından kötü not mu
aldın? Merak etme, bu dünyanın
sonu değil! Eğer yüksek lisans veya
doktora için çok yüksek GPA (not
ortalaması) isteyen bir üniversiteye
başvurmak istemiyorsan bunu bu
kadar dert etme. Senin asıl hedefin
konuları iyi bir şekilde öğrenmek
olsun. Özellikle son sınıf derslerinde
önceki
senelerden
öğrendiğin
bilgileri iyi bir şekilde kullanabiliyor
olman gerekecek.
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2
Derslerden geri kalmayın!
Yukarıda
bahsettiğim
özgürlük
ortamında sorumluluklarınızı da
ihmal etmeyin! Derslere düzenli bir
şekilde
katılmak
sizin
sorumluluğunuzda.
Bir
derse
katılamasanız bile eksikleri kendiniz
mutlaka gidermeye gayret edin. Bir
dersten geri kalınca konular üst üste
birikiyor ve durum gittikçe daha da
kötüye gidiyor.

1
Kendinizi kısıtlamayın!
Son
sınıfta
sadece
kontrol,
haberleşme, elektronik ve katı hal
fiziği uzmanlaşma alanlarının olması
sizi yanıltmasın! Herhangi bir alanın
derslerini alıp çok daha farklı bir
alanla ilgilenebilirsiniz. Özetle bir
şeyi başarmak sadece sizin elinizde.
Sizin için önceden çizilmiş yollardan
yürümek zorunda değilsiniz.
Hepinize güzel bir okul hayatı
diliyorum! 😊

2015'te hazırlığa başladığımda bir yandan müzikle uğraşma isteğim vardı.
Kilyos'taki taş odada geçirilen onca vakitten sonra kendimi bir müzik grubu
içerisinde buldum. ROTS, bizim Kilyos’ta başlayan maceramız. Kendi
müziklerini üretmek ideali olan gençler olarak başladık. 2015'ten beri ağırlıklı
olarak beste çalışmalarıyla ilerlerken yapılan besteleri de yavaş yavaş
piyasaya çıkarmaya çalışıyoruz. İlk teklimiz Sis'i 2018 yazında çıkarttık ve
planımız önümüzdeki dönemde bir albümle devam etmek. Okulun ilerleyen
dönemlerindeki sıkıcı yoğunluğu arasında grup bizler için bir nefeslenme
yeri; müzik hem matematiksel pratik alanı hem de duygusal tatmin durağı.
Aslında müzik grubu bir topluluk örneği. Bölüm dışında bir
topluluğa dahil olmanın kişinin sosyal becerilerini
geliştirdiği kanısındayım. Hazırlık senesi de bunun için
biçilmiş bir kaftan. Hem sınıf ortamına sahip olması
hem de yoğun bölüm
dersleri
olmaması
öğrencilere nitelikli hale
getirilebilecek zamanlar
sağlıyor. Şu an çoğumuzun
arayıp bulamadığı ve tatlı tatlı
andığımız üniversitenin ilk seneleri
umarız sizler için de çok güzel geçer.

Bölümümüz 3. sınıf öğrencisi Ömer Altan’ın
müzik grubununun ilk teklisi
Sis’i dinlediniz mi?

DERSLER
VE SINAVLAR
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BU KISIMDA SİZLERİ
NELER BEKLİYOR?
DERS VE LABORATUVAR
KAYITLARI

DİL DERSLERİ

DERS KİTAPLARI VE ARŞİV

ÇİFT ANADAL VE YAN DAL
PROGRAMLARI
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DERS VE LABORATUVAR KAYITLARI
Her dönem başında ders kaydı yaptırmak zorunlu. Peki bunu nasıl
yapıyoruz? Tüm işlemler Registration üzerinden dönüyor. Ders kayıt sistemi
açıldığında, Students-Course List Preparation kısmından ders seçimini
yapabiliyorsunuz. Danışman hocanızı ve iletişim bilgilerini öğrenmek için
Students-Student Informationa giriş yapıp, Academic Records’unuzu
inceleyebilirsiniz. Dersler hakkındaki bilgiler ise General Services kısmının
altındaki başlıklarda var. Almamız gereken tüm derslere Departmental
Programs, dilediğiniz dersin herhangi bir koşulu olup olmadığına Prequisites
& Corequisites, açılan tüm dersler hakkında gün, saat, instructor gibi birçok
bilgiye Schedule ve derslerde ne kadar kontenjan kaldığına Quotas başlıkları
altında ulaşabiliyorsunuz. Schedule kısmında günleri ve ders slotlarını
kodlanmış olarak bulacaksınız. M: Pazartesi, T: Salı; 1: 9.00-10.00,
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2: 10.00-11.00… gibi) (Yönetmelik gereği 15 kredi
altında (özel durumlar dışında) ve ortalama yarıyıl
kredisinin 8 kredi üzerinde ders alamamaktayız, ayrıca
birinci sınıfta paket programa uymak gerekmektedir.
Sistem açılmadan taslak oluşturmak için BOUN Course
Planner web sitesini kullanabilirsiniz, ancak bu sitede
bazı bilgiler güncellenmemiş ya da yanlış girilmiş
olabiliyor, tamamen güvenmeyin derim. Saat on oldu,
KEREM AVCI
yüzlerce kez butona bastık, sayfaları yeniledik, sistem
3. Sınıf
açıldı ve girdiniz. Quick Add Menu’ye alacağınız
derslerin hepsinin kısaltma, kod ve section numaralarını
yazdıktan sonra Quick Add butonuna basmanız, dersleri
almak için yeterli. Birinci sınıfta HUM101 ve HSS hariç tüm dersler ekli
gelmektedir. Almayı başardığınız dersler Courses Selected bölümünde
gözükecektir. Bazı dersleri ise bu şekilde doğrudan alamayabilirsiniz. Bu
durumda da hocalara consent yollamanız gerekir. Consent için yazı
yazarken yaratıcılığınızı, ciddiyetinizi veya ne kadar iyi duygu
sömürebildiğinizi göstermeniz gerekebilir. Kredisiz ders almak istemeniz
durumunda Quick Add kısmında bunu belirtmeniz gerekir. Örneğin dil
dersleri bizim bölümümüzde kredili olarak alınamamakta, eğer Çinceden
Lazcaya bir dil dersi almak isterseniz, önce consent alıp kredisiz olarak
işaretleyerek eklemeniz gerekir. Aldığınız veya ekli gelen derslerin
sectionlarını da değiştirebilirsiniz. Programımızı hazırladık, sonrasında ise
advisorımıza onaylaması için göndermemiz gerekiyor. Ders kaydı
onaylanmadığı sürece ders alamıyoruz. Fizik ve kimya kitle derslerinin
laboratuvar kayıtları ise dönem açıldığında, Kare Blokta ders programınızı
verilen formlara doldurmanızla yapılıyor. Tarihlerini Registrationda
Announcements kısmından takip edebilirsiniz. Ders seçiminin genel hatları
böyle, hiçbir consentinizin pendingte kalmaması dileğiyle.
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Pek çok dil dersinin yapıldığı Kuzey Kampüs YADYOK II Binası

DİL DERSLERİ
Merhaba arkadaşlar,
Öncelikle okula hoş geldiniz.
Burada kendinizi çok daha iyi tanıma ve tercih ettiğiniz alanlarda kendinizi
geliştirme fırsatına sahip olacaksınız. Ben de yeni bir dili öğrenmeyi ya da
geliştirmeyi isteyen arkadaşlar için dil dersleri konusundaki naçizane
deneyimlerimi paylaşmak istedim umarım faydalı bir yazı olur. Öncelikle
biraz bile ilgisi olan herkese bu dersleri öneririm çünkü bu derslerin dönem
içindeki stresinizi bir nebze de olsa hafifletme, beyninizin farklı bölümlerini
aktive etme, yeterince ilerleme tutkusu ve azminiz varsa o dilde
düşünebilmenize kadar ufuk açıcı etkisi olacağı tartışmasız. Bölümümüz
öğrencileri bu derslerin çoğunu sadece kredisiz olarak alabilmekteyken
ilerleyen kurlardaki çeviri ve edebiyat derslerini kredili olarak da
alabilmekteler. Bazı bölümlerin bu dersleri kredili alabilmesi sebebiyle
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özellikle 101 kodlu derslere çok ciddi talep ve yığılma
var ve bu dersleri dönem içinde alabilmek bir miktar
zor ve dersler daha kalabalık. Bu yüzden 101 temeliniz
varsa 102 kodlu dersi önceden halledip bir üst dersi
almanızı tavsiye ederim. Ya da yaz dönemi bu derslere
talebin az olmasını fırsat bilerek yaz okulu ücretini
ödeme koşuluyla bu yığılmadan kaçabilirsiniz; bu
durumdaki ücret dışarıdaki kurslara oranla çok daha
ZELİHA KIRIK
az olacaktır. Bazı sectionlar sadece belli bölümler için
EE ÖTK Üyesi
açılabiliyor böyle bir durumda sadece o section
3. Sınıf
uyuyorsa belli bir oranda da devam zorunluluğu
olduğu için, hocaya mail atarak hatta derse gidip
istekliliğinizi belli ederek dersi almanız mümkün. Bazı durumlarda hiçbir
section programınıza uymayabilir ben böyle bir durumda üst kur hocasına
mail atıp alamadığım dersteki eksiklerimi kendim kapatmıştım tabii başta
zorlanıyorsunuz ancak belli bir zamandan sonra sınıfı yakalamanız hiç de zor
olmuyor. Hatta severek öğrendiğiniz için strese girmeden nur topu gibi bir
AA’nız olabiliyor. Sınıflar yaklaşık 20 kişilik oluyor, derslerde her bölümden
insanla tanışma fırsatı ve insan
mozaiği bu derslerin bir güzel
tarafı daha. Erasmus için
başvururken bazı okullar için
gereken
dil
seviyesine
yeterliliği dıştan bir sertifika
sınavına ihtiyaç duymaksızın
okulda aldığınız bu dersleri
göstererek
sağlayabiliyorsunuz.
Çince dersleri alabileceğiniz
Konfüçyus Enstitüsü
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Arşivleri temin edebileceğiniz Kampüs Copy ve Durak Copy

DERS KİTAPLARI VE ARŞİV
Ders Kitapları
Benim gibi bölüme hazırlık atlayarak birden gelmiş ve üst dönemden de
tanıdığı olmayan arkadaşlar için faydalı olacağına inandığım detayları
paylaşmak istiyorum. Eğitim hayatının olmazsa olmazı ders kitapları. Her
hoca bir veya birden fazla kitabı kullanabileceği gibi yalnızca kendi notları
üzerinden de gidebilir. Bazı seçmeli derslerde karşınıza hocanın kendi
hazırladığı, makale ve yazılardan oluşan derlemeler çıkabilir. Ayrıca fizik ve
kimyanın laboratuvar derslerinde de lab manuelleri kullanılır. Bu detaylar
çoğunlukla öğrencilere ilk derste bildirilse de bu kitapların nasıl temin
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edileceği her zaman belirtilmez. Bazı kitapların
orijinalleri ve lab manuelleri kuzey kampüsteki
Pandora kitapevinden bulunabilir. Özellikle eski
baskıları kullanan hocaların kitapları internet üzerinden
bulunabileceği gibi üst dönemlerden de satın/ödünç
almayı deneyebilirsiniz. Alternatif yollardan kitap
temini içinse sıklıkla ilk derslerde dersliğin kapısına
asılan ve adres tarifini de içeren posterlere göz atmayı
unutmayın. Kendi derlemelerini hazırlayan hocalar ise
bunların nereden temin edileceğini kendileri söyler.

Arşivler

KAMİL
CANKUT
ELMAS
4. Sınıf

Diğer önemli nokta ise arşiv mevzusu. Nasıl üniversite giriş sınavlarına
hazırlanırken çıkmış sorulara göz attıysak aynı şeyi üniversitede de
yapmamız gerekiyor. Hatta üniversitede her ders için daha çok detay
olduğundan ve sıklıkla sorumlu olunan çerçeve belirsiz kaldığından arşivler
çok daha önemli diyebilirim. Özellikle aldığınız fizik ve matematik gibi kitle
dersleri çok fazla kişinin aldığı ve uzun zamandır verilen dersler olduğu için
arşivler epey faydalı olabiliyor. Kendi bölümümüz için de bazı derslerde arşiv
ve üst dönemlerin hazırladığı ders notlarını bulabilirsiniz. Nereden mi? Kuzey
kampüsün metroya yakın olan girişinin yanındaki caminin altında bulunan
Kampüs Copy ile aynı yolun hemen ilerisinde solda bulunan Durak Copy.
İkisi de hemen hemen aynı soruları verse de bazen sunulan çözümler
hazırlayan kişiler nedeniyle farklı olabiliyor. Ara ara karşılaştırmakta fayda
var. Üst dönemlerden ders notu konusu ise epey kişisel. Özellikle dersi
veren hoca değiştiyse o notlara bakmak her zaman faydalı olmayabiliyor.
Bakmakta zarar yok ama yeter kaynak olarak görmek tehlikeli olabilir. Son
bir uyarı: hocalar sürprizleri sever, bu nedenle arşivlere her zaman çok
güvenmeyin. Zaten bunları zamanla kendiniz de tecrübe edeceksiniz.
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ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMLARI
Birinci sınıfı bitiren birçok öğrenci, hele ortalaması biraz iyi geldiyse,
“Acaba ÇAP mı yapsam, en azından bir yan dal?” diye düşünüyor. Kişisel
fikrim, sadece yapabileceğiniz için, belki çoğu arkadaşınız yaptığı için ÇAP
ya da yan dal yapmayın. Düşünün, öğrencilerle konuşun ve ne istediğinizi
doğru analiz etmeye çalışın.

Çift Ana Dal (ÇAP)
Çift ana dal programlarına en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyıl
başında başvurulabiliyor. Ayrıca, DD altı notunuz bulunmamalı ve 3.00’ın
üstünde ortalamaya sahip olmalısınız. İlk 100’de olmayan öğrenciler
TÜBİTAK’tan ÇAP bursu alabiliyor. ÇAP yapmayı düşünüyorsanız Çift Ana
Dal Programları Yönergesini okumanızı tavsiye ederiz.
Fizik: Zorunlu 5 ve seçmeli 3 fizik dersi almalısınız. Üstelik ekstra 15
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krediyi tamamlamanız yeterli, bu fizikten aldığınız 3
dersi bölümümüzde CC olarak saydırabileceğiniz
anlamına geliyor.
Matematik:
Matematik
bölümünün
ÇAP
başvurusunda koyduğu bazı ekstra kriterler var,
detaylı bilgiyi web sitesinde bulabilirsiniz. Zorunlu 6,
seçmeli 2 ders almalısınız. Yine 15 kredi kuralı geçerli,
bazı
dersleri
CC
olarak
bölümümüzde
saydırabilirsiniz.

GAMZE
İSLAMOĞLU
EE ÖTK Gönül Elçisi

Yan Dal

4. Sınıf

Ana dal ile ortak dersler hariç en az 12 kredi ve 4
ders alınması gerekiyor. Yan dala en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyıl
başında başvuruluyor. Aldığınız tüm dersleri en az DD ile tamamlamak ve
2.75’in üzerinde not ortalamasına sahip olmak gerekiyor.
Ayrıntılı bilgi için Yan Dal Programları Yönergesini okumanızı tavsiye ederiz.
Açılan bütün yan dal programlarına, açan bölüm üzerinden
başvurabilirsiniz. Fakat yan dal programının kriterleri, derslerin ön koşulları,
bölümle ortak alınabilecek dersler değerlendirilmesi gereken konular.
Popüler bazı yan dal programları:
Ekonomi: Çok başvuru aldıklarından kabul edilmek için fazlaca yüksek
bir ortalama gerekebiliyor. Ön koşul sıkıntısı yok.
Endüstri Mühendisliği: Derslerin ön koşullarını sağlamak ve
çakışmalardan kaçmak zor olduğundan iyi düşünün. Yapmak isteyenlere
tavsiye: EE 313 dersini 2. sınıfta alıp Yöneylem ya da Üretim ve Servis
Sistemleri programlarını tercih edebilirsiniz.
İşletme: Ön koşul yok, dersler rahat. İlginiz varsa iyi bir seçenek olabilir.
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BU KISIMDA SİZLERİ
NELER BEKLİYOR?
ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ VE
ARAŞTIRMA ALANLARI
ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ
KURULU
ELEKTROTEKNOLOJİ KULÜBÜ
VE IEEE ÖĞRENCİ KOLU
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ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ VE ARAŞTIRMA ALANLARI
vermektedir. Üniversite içi ve dışı
çalışma ortakları ile birlikte araştırma
faaliyetlerini yürüten laboratuvar, bu
alanda çalışmak isteyen her
seviyeden
öğrenciye
açıktır.

Doç. Dr. Ali Emre Pusane

Doç. Dr. Ahmet Öncü
Orta Doğu Teknik Üniversitesinden
Fizik
ve
Elektrik
Elektronik
Mühendisliğinden sırasıyla 2001 ve
2002 yılında mezun olduktan sonra
master ve doktora derecelerini
Münih Teknik Üniversitesi ve Tokyo
Üniversitesinden aldıktan sonra
2011
yılında
Boğaziçi
Üniversitesinde
çalışmaya
başlamıştır.
Hocamızın
yönetimindeki Microwave Radar and
Communications
Laboratory
(MiRACL) kablosuz algılama ve
haberleşme
teknikleri
ile
radargörüntüleme konularına ağırlık
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2009 yılında bölüme katıldı ve henüz
pek pişman olmadı. Genelde temel
elektronik, haberleşme, ve olasılık
dersleri veriyor, o yüzden kendisiyle
tanışmadan
bölümden
mezun
olmanız pek mümkün değil. Sayısal
haberleşmenin birçok alt alanında
araştırmayapıyor. Kodlama ve bilgi
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kuramları ilk göz ağrıları olsa da
güncel araştırmaları nano-boyutlu
cihazların haberleşmesi üzerine.
Ofisinde değilse onu Uçaksavar
pistinde veya sahilde koşarken
bulabilirsiniz.

alanına uygulanmasına yöneliktir.
MEMS, fotonik ve mikro elektronik
bileşenlerinin tümleştirme yoluyla
yenilikçi bir tıbbi mikro cihaz
çözümleri ile Türkiye Bilimler
Akademisi (TÜBA) Genç Bilim
İnsanı (GEBİP) ödülü, ODTÜ
Mustafa Parlar Vakfı Araştırma
Teşvik Ödülü ve BÜVAK Araştırma
teşvik ödülü ve iki öğretim üyemiz ile
birlikte Elginkan Vakfı Teknoloji
Ödülüne layık görüldü.

Prof. Dr. Ayşın Baytan
Ertüzün

Prof. Dr. Arda Deniz
Yalçınkaya

Ayşın Ertüzün lisans derecesini
1981 yılında Boğaziçi Üniversitesi
Elektrik & Elektronik Mühendisliği

Bilimsel
çalışmaları,
Boğaziçi
Üniversitesi
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği Bölümünde yer alan
araştırma grubunun çok önemli
katkıları ile birlikte geliştirdiği
yenilikçi biyosensör, görüntüleme,
optik iletişim, mikroskop, elektronik
kırmık (yonga/çip) ve üretim
teknolojilerinin Yaşam Bilimleri
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bölümünden yüksek onurla elde
etti. Yüksek Lisansını Kanada'da
McMaster University'de 1984'te
tamamladıktan sonra doktora
derecesini almak için tekrar
Boğaziçi Üniversitesine döndü.
Doktorasını bitirdiği 1989 yılından
beri
Boğaziçi
Üniversitesi
Elektrik
&
Elektronik
Mühendisliği
bölümünde
çalışmalarını
yürütmektedir.
Kasım 2016'dan bu yana
Boğaziçi
Üniversitesinde
araştırma
ve
inovasyondan
sorumlu Rektör Yardımcısı olarak
görev yapmaktadır.
Dr.
Ertüzün'ün
araştırma
faaliyetleri istatistiksel işaret
işlemeye odaklanmakla birlikte
kendisi özellikle tahmin, tespit ve
nesne
izleme
problemleri
üzerinde çalışmaktadır. Ayrıca
doku analizi ve desen tanıma ile
ilgilenmektedir. Bogazici Signal
and Image Laboratory (BUSIM),
Intelligent Systems Laboratory
(ISL) ve Telecommunications
and Informatics Technologies
Research Center (TETAM) ile
bağlantıları bulunmaktadır.
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Prof. Dr. Burak Acar
Burak Acar yönetiminde sinyal ve
görüntü işleme ve analizi alanında
çalışmalar
yürüten
VAVlab'ın
projeleri ağırlıklı olarak medikal ve
endüstriyel odaklıdır. Aktif çalışmalar
medikal görüntülemeye dayalı beyin
ağ modellerinden, medikal sensor
sinyal analizine ve Endüstri 4.0
altında
yer
bulan
makine
diyagnostiği
ile
tahmin/öneri
sistemleri uygulamalarına kadar
geniş
bir
yelpazeyi
kapsar.
Çalışmalar üniversite içi ve dışı
işbirlikleri içinde yürütülmektedir.
VAVlab lisans seviyesinden doktora
seviyesine kadar bütün öğrencilere
açıktır.
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Prof. Dr. Emin Anarım
Lisans, yüksek lisans ve doktora
eğitimlerini
Boğaziçi
Üniversitesi’nde
Elektrik
Elektronik Mühendisliği üzerine
tamamlayan Prof. Emin Anarım,
Türk Hava Kuvvetleri’nde 17 yıl
çalıştıktan sonra Boğaziçi Elektrik
ve
Elektronik
Mühendisliği
Bölümü’nde tam zamanlı profesör
olarak çalışmaya başladı.
Prof. Emin Anarım’ın ilgi alanları
kablosuz ve mobil iletişim, RFID
protokolleri,
telekomünikasyon
güvenliği ve iletişimde araya
girme
yordamlarını
kapsamaktadır.

Dr. Faik Başkaya
Lisans ve yüksek lisans eğitimini
Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve
Elektronik
Mühendisliği’nde
tamamlayan Dr. Faik Başkaya,
doktorasını Georgia Institute of
Technology’den
Elektrik
ve
Bilgisayar Mühendisliği üzerine aldı.
Dr. Faik Başkaya’nın çalışma
alanlarını CAD, Analog/Dijital VLSI
ve
gömülü
sistemler
olarak
sıralamak mümkündür.

Prof. Dr. Günhan Dündar
Günhan Dündar, lisans ve yüksek
lisans
derecelerini
Boğaziçi
Üniversitesi’nden,
doktora
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yazılım
ortamı
bulunmaktadır.
Tasarlanan
tümdevreler
Europractice
anlaşması
çercevesinde
yurt
dışında
üretilmekte ve MNL laboratuvarında
testleri yaplmaktadır.

Prof. Dr. Hakan Deliç
derecesini de 1993 yılında ABD’deki
Rensselaer Polytechnic Instittue’tan
aldı.
1994 yılından bu yana, halen
Profesör olarak bulunduğu Boğaziçi
Üniversitesi’nde
öğretim
üyesi
olarak yer alıyor. Arada, birkaç kez
ABD ve Avrupa’da davetli öğretim
üyesi olarak görev yaptı.
Günhan Dündar’ın araştırmaları
tümleşik devre tasarımı ve tasarım
metodolojileri
üzerine
yoğunlaşmaktadır.
Bu
çalışmalarını
BETA
laboratuvarında yürütmektedir. Bu
laboratuvar bünyesinde tümdevre
tasarımı için kullanılan başta
MentorGraphics
ve
Cadence
yazılımları olmak üzere en yetkin
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Hakan
Deliç,
Telsiz
İletişim
Laboratuvarı (WCL) öğrencileriyle
haberleşme ve işaret işleme
alanlarında çalışmaktadır. Güncel
araştırmaları enerji hasadı ile iletişim
ve akıllı güç şebekeleri üzerinedir.
Daha fazla ayrıntı için her zaman
ofisine
girip
kendisiyle
konuşabilirsiniz.
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Dr. Heba Yüksel
Elektrik
Mühendisliği
lisans
derecesini Maryland Üniversitesi
College Park'ta 1996’da alan Heba
Yüksel,
1998’de
Stanford
Üniversitesinde
Elektrik
Mühendisliği üzerine master yaptı ve
2005
yılında
yine
Elektrik
Mühendisliği üzerine doktorasını
Maryland
Üniversitesi'nde
tamamladı. Şu anda Boğaziçi
Üniversitesinde Elektrik Elektronik
Mühendisliği
bölümünde
Dr.
Öğretim
Üyesi
olarak
görev
yapmaktadır. Dr. Yüksel, Boğaziçi
Üniversitesi Fotonik ve Optik
Wireless Komünikasyon
Laboratuvarının (Photonics and
Wireless Communication

Laboratory)
başkanlığını
yürütmektedir.
Dr.
Yüksel’in
araştırma
alanları;
atmosferik
türbülans,
alıcı/verici
dizaynı,
aperture averaging, serbest uzay
optik haberleşme teknolojileri için
görüntü algılama, optik sistemler
kullanarak
3
boyutlu
yüzey
topoğrafyası, optik dokunmatik
sensör dizaynı, optik sıcaklık
sensörleri ve antenleri ve görünür
ışık
haberleşmesi
olarak
sıralanabilir.

Dr. İlke Ercan
Dr. Öğr. Üyesi İlke Ercan (ya da İlke
Hoca, ya da Dr. Ercan vs hangisini
tercih ederseniz öyle hitap edin)
Boğaziçi
Üniversitesi
Elektrik-
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Elektronik Mühendisliği Bölümü'ne
2015 Güz döneminde katıldı.
Araştırmalarını Fizik ve ElektrikElektronik
Mühendisliği'nin
kesişiminde bulunan geleceğin
hesaplama teknolojilerin performans
analizleri üzerine yapıyor. Teorik
çalışmalarını deney ile destekleyen
işbirlikleri de yürüten Dr. Ercan
nano- ve kuantum-hesaplama ile
ilgilenen lisans ve yüksek lisans
öğrencileri ile birlikte çalışıyor.

Prof. Dr. Işıl Bozma
Dr. Bozma, Elektrik Mühendisliği
lisans
derecesini
Boğaziçi
Üniversitesinde, yüksek lisans ve

doktorasını ise Yale Üniversitesinde
sırasıyla 1983, 1986 ve 1992
yıllarında
tamamlamıştır.
1992
yılından beri Boğaziçi Üniversitesi
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
bölümünde
çalışmalarını
yürütmektedir. 1996 yılında, Akıllı
Sistemler
Laboratuvarı'nın
(Intelligent Systems Laboratory ISLAB) kurucularından olup, o
tarihten itibaren bu laboratuvarın
yöneticisi olarak görev yapmaktadır.
Yapay görme, bilişsel robotlar, uçan
robotlar, çoklu robot sistemleri ve
oyun
kuramı
konularında
araştırmaları
bulunmaktadır.
Laboratuarda, bugüne kadar üretim
hatlarında görme temelli kalite
kontrol, robotlarda ilgi temelli
davranış, uzamsal biliş,
çoklu
robotların
hareketi
ve
koordinasyonu, çoklu robotlarda
bilgi paylaşımı gibi konularda çeşitli
endüstriyel ve araştırma projeleri
yapılmıştır.

Prof. Dr. Kadri Özçaldıran
ODTÜ
Elektrik
Elektronik
Mühendisliği’nde lisans, Georgia
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Institute of Technology’de Elektrik
Mühendisliği
daha
sonrada
uygulamalı matematik konularında
yüksek
lisans
derecelerini
tamamlayan
Prof.
Kadri
Özçaldıran, daha sonra Elektrik
Mühendisliği alanında doktorasını
tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi
Elektrik
Elektronik
Bölüm
Başkanlığı ve 2008-2012 yılları
arasında Boğaziçi Üniversitesi
Rektörlüğü yapan Prof. Kadri
Özçaldıran, Matematiksel Sistem
Teorisi ile ilgilenmektedir.

lisans ile doktorasını ABD, Syracuse
Üniversitesi'nde, sırasıyla 1987 ve
1990 yıllarında Elektrik Elektronik
Mühendisliği’nden
tamamlayan
Prof. Cılız, ayrıca 1994 yılında
Uluslararası Ekonomi dalında Yale
Üniversitesi'nden yüksek lisans
derecesi aldı. 1990 yılından beri
üniversitemizin bünyesinde olan
Prof. Cılız 2000-2002 yılları arasında
Türkiye'nin ilk İnternet Servis
Sağlayıcılarından biri olan Comnet'in
Genel Müdürü oldu. 1995 yılında
başladığı şirketlerden biri olan
Infonet Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.
bugün halen aktif olup, Türk Bilişim
Güvenliği pazarının önde gelen
şirketlerinden
biridir.
Güncel
araştırma alanları arasında Doğrusal

Prof. Dr. Kemal Cılız
Lisansını 1985 yılında Orta Doğu
Teknik Üniversitesi’nde ve yüksek
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Olmayan Sistemler, Yapay Sinir
Ağları, Akıllı İletişim Ağları, Bilgi
Güvenliği ve Telekomünikasyon
Politikası'nda yer almaktadır.

Prof. Dr. Levent Arslan
Prof. Dr. Arslan 1986 yılında Ankara
Fen Lisesinden mezun oldu. 1991
yılında Boğaziçi Elektrik-Elektronik
Mühendisliği bölümünü bitirdikten
sonra yüksek lisans ve doktorasını
yine aynı dalda 1993 ve 1996
yıllarında Duke Üniversitesinden
aldı. ABD’de Texas Instruments ve
Entropic Research şirketlerinde ses
teknolojileri
alanında
AR-GE
mühendisi olarak çalıştıktan sonra

Boğaziçi
Üniversitesinde
1998
yılında öğretim üyesi olarak başladı.
Halen aynı üniversitede görevine
devam etmektedir. Üniversitedeki
görevinin yanı sıra ses teknolojileri
üzerine AR-GE yapmak üzere
üniversite-sanayi
işbirliği
çerçevesinde
Sestek
şirketini
kurmuştur. Sestek’te üretilen ses
sentezi teknolojisi çok sayıda görme
engellinin bilgisayar erişimine imkan
vermiştir. Türkiye’de ses tanıma, ses
sentezi, duygu tanıma ve ses
analitiği
teknolojilerinin
çağrı
merkezlerindeki ilk uygulamaları da
yine bu şirket tarafından hayata
geçirilmiştir. Prof. Dr. Arslan’ın
uluslararası endeksli dergilerde 20
makalesi 63 konferans bildirisi ve 14
adet
patenti
bulunmaktadır.
Araştırma
konuları
arasında
konuşmacı tanıma, duygu tanıma,
gürültü temizleme, konuşma tanıma,
konuşma sentezi ve konuşmacı
dönüştürme bulunmaktadır. Prof. Dr.
Arslan’ın
AR-GE
çalışmalarını
gerçekleştirdiği SESTEK’te AR-GE
konusunda staj ve tez konusuyla
ilgili
çalışma
imkânları
bulunmaktadır.
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İrlanda
Ulusal
Maynooth
Üniversitesi'nde çalıştı.
Mevcut araştırma alanları arasında
matematik sistem teorisi, kontrol
sistemleri, otomotivde kontrol teorisi
uygulamaları, kablosuz kaynak
tahsisi, sensör / aktüatör ağlarında
dağıtık karar verme, hibrit sistemlerin
kararlılığı ve kontrolü ve çoklu
otonom etmenlerin koordinasyonu
yer almaktadır.

Prof. Dr. Mehmet Akar

Prof. Dr. Murat Saraçlar

Mehmet Akar, Elektrik & Elektronik
Mühendisliği
dalında
Bilkent
Üniversitesi'nden lisans (1994) ve
yüksek lisans derecelerini (1996),
Ohio
State
Üniversitesi'nden
doktora (1999) derecesini aldı. Ocak
2000'den Temmuz 2001'e kadar,
Yale
Üniversitesi'nde
doktora
sonrası araştırma görevlisi olarak
çalıştı. 2001 yazında, 2003 yılının
Şubat ayına kadar araştırma
görevlisi ve daha sonra öğretim
üyesi olarak görev yaptığı Güney
Kaliforniya Üniversitesi'ne katıldı.
Ocak 2005 ile Şubat 2007 arasında,
Mart
2007'de
Boğazici
Üniversitesi'ne katılmadan önce,

Dr. Saraçlar, 1994 yılında Bilkent
Üniversitesi
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
bölümünü
bitirdi.
Yüksek lisans ve doktorasını 1997
ve 2001 yıllarında John Hopkins
Üniversitesinde
tamamladı.
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2000’den 2005’e kadar multimedya
analiz sistemleri için otomatik
konuşma tanıma konusunda AT&T
Labs—Research’te çalıştı. 2005
yılında Boğaziçi Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
bölümüne katıldı. Dr. Saraçlar’ın
başlıca araştırma alanları, konuşma
tanıma ve uygulamaları ile konuşma
ve dil işleme, insan-bilgisayar
etkileşimi ve makine öğreniminden
oluşuyor. Araştırmalarını BUSIM
Speech Processing Group (SPG) ile
yürüten Dr. Saraçlar, bu günlerde
TÜBİTAK destekli “Turkish
Broadcast News Transcription and
Retrieval” projesi üzerinde çalışıyor.

Prof. Dr. Mutlu Koca
Mutlu
Koca,
Boğaziçi
Üniversitesi’nden 1996 yılında EE ve
Fizik dallarında lisans dereceleri ile,
University of California-Davis (UCDavis)’den 2000 yılında EE ve
Uygulamalı Matematik dallarında
yüksek lisans dereceleri ile ve 2001
yılında da doktora derecesi ile
mezun olmuştur. 1997-2001 yılları
arasında UC-Davis’te sırası ile
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araştırma görevlisi okutman ve
doktora sonrası araştırmacı olarak
görev
almıştır.
2004
yılında
bölümümüze katılmıştır. Dr. Koca,
IEEE kıdemli üyesidir ve halen IEEE
Communication
Society-Türkiye
bölümü başkanlığını yürütmektedir.
IEEE tarafından düzenlenen pek çok
konferansın organizasyon ya da
teknik program komitesinde yer
almıştır. Dr. Koca’nın araştırma
konuları
yeni
nesil
iletişim
teknolojileri, bilişim kuramı ve işaret
işleme üzerinedir. Şu aralar, buluttabanlı
yetkilendirilmiş
erişim
yönetimi,
gelecek nesil iletişim
ağların
planlanmasında
yapay
zekâya dayalı tekniklerin uygulaması
ve görünür ışık haberleşmesi ile ilgili
çalışmalar yürütmektedir.
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Prof. Dr. Oğuzhan
Çiçekoğlu
Lisans ve yüksek lisansını, sırasıyla
1985 ve 1988 yıllarında Boğaziçi
Üniversitesi’nde
Elektrik
ve
Elektronik Mühendisliği’nde ve
doktorasını 1996 yılında İstanbul
Teknik Üniversitesi’nde aynı alanda
tamamlayan Prof. Çiçekoğlu, 1993 –
1999 yılları arasında Boğaziçi
Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu
Elektronik Programı'nda öğretim
görevlisi olarak çalıştı. 1999-2001
yılları
arasında
Biyomedikal
Mühendisliği Enstitüsü'nde öğretim
üyesi olarak görev yapan Prof.
Çiçekoğlu, daha sonrasında Elektrik
ve
Elektronik
Mühendisliği

Bölümüne katılarak profesör oldu.
Ayrıca 2007-2010 yılları arasında
Namık Kemal Üniversitesi Çorlu
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nı
ve 2013-2016 yılları arasında TürkAlman Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi
Kurucu
Dekanlığı’nı
yürüttü. Mevcut araştırma alanları
arasında Analog Devreler, Aktif
Filtreler, Analog Sinyal İşleme
Uygulamaları ve Akım Modu
Devreleri
bulunmaktadır.
Prof.
Çiçekoğlu’nun 150’nin üzerinde
makale ve konferans bildirisi vardır.

Prof. Dr. Selim Şeker
Prof. Dr. Selim Şeker, Yıldız Teknik
Üniversitesi Elektrik Mühendisliği
Bölümü'nü bitirdi. Master ve
doktorasını George Washington
Üniversitesi'nde, 1978 ve 1982
yıllarında tamamladı. 1982'den beri
Boğaziçi Üniversitesi ElektrikElektronik
Mühendisliği
Bölümü'nde
öğretim
üyesidir.
Çalışma
konuları,
uzaktan
algılama,
elektromanyetik
uyumluluk,
elektromanyetik
dalgaların propagasyonu, insanlar
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Dr. Sema Dumanlı Oktar

üzerindeki biyolojik etkileri ve
benzeri konulardır. Selim Şeker,
CyberCom ABD, BBC İsviçre
şirketlerinde, George Washington
Üniversitesi'nde ve NASA'da
konusunda ileri düzeyde özgün
bilimsel
çalışmalar
yaptı.
Araştırma
yaptığı
konularda
yayınlanmış 7 kitap, 12 rapor, 83
konferans bildirisi ve 27 özgün
makalesi,
evrensel
bilime
katkılarının nicel bir ölçüsüdür.
Şeker, insanların elektromanyetik
alanlara
maruz
kalması
konusunda TSE için iki standart
hazırladı, TÜBİTAK-MAM ve
Telekomünikasyon
Kurumu'na
konusunda danışmanlık yaptı.
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği
2006 mezunudur. TÜBİTAK ve
Toshiba Research Europe Ltd.
tarafından sponsor edilen doktora
derecesini University of Bristol'dan
aldı. 7 yıl süreyle Toshiba Research
Europe Ltd, Telecommunications
Research Laboratory'de uzman
araştırma mühendisi olarak çalıştı.
2018 senesinde Türkiye’ye dönerek
Boğaziçi
Üniversitesi
ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümünde
Dr. Öğr. Üyesi unvanıyla çalışmaya
başladı. Aynı zamanda BOUN
Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri
Uygulama ve Araştırma Merkezi
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yönetim
kurulu
üyesidir.
Laboratuvarı
BUntenna'da
elektromanyetik dalgalar, anten ve
anten dizisi tasarımları, giyilebilir ve
beden içine gömülebilir antenler,
kablosuz
iletişim,
e-sağlık
alanlarında
araştırmalar
yürütmektedir. Araştırmalarıyla ilgili
ayrıntılı
bilgiye
https://academics.boun.edu.tr/sem
a.dumanli/ 'den ulaşabilirsiniz.

Prof. Dr. Şenol Mutlu
Lisansını 2000 yılında ABD Güney
Kaliforniya Üniversitesi’nde Elektrik
(Bilgisayar)
Mühendisliği’nden,
yüksek lisans ve doktorasını,
sırasıyla 2002 ve 2005 yıllarında,
ABD Michigan Üniversitesi’nde

Devre ve Mikrosistemler alanında
tamamlayan Prof. Mutlu, 2005
yılından itibaren üniversitemizin
bünyesinde
çalışmalarını
sürdürmektedir.
2017
yılından
itibaren tam zamanlı profesör olarak
öğretime devam eden Prof. Mutlu,
çokça TÜBİTAK ve Boğaziçi
projesinde yer almış, önemli
konferans ve akademik makalelerde
ismi
geçmiştir
ve
BUMEMS
(Bogazici University Micro Electro
Mechanical
Systems)
laboratuvarında
Mikro
Elektromekanik Sistemler (MEMS),
devreler,
MEMS-devre
entegrasyonu ve organik / polimer
elektroniği ve mikroakışkanlar dâhil
olmak
üzere
polimer
mikro
fabrikasyonu üzerine araştırma
yapmaktadır.

Prof. Dr. Yağmur Denizhan
Yağmur
Denizhan’ın
araştırma
alanları
nonlineer
dinamik
sistemlerin modellenmesi, kaos
kontrolü,
biyolojik
sistemlerin
modellenmesi
gibi
konuları
kapsamaktadır. Dinamik Sistemler
Laboratuarı’nda (KB 227) yürüttüğü
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simülasyon
ve
modelleme
çalışmalarının çoğu disiplinler-arası
bir nitelik taşımaktadır. Yağmur
Denizhan, ayrıca Sistem ve Kontrol
Mühendisliği
Lisansüstü
Programı’nın
Anabilim
Dalı
başkanlığını yapmaktadır.

Prof. Dr. Yasemin P. Kahya
Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Elektrik Bölümü ile, çift ana
dal programına uygun olarak, aynı
üniversitenin
Temel
Bilimler
Fakültesi Fizik Bölümü'nü 1980
yılında bitirdi. Her ikisini de
birincilikle bitirdiği (not ortalaması:
3.95/4.00)
fakültelerden
lisans
derecelerini aldı. Daha sonra Yale
Üniversitesi Elektronik Mühendisliği
Fakültesinden
yüksek
lisans
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derecesi ile 1981 yılında mezun
oldu. 1981'de döndüğü Boğaziçi
Üniversitesinde
Biyomedikal
Elektroniği alanında "Mikroişlemci
Tabanlı Solunum Tanı Sistemi"
tasarım ve yapımı konulu tez ile
doktora derecesine hak kazandı. Şu
anda bölümümüzde Profesör olarak
çalışmalarını yürütmekte ve aynı
zamanda bölüm başkanı görevinde
bulunmaktadır.
Solunum seslerine dayalı “akıllı
stetoskop” tanı sistemi geliştirmek
amacıyla tarafından kurulan ve
gerek donanım gerekse yazılım
projelerinin
yürütüldüğü
laboratuvarda farklı disiplinlerden
lisans (bitirme projesi kapsamında),
lisansüstü ve doktora öğrencileri
çalışmaktadır.

BÖLÜMÜMÜZDEN HABERLER

Elektrik Elektronik
Mühendisliği Bölümü
Boğaziçi Üniversitesi'ni
Zirveye Taşıdı.
Dünyaca ünlü yükseköğretim
derecelendirme kuruluşu
Quacquarelli Symonds (QS)
tarafından hazırlanan listeye
göre dünyadaki bin üniversite
ile yarışabilecek Türkiye'den 10
üniversite içinde Boğaziçi
Üniversitesi 7 alandaki
başarısıyla ödüle layık bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi'ni zirveye taşıyan bölüm ise Elektrik-Elektronik
Mühendisliği Bölümü oldu.

BÖLÜMÜMÜZ

ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ KURULU
Üniversitemizde demokratik usullerle seçilen Öğrenci Temsilciliği
Kurulu'nun var olma amacı öğrencilerimizin üniversite hayatında ihtiyaç
duydukları her türlü akademik ve sosyal desteği onlara sağlamak, her
durumda öğrencilerin haklarını gözetmek, üniversite ve bölüm yönetimiyle
öğrenciler arasında etkili bir iletişim sağlayarak öğrencilerin beklenti ve
isteklerini yönetim organlarına iletmektir.
Başlıca görevleri olan bu vecibeler doğrultusunda çalışmalarını yürüten
EE ÖTK, son 3 yıldır okulumuzun en aktif öğrenci temsilciliği kuruludur.
Bölümümüzde çeşitli inisiyatifler alarak vaat ettiği projeleri bir bir tatbik
etmiştir. Bu projelerden en önemlileri Bölüm Değerlendirme Anketleri, EE
Lounge ve Tesla Sınıfı Altyapı Çalışmaları, EE ÖTK Web Sayfasının
Yenilenmesi, Bilimsel Araştırma Teşvik Programı, Mentorluk
Programı, Mezun Ağı ve Akademi Seminerleri Video Serisi’dir.
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EE ÖTK'nın tüm bu çalışmalarına ruh ve hayat
veren, bölüm öğrencileri arasından seçilen Gönül
Elçileri'nden oluşturduğumuz çalışma birimleridir. Bu
birimler:
 Akademi Birimi
 Mentorluk Birimi
 Mezun Araştırmaları Birimi
 Kurumsal İletişim Birimi
BAHADIR
olarak sıralanabilir.
DÖNMEZ
Öğrencilerimizin global arenada vizyonerliği,
EE ÖTK
özgüveni, çalışkanlığı ve çok yönlülüğüyle öne çıkan
Başkan Yardımcısı
lider mühendisler olmalarını sağlamak; bölümümüzde
4. Sınıf
bilim ve araştırma kültürünün desteklenmesi ve
geliştirilmesi için mühendislik eğitimini yenilikçi ve
yaratıcı çalışmalarla pekiştirmek EE ÖTK'nın gelecekteki çalışmalarına
rehber olacak en mühim ödevleri arasındadır.
Gerçek şu ki 3 yıl öncesine nispetle daha konforlu bir bölümde eğitim
görüyoruz. Bunda emeği geçen tüm ÖTK üyelerine de teşekkürü bir borç
biliyoruz. Onlardan bayrağı teslim aldıktan sonra EE ÖTK’ya kurumsal bir
yapı kazandırma yolunda aldığımız tedbirlerle bizlerden sonra da aynı
şekilde işleyecek bir sistem
oluşturmanın önemine ve
gerekliliğine inanıyoruz. Bu
düşünceler
ışığında
başlattığımız ve bizlerden
sonra
sizlerin
devam
ettirmesini
temenni
ettiğimiz
çalışmalardan
Bilimsel Araştırma Teşvik Programı
biraz
daha
detaylı
bahsedelim:
(BATEP)
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2. Bilimsel Araştırma Teşvik Programı:
EE lisans öğrencilerinin bölümümüzdeki çeşitli araştırma gruplarına
katılarak araştırma çalışmalarında yer almalarına imkân tanıyan bir
programdır. İlk kez bu yıl EE ÖTK’nın girişimiyle başlatılan program
bölümümüzün misyonu doğrultusunda lisans öğrencilerine sağlam bir teknik
altyapı ve uygun analitik beceriler kazandırmayı hedefler. Öğrencileri
cesaretlendirerek olabildiğince erken bir dönemde araştırma süreçlerinde
yer almalarını destekler.
1. Mentorluk Programı:
Bölümümüzde
jenerasyonlar
arası dostluk ve kardeşlik
bağlarını
kuvvetlendirme
gayesiyle
Mart
2018'de
başlattığımız bu programımızda
alt dönemlerle üst dönemler
arasındaki
tanışma
ve
kaynaşmayı sağlayıp her iki
tarafın da akademik, kariyer ve
kişisel gelişimlerine yardımcı
olmayı
hedefliyoruz.

Geçtiğimiz dönem 20 mentimizi 11
mentorumuzla eşleştirmiştik.

3. Mezun Ağı:
Bu projede hedefimiz aldıkları ileri düzey eğitim sayesinde dünyanın
farklı bölgelerindeki teknoloji şirketleri, bilimsel araştırma laboratuvarları,
üniversiteler ve çeşitli işletmelerde çalışmakta olan ve bölümümüzün
kalitesini en iyi şekilde yansıtan değerli mezunlarımızla bölümümüz ve
öğrencilerimiz arasındaki ilişkiyi ve iletişimi kuvvetlendirmektir.
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ELEKTROTEKNOLOJİ KULÜBÜ VE IEEE ÖĞRENCİ KOLU
Boğaziçi Üniversitesi Elektroteknoloji Kulübü ve IEEE Öğrenci Kolu,
temelleri 1962 yılına kadar uzanan bir öğrenci kulübüdür. Günümüzde
kariyer kulübü olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Sektörler ve profesyonel
yaşam ile öğrenciler arasında bir köprü inşa etmekte, bu amaçta çeşitli
etkinlikler, eğitimler ve geziler düzenlemektedir. Kapsadığı alt kollar ile
BUEC farklı alanlarda çalışmalarını yürütmektedir.
Alt kollarımız:






RAS: Robotic and Automation Society
PES: Power and Energy Society
WIE: Women in Engineering Society
EA: Educational Activites Society
KKİ: Kariyer Kişisel Gelişim ve İnovasyon Topluluğu
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YUNUS KAAN
ARSLAN
BUEC IEEE Başkanı
2. Sınıf

 EMBS: Engineering in Medicin and Biology
Society
 AICHE: American Institute of Chemical
Engineers
Bu alt kollar, isimlerinden de anlaşıldığı üzere,
robotik otomasyon ve yazılımdan enerji ve verimliliğe;
kadın mühendisler ve çalışma alanlarından, sosyal
sorumluluk projeleri düzenlemeye; profesyonel yaşam
için ön hazırlık eğitimlerinden biyomedikal ve kimya
mühendisliği araştırma alanlarına kadar çok geniş bir
yelpazede varlık göstermektedir. BUEC, bu geniş ilgi
alanları ile her bölümden her alandan öğrenciye hitap
etmekte ve BUEC ailesi her geçen gün büyümektedir.

Peki BUEC IEEE’nin “IEEE”si nedir?
IEEE, ya da uzun hali ile The Institute of Electrical and Electronics
Engineers, dönemin en iyi mühendisleri Thomas Edison, Alexander
Grahambell öncülüğünde 19.
yüzyıl
sonlarında
temelleri
atılmış dünyanın en büyük
teknik organizasyonudur. Şuan
150 ülkede 400.000’in üzerinde
üyeye sahiptir. Bizler de
Boğaziçi
Üniversitesi
Elektroteknoloji Kulübü olarak,
bu organizasyonun Türkiye’de
kurulması ve yaygınlaşmasında
öncü topluluk olarak yer aldık ve
1997 yılında BUEC IEEE olduk.
Oryantasyon stantlarımıza
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Düzenlediğimiz etkinlikler
ve
aktif
faaliyetlerimiz
sonucunda da son 3 yıldır
üst üste IEEE tarafından
Avrupa
ve
Ortadoğu
bölgesinde “Örnek Öğrenci
Kolu”
ödülüne
lâyık
görüldük. (IEEE hakkında
daha detaylı bilgiyi internet
sitemizde
ya
da
“Çarşamba”
toplantılarımızda
bulabilirsiniz.)
Başkanın notu:
Bir öğrenci kulübü size pek
çok
kapı
açar.
Bir
topluluğun parçası olmak,
kendinizi bir yere ait
hissetmek ve o topluluk için
çabalamak
sizlere,
hayatınızın her alanında
kullanabileceğiniz
bir
sosyal özgüven kazandırır.
Yaklaşan en büyük etkinliğimiz için
İleride birlikte çalışacağınız,
yerinizi ayırtmayı unutmayın!
birlikte eve çıkacağınız
hatta aynı işe girişip birlikte
batıracağınız arkadaşlar bile edinebilirsiniz. Çarşamba EE Lounge’da
görüşmek üzere...
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BU KISIMDA SİZLERİ
NELER BEKLİYOR?
BUCARD, YEMEKHANE VE
KÜTÜPHANE

KAYIT İŞLERİ, BURS OFİSİ VE
ÖĞRENCİ İŞLERİ

SOSYAL HAYAT

SPOR

YURTLAR

PSİKOLOJİK DESTEK VE REVİR
HİZMETLERİ
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BUCARD, YEMEKHANE VE KÜTÜPHANE
BUCard
BUCard hakkında bilmeniz gereken ilk şey bu kartı kaybetmemeniz
gerektiğidir. Kartı kaybettiğiniz takdirde gazeteye ilan vermek zorundasınız
yenisini almak için. Ve BU Card’ınız olmadan ne rahat bir şekilde kampüslere
girersiniz, ne yemekhaneden yemek alabilirsiniz ne de kütüphaneden kitap.
(Kartı kaybettiğiniz takdirde registration.boun.edu.tr dan öğrenci bilgilerinizi
göstererek kampüse girebilirsiniz ama siz yine de kaybetmeyin.)
(kaybederseniz bulan olmuş mu diye BUDDY’yi kontrol edin.)
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Yemekhaneler
Okulumuzun 4 adet yemekhanesi bulunmaktadır.
Kuzey Kampüs, Güney Kampüs, Kilyos ve Kandilli
yemekhaneleri. Kuzey kampüs yemekhanesi New
Hall’un altında, Güney Kampüs yemekhanesi Natuk
Birkan binasının yanında, Kilyos yemekhanesi ise
Lazh Hall Cafe ile Kilyos çimlerin arasındadır. Kandilli
yemekhanesi hakkında bir şey bilmenize gerek yok
zira biz de bilmiyoruz. Yemekhanelerden yemek
yemek
için
BUCard’ınızda
mevcut
bakiye
bulunmalıdır. BU Card’ınıza bütün Garanti bankası
ATM’lerinden, şubelerinden veya Garanti internet
şubesinden para yükleyebilirsiniz.

EKREM FATİH
YILMAZER
3. Sınıf

Garanti Şubeleri: Boğaziçi Üniversitesi için üniversite ödemeleri
seçeneklerinden BUCard ödemesi yapmak istediğinizi belirtin.
Garanti Internet Şubesi: Ödemeler -> Kurum -> Üniversite -> Boğaziçi
Üniversitesi -> BUCard seçeneğini seçip, öğrenci numaranızı girip istediğiniz
miktarı yükleyin.
ATM: Ödemeler -> Diğer Ödemeler -> Üniversite Ödemeleri -> Boğaziçi
Üniversitesi -> BUCard seçeneğini seçip, öğrenci numaranızı girip istediğiniz
miktarı yükleyin.
Yemek saatleri Kuzey, Güney ve Kilyos kampüslerinde sırasıyla sabah
kahvaltısı için 7.30 - 9.30, 7.30 - 9.30, 7.30 - 10.00; öğle yemeği için 11.3014.30, 12.15 -14.30, 12.00-15.00; akşam yemeği için üç yemekhane için de
17.00-19.00 aralıklarındadır. Ancak Kuzey Kampüs'teki yemekhanede öğlen
yemeğinde çok uzun bir sıra beklemek istemiyorsanız yemeğiniz hazırlık
öğrencilerinin çıkış saati olan 13.15 ten önce yemeye çalışınız.
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Kütüphane
Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi birçok öğrencinin ilk girdiğinde
etkilendiği bir mekândır. (Kütüphaneye de BUCard ile girilmektedir.)
Kütüphaneyi dikkatlice inceleyiniz çünkü orada 4-5 sene boyunca çok fazla
vakit geçirmeniz muhtemel. Kütüphanede temel kütüphane kuralları
geçerlidir. (Su hariç gıda maddesi tüketmeme, sessiz olma vb.) Ancak
dikkat etmeniz gereken bir başka kural daha var. Boğaziçi Üniversitesi
Kütüphanesi maalesef öğrenci talebini karşılayacak büyüklükte bir mekân
değildir. (Özellikle de sınav dönemlerinde) Bu yüzden ders çalışırken
kütüphaneden yarım saatten daha uzun bir süre için ayrılmanız gerekirse
eşyalarınızı toplayınız. Aksi takdirde yoğun dönemlerde eşyalarınız
toplanmakla kalmaz, kütüphanede yer arayan bir başka öğrencinin pek hoş
olmayan sözlerine maruz kalabilirsiniz.
Kütüphaneden kitap aldığınızda da zamanında teslim ediniz.
Zamanında geri getirilmeyen kitaplar için uygulanan yaptırım her gün için 1
TL’dir. Eğer teslim süresini ileri bir tarihe ertelemek isterseniz teslim
tarihinden önce kütüphanenin elektronik servisinden yapabilirsiniz.
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Kayıt İşleri, Öğrenci İşleri ve Burs Ofisi, Güney Kampüsteki Genel
İdare Binası’ndadır (Güney meydan Rektörlük yanı).

KAYIT İŞLERİ, BURS OFİSİ VE ÖĞRENCİ İŞLERİ
Kayıt İşleri
Tel: 0212 359 44 08
E-posta: registr@boun.edu.tr
Web sitesi: www.oidb.boun.edu.tr
 Kayıt İşleri, üniversiteye kayıt, akademik yarıyıl ders kayıtları, kayıt
yenileme/sildirme, öğrenci kimlik kartı (BUCard) ve pasoların (İstanbul
indirimli seyahat kartı) hazırlanması ve öğrencilere dağıtımı ile çeşitli başvuru
(lisansüstü, mazeret sınavı başvuruları vb.) işlemlerini yürütmektedir.
 BUCard ve pasolar, ekayit.boun.edu.tr’de belirtilen tarihten itibaren
mesai saatleri içinde Güney Kampüste bulunan Kayıt İşleri Şube
Müdürlüğü’nden şahsen nüfus cüzdanı ibraz edilerek alınabilir. BUCard ve
pasonuzun bulunduğu zarfta BÜ Öğrenci Bilgi ve Kayıt Sistemi (ÖBİKAS)
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kullanıcı adınız ve şifreniz de bulunmaktadır.
Burs Ofisi
Tel: 0212 359 71 43
E-posta: finaid@boun.edu.tr
Web sitesi: http://www.bursofisi.boun.edu.tr


Burs Ofisi’nin verdiği burslar ikiye ayrılır:
 Başarı Bursları: Üniversiteye giriş başarısına dayalı burslardır. BÜ
Burs Ofisi web sitesinde Duyurular başlığı altında Başarı Bursu
Kriterlerini bulabilirsiniz.
 Gereksinim Bursları: Ayni burslar (yemek,kitap ve yurt bursları)
ve Burs Ofisi’yle anlaşmalı vakıflardan (Web sitesi -> Burs Ofisi
Aracılığıyla Aday Öğrenci Kabul Eden Vakıflar) alınan nakdi
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bursları kapsar.
UYARI: TEV ve Vehbi Koç Vakfı için normal Burs
Ofisi başvurusunun yanı sıra bu vakıfların kendi
sitelerinden
online
başvuru
yapmak
da
gerekmektedir.
 Burs başvurusu yaparken size adımlar ve
tarihler konusunda en çok yardımcı olacak şey web
sitesinde Duyurular başlığı altındaki Lisans Burs
Başvuru Takvimi’dir.

TANYA DENİZ
İPEK
2. Sınıf

Burs Başvurusu
1. Online burs başvuru formu doldurulmalıdır. Bu forma ulaşmak için
ÖBİKAS’ta (BÜ registration web sayfası: registration.boun.edu.tr) solda
Students kısmından Student Information’a tıklayıp kullanıcı adı ve şifreyle
giriş yapmalı sonra da sağdaki Applications/Other Systems bölümünde
Financial Aid Application Form’u seçmelisiniz.
2. Başarı burslarına başvuracak öğrenciler sadece online burs
başvuru formunu; gereksinim burslarına başvuracak öğrenciler ise
online burs başvuru formunun çıktısıyla birlikte web sitesinde Duyurular
başlığı altındaki Lisans Burs Başvuru Belgeleri’nde belirtilen belgeleri
takvimde belirtilen tarihlerde Kilyos veya Güney Kampüste yine takvimde
belirtilen yerlere teslim etmelidir.
3. Formu dolduran ve belgeleri teslim eden öğrenciler arasından
mülakata kabul edilenlerin listesi Burs Ofisi web sitesinde ve Burs Ofisi
panolarında duyurulacaktır. Duyuruları takip etmek öğrencilerin
sorumluluğundadır, bu nedenle web sitesini düzenli olarak kontrol etmeniz
gerekmektedir. Burs Ofisi, bazı durumlarda telefon veya e-posta yoluyla da
size ulaşabilir.
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Öğrenci İşleri
Tel: 0212 359 45 43
E-posta: registr@boun.edu.tr Web sitesi: www.oidb.boun.edu.tr
• Öğrenci İşleri, belge taleplerini hazırlama (öğrenci belgesi, transcript,
onaylı belge kopyası, resmi yazı vb.), bilgilendirme, ÖBİKAS işlemleri,
yazışma ve evrak (öğrenci, kurum içi, kurum dışı) işlemleriyle ilgilenmektedir.
• Belge
(öğrenci
belgesi,
transcript)
taleplerinizi,
registration.boun.edu.tr’de Students başlığı altındaki Student Information
sekmesine giriş yaptıktan sonra General başlığı altından Document
Request’i seçerek yapabilirsiniz. Talep ettiğiniz belgenin hazır olup
olmadığını da yine aynı şekilde takip edebilirsiniz.
• Öğrenci İşleri’ne gidip belge talep formu doldurarak da belge talep
edebilirsiniz ancak belge aynı gün içinde hazır olmayabilir.
• Talep ettiğiniz belgeyi sizin yerinize başkası alacaksa önceden
Öğrenci İşleri’ne durumla ilgili mail atmış olmanız gerekmektedir.
• Bir belgeden ücretsiz olarak dönem içinde sadece 5 tane talep
edebilirsiniz.
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Mithat Alam Film Merkezi

SOSYAL HAYAT
SineBU
Geçtiğimiz yıllarda Kuzey Kampüs YADYOK binasının giriş katında
açılan SineBU kısa sürede kampüsün vazgeçilmezlerinden biri haline geldi.
Başka Sinema ortaklığında her ay yenilenen filmleri ve erişim kolaylığı
SineBU’yu çekici yapan özelliklerinden bazıları. Özellikle akşam seansları
oldukça kalabalık oluyor, biletinizi birkaç saat önceden almayı unutmayın.
Mithat Alam Film Merkezi
Güney Meydan’dan Kuzey Kampüs’e doğru çıkarken sol tarafta
kampüsün diğer binalarından oldukça farklı küçücük bir yer görebilirsiniz.
İşte burası Mithat Alam Film Merkezi. Burada her dönem düzenlenen
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söyleşi ve film gösterimlerine katılabilir, Sinefil dergisine
yazar olarak katkıda bulunabilir ve merkezin film
arşivinden faydalanabilirsin.
Albert Long Hall Konserleri

SEÇİL
ŞANSEVEN

Dönem boyunca Çarşamba akşamları Albert Long
Hall Türkiye ve dünyadan önemli müzisyenleri ağırlıyor.
Burada bir hafta İspanyol müzikleriyle heyecanlanabilir,
diğer bir hafta romantiklerle hayale dalabilirsin.

4. Sınıf

Kuzey Meydan

Boğaziçi Türkiye’nin en hareketli kampüslerinden
birisi, fakat yine de öyle zamanlar olacak ki hayatınızın çoğunu Kare Blok ve
ETA binaları arasındaki alanda geçiriyormuşsunuz gibi gelecek, bazen de
durum gerçekten böyle olacak. Bu nedenle ilk günden Kuzey’in bu geniş
meydanını ve çevresini bilmekte fayda var. Kuzey çimler başta varlığını çok
belli etmese de bahar geldiğinde cıvıl cıvıl olur, Kare Blok önündeki
EspressoLab veya Dunkin’ Donuts’tan içeceğini kapan herkes ders arasında
kuzey çimlere uzanır.
Kuzey Kantin
Kuzey Kantin geçtiğimiz yıl yenilendi, menüsü genişledi ve daha modern
bir havaya büründü fakat bu durum kalabalığa çözüm getirmedi. Bir türlü
oturacak yer bulunmayan hele ders aralarında içinde yürümenin bile zor
olduğu bu kantin bir nevi Kuzey Kampüs’ün kalbi. Çoğu zaman sabahın ilk
çayının da akşamın son çayının da içildiği yer. Kampüsteki farklı hayatların
kesişim noktası.
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Manzara
Boğaz’ın keyfini sürmek için 1. Erkek Yurdu’nda kalmaya gerek yok.
Banklarla dolu manzara günün her saati herkese açık. Burada manzaradan
başka ne var derseniz: isterseniz 1. Erkek Yurdu altındaki çarşı katında bir
şeyler atıştırın, student lounge’da bir mola verin ya da İİBF’nin alt katındaki
kahve dükkânından aldığınız kahveyle Güney’in tadını çıkarın.
Orta Kantin
Eğer sandviçini kedilerle beraber yemek veya soğuk kış günlerinde
kabanını bir kediyle paylaşmak istersen tarihi havasıyla Orta Kantin
kampüsün en ideal yeri olabilir.
Güney Çimler
Güney çimler Boğaziçi demek, özgürlük demek. Özgürce uzanın çimlere
ve Boğaziçi’nin tadını çıkarın.
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SPOR
Boğaziçi Üniversitesi kampüsleri çok çeşitli spor faaliyetleri için olanak
sağlıyor. Atletizmden fitness'a, takım sporlarından bireysel sporlara geniş bir
yelpazede fırsatlar sunan üniversitemiz, ücretsiz veya uygun fiyatlarla
öğrencilerimizi spor için destekliyor. Üniversite hayatınızda elinizden
geldiğince bu olanakları değerlendirmenizi öneririz.
Güney Kampüs
Güney Kampüs’ün en uğrak yerlerinden biri de basketbol sahası.
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Havanın güzel olduğu dönemlerde üniversitenin tüm
basketbolsever öğrencileri burada buluşuyor. Zevkli ve
dolu dolu maçların yanı sıra yeni arkadaşlıklar edinmek
için de harika bir yer olduğunu belirtmeliyim. Ayrıca
Kuzey Kampüs’te de basketbol sahası mevcut. Özellikle
Kuzey yurtlarında kalan öğrencilerin tercih ettiği bu
sahada da güzel vakit geçirebilirsiniz.
Güney Kampüs aynı zamanda kort tenisi için de
ÇAĞATAY
üniversite öğrencilerine olanak sağlıyor. Kampüste iki
BORA ÇAKIR
kort bulunuyor ve bu kortlarda oynamak için web
4. Sınıf
sayfasında belirtilen telefon numarası ile veya Dodge
gym girişindeki odadan randevu almak gerekiyor. Ayrıca
tenis dersleri de bu kortlarda veriliyor. Bu arada, Güney
Kampüs demişken meşhur çimlerimizi de unutmamak lazım. Harika bir
sohbet ve dinlenme yeri olduğu kadar, arkadaşlarınızla spor yapıp
eğlenebileceğiniz vakitler de bulabilirsiniz. Tek ihtiyacınız belki bir voleybol
topu, bir frizbi ve tabi ki güzel bir hava.
Yüzmek için en çok tercih edilen havuz ise Bebek Kapı açık yüzme
havuzu. Yaz döneminde açılan bu havuzda yazın tadını arkadaşlarınızla
çıkarabilirsiniz. Giriş için belirli bir ücret ve öğrenci kartınız gerekmektedir.
Hisar Kampüs
Hisar kampüsünde fitness salonu ve kapalı yüzme havuzunu barındıran
bir spor tesisi bulunmakta. Giriş için abonelik ücreti veya tek seferlik ücret
ödenmesi gerekiyor. Aklınızda bulunsun, giriş için öğrenci kartınız da
yanınızda bulunmalı. Öğrenciler için saat 9.00 - 21.30 aralığında açık olan
spor tesisi, vücudunu zinde tutmak isteyenler için bir diğer vazgeçilmez
nokta olacaktır.
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Uçaksavar Pisti
Uçaksavar kampüsünde bulunan tartan pist birçok
açıkhava sporu (özellikle koşu veya yürüyüş) için uygun.
İstanbul’daki sayılı tartan pistlerden birisi. Yavaş koşu
veya yürüyüş yapacaksanız en dış kulvarları (5-6.
kulvarlar) kullanmanız gerekiyor. Koşu ve yürüyüşler
saatin tersi yönünde yapılıyor. Pisti kullanmak için
MERTCAN
herhangi bir ücret ödemeniz gerekmiyor. Sadece pist ve
GÜVEN ZİLE
çimlere zarar vermemesi için uygun spor ayakkabı
giymelisiniz. Bunun dışında pist kenarında bulunan bar
4. Sınıf
ve aletlerde de birçok vücut ağırlığı hareketini
yapabilirsiniz. Piste içerdeki salonun açık olduğu
saatlere ek olarak kart okuyucu kapısının (boy turnikesi) açık olduğu
saatlerde de girebilirsiniz:
BOY TURNİKESİ GİRİŞ: 6:15-19:45*
BOY TURNİKESİ ÇIKIŞ: 6:15-20:00*
Uçaksavar Gym
Uçaksavar pistin içerisinde bir de ağırlık, bar, kettlebell, pilates topu gibi
ekipmanların ve bölgesel ağırlık çalışması yapabileceğiniz aletlerin olduğu
bir salon daha bulunuyor. Burası için de ekstra bir ücret ödemeniz
gerekmiyor. Havanın kötü olduğu durumlarda içerisi kuvvet antrenmanı için
iyi bir seçenek. Bümed ve Hisar Gym e göre daha az ekipman çeşidi var ve
daha kalabalık olabiliyor. Açık olduğu saatler:
HAFTA İÇİ: 9:00-20:00*
HAFTA SONU: 9:00-16:30*
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Spor Dersleri
PE kodlu bu dersler genelde bölümler tarafından kredili statüde
sayılmıyor. Ancak bu, dersleri kredisiz almak için engel değil. Sadece
Geçme/Kalma notu alıyorsunuz. Bu yüzden rahat dersler. Yoklamalarınız
düşük olmadığı sürece sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum. Dönem içinde
fiziksel aktivite yapma, yeni bir spor öğrenmek için güzel seçenekler.
Aerobik, badminton, basketbol, fitness, kürek, dans, tenis, voleybol, yüzme
ve yoga gibi birçok seçenek mevcut.
Daha ayrıntılı bilgi için:
https://pe.boun.edu.tr/tr/dersler
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YURTLAR

Kayıtlar İçin
 Kayıt tarihleri ve duyurular için www.yurtlar.boun.edu.tr sık sık kontrol
etmelisiniz.
 !! Bu sene yurtlarda kalan herkesten kayıt olurken istenen belgeler
tekrar istenecektir. Belgelerin listesini sitedeki duyuruda görebilirsiniz.
 Superdormun kayıtları kendi sitesinden, diğer yurtlardan bağımsız
olarak devam eder.

Yurt Kurası


Her yıl Mayıs’ta sonraki yıl için yurt başvuruları alınır ve öğrenciler
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kurayla yurtlara yerleştirilir. Sonradan gelenler (hazırlığı
Ağustos-Eylül’de atlayan, başvuruyu kaçıran vs.)
rastgele atanır.
 Kuraya kendi odanızı kurarak katılırsınız.

Yurtlarla İlgili Genel Bilgiler
 2018 – 2019 öğretim yılından itibaren okuldaki
NURİ
tüm yurtlar (Superdorm dahil) MEB Denetimine girmiştir.
ERDOĞAN
Öncelikle, bu değişimin KYK yönetmelikleriyle bir ilgisi
EE ÖTK Gönül Elçisi
bulunmamaktadır.
ve 4. Kuzey Yurdu
 Bizleri etkileyen tek önemli değişiklik olarak
Sürveyanı
karma yurtlar tamamen kaldırılmıştır. (Kilyos’ta
2. Sınıf
geçtiğimiz yıl kaldırılmıştı.) Daha önceden karma yurt
olan 4. Kuzey erkek, 3. Kuzey kız yurdu olmuştur.
 Tüm yurtlarda hafta içi günleri yoklama alınır.
(Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan geceden Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan
geceye kadar).
 Yoklamayı alan görevliler lisans, yüksek lisans veya doktora
öğrencileridir. Bu görevlilere “sürveyan” denir.
 Sürveyanlar 00:05 – 00:30 arasında dairenize gelerek yoklamayı alır,
eğer dairedeki herkes uyuyacaksa kapıyı açık bırakabilirsiniz.
 Eğer yurda 00:30 – 03:00 arasında gelirseniz, resepsiyondaki
görevlilere söyleyerek “geç yoklaması” verebilirsiniz.
 Ayda (yoklama alınan günlerde) 5 kere hiç gelmeme, 5 kere de geç
yoklaması verme hakkınız vardır. Bu süreyi aşarsanız, yurttan atılabilirsiniz.
Geçerli bir mazeretiniz varsa (ör: eve gitmek) yurt müdüründen önceden izin
aldığınız takdirde yok yazılmazsınız. Hafta sonları ve resmi tatil günleri
yoklama yoktur.
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Örnek Yurt Odası

 Her yurtta en alt katta çamaşırhane bulunmaktadır (1. Erkek Yurdu
hariç). Çamaşır ve kurutma makineleri bazen arızalı olabilirler, kullanmadan
önce kontrol etmekte fayda vardır.
 Ütüyü resepsiyondaki görevlilere kimlik kartınızı bırakarak ödünç
alabilirsiniz.
 Tüm yurtlarda 00:00’dan itibaren Sessiz Saat Uygulamasına geçilir,
odada uyuyacak varsa ışık kapatılır.
 Daire tipi yurtlarda (Kilyos yurtları, 3. Kuzey, 4. Kuzey ve Superdorm)
mutfak, banyo ve tuvalet dairenin içindedir. Oda tipi yurtlarda ise (1. Erkek,
1.Kız, 1. Kuzey ve 2. Kuzey) mutfak, banyo ve tuvalet tüm katta ortaktır.
 Kullanacağınız mutfak malzemelerini (en başta ocak), yastık, yorgan
ve nevresim takımını kendiniz getirmelisiniz.
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PSİKOLOJİK DESTEK VE REVİR HİZMETLERİ
Boğaziçi sosyal faaliyetler açısından oldukça geniş imkânlara sahip bir
üniversite. Önümüzdeki yıllarda hem derslerle boğuşup hem de birçok ders
dışı faaliyette yer alacaksınız. Bu süreçte - özellikle sınav dönemlerinde hem bedensel hem de ruhsal olarak bazı sıkıntılar yaşamanız oldukça
normal. Okulumuzun hasta olduğumuzda veya psikolojik desteğe ihtiyaç
duyduğunuzda sizlere sunduğu bazı hizmetler var.
Mediko Sosyal Merkezi
Sağlık Hattı Tel: 0212 359 66 96
Danışma Tel: 0212 359 44 40
E-posta: mediko@boun.edu.tr
Web Sayfası: https://burem.boun.edu.tr/
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Mediko okulumuzun öğrenci, akademik ve idari
personeline sağlık hizmeti veren birimimiz, yani
okulumuzun reviri. Aile sağlığı ve ruh sağlığı uzmanları
bulunan
Mediko’ya
ihtiyaç
duyduğunuzda
uğrayabilirsiniz. Ancak gitmeden önce mutlaka çalışma
saatlerini kontrol edin, hasta hasta boş yere gitmiş olmak
üzücü oluyor.
Aynı zamanda diş hekimliği de Mediko’da bulunan
AHMET USLU
başka bir hizmet. Diş ağrısı çektiğiniz zaman uygun bir
EE ÖTK Üyesi
diş doktoru aramak yerine önce revir binasının üst
4. Sınıf
katındaki diş kliniğinde muayene olmak, sizi hem
uğraştan hem de zaman kaybından kurtarabilir.
Merkez sağlık ünitesi Güney kampüste Bebek yolu
üzerindeki revir binasında. Bu binada, Mediko sosyal merkezinin yanı sıra bir
de mescit bulunuyor.
Kilyos kampüsünde de revir hizmeti mevcut. 1. yurt bodrum katında
mesai saatleri içinde doktor, kalan zamanlarda da hemşire hizmeti
alabilirsiniz.
BÜREM (Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık Merkezi)
Tel: 0212 359 71 39/0212 287 2958
E-posta: burem@boun.edu.tr
Web Sayfası: https://burem.boun.edu.tr/
BÜREM okulumuzun psikolojik destek ve rehberlik birimi. Revir binasının
üst katında, alanında uzman psikolog ve danışmanlarla hizmet veriyor. Hem
bireysel görüşmeler hem de gruplara yönelik çalışmalar yapılıyor. İhtiyaç
duyduğunuzda tek yapmanız gereken randevu almanız. Aynı zamanda
BÜREM’in web sayfasını ziyaret edip çeşitli psikolojik destek broşürlerine
ulaşabilirsiniz.
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Psikolojik bir sıkıntı yaşadığınızda, ailevi veya okulla alakalı stresli
dönemlerinizde bazen gerçekten bunalabilirsiniz. Bu hepimizin başına gelen
ve kesinlikle utanılmayacak bir konu. Kimileri sıkıntılarıyla kendi başlarına
kimileri de arkadaşlarının yardımıyla başa çıkabilir, kimilerininse psikolojik
desteğe ihtiyacı olur. Yaşadığınız psikolojik problemlerle başa çıkamadığınız
anda profesyonel yardıma başvurmak en etkili çözümdür. Bu konuda asla
çekingenlik göstermeyin ve lütfen sıkıntılarınızı paylaşın.
BÜSÖD (Boğaziçi Üniversitesi Sarıtepe Öğrenci Destek Birimi)
Tel: 0212 359 79 69
E-posta: busod@boun.edu.tr
Web Sayfası: https://busod.boun.edu.tr/
BÜSÖD, Kilyos kampüsünde hazırlık okuyan öğrencilere destek veren
birimimiz. BÜREM’le ele ele çalışan BÜSÖD’de bireysel destek ve grup
çalışmalarının yanı sıra çeşitli etkinlikler düzenlenmekte ve İngilizce
akademik destek programı bulunmakta. Gerektiği zaman randevu almaktan
çekinmeyin ve etkinliklerini takip etmeyi unutmayın.
Üniversite hayatı artık kendi ayaklarınızın üstünde durmaya
başlayacağınız bir dönem. Özellikle ailesinin yanından ilk kez ayrılanlar için
ilk haftalar hatta belki ilk aylar
biraz
sıkıntılı
geçebilir.
Yaşadığımız sıkıntılarda içimize
kapanmak sorunu sadece daha
da kötü bir hale getirir. Bu
yüzden tekrar yazıyorum lütfen
dertlerinizi paylaşın. Ne demişler
sevinçler paylaştıkça artar,
dertlerse paylaştıkça azalır.
BÜREM
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BU KISIMDA SİZLERİ
NELER BEKLİYOR?

HISARÜSTÜ MEKÂNLARI

ULAŞIM

ISTANBUL’DA KÜLTÜR VE
SANAT
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HİSARÜSTÜ MEKÂNLARI
Tekrar merhabalar, yazımızın bu kısmında temel olarak üzerinde
duracağımız konu Hisarüstü’nde hayat, yeme-içme mekânları, marketler ve
ders çalışma mekânları. Hisarüstü, Boğaziçi Üniversitesi’nin Kuzey, Güney
ve Hisar kampüslerinin büyük bir kısmını içinde bulunduran bir semttir. Bahsi
geçen mahalle, BOUN öğrencilerine kampüs dışında da çok cazip ve keyifli
bir sosyal hayat sunar. Hisarüstü, öğrencilerin oturup hoşça sohbet
edebileceği, eğlenebileceği, yeme-içme-alışveriş veya ders çalışma gibi
ihtiyaçlarını giderebileceği birçok mekâna ev sahibi yapmaktadır.
Marketler
Gökçe Büfe: Abdullah Kuran kütüphanesinin arka tarafındaki Bebek
Yolu Sokakta yer alır ve 59RK durağının hemen yanındadır. Genel olarak
gece 12’ye kadar açık olan bu büfe, Kuzey yurtlarında kalan öğrencilerin
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kolayca ulaşıp ufak çaplı alışverişlerini yapabileceği bir
yerdir.
Onur Süpermarket: Kuzey-Güney kampüsleri
arasındaki göbeğin orada konumlanan bu süpermarket
öğrencilerin ev veya yurt odası için alışveriş yaptığı bir
başka yerdir. Onur Süpermarket’in onar adım sağ ve
solunda da iki tane daha büfe/mini market yer alır.
Uğur Süpermarket: Altıncı sokağın HisarüstüNispetiye Caddesi tarafındaki giriş kısmında yer alır.
Öğrencilerin market alışverişi için tercih ettiği bir başka
mekan da burasıdır. Tam karşısında da bir mini market

DOĞUKAN
GÜNEY
4. Sınıf

daha yer alır.
Yeme-İçme
Hisarüstü’nde yemek yemek için öğrencilerin en çok tercih ettiğini
restoranlar genellikle Cami Sokakta konumlanmaktadır. Cami Sokağının
sonunda yer alan Zeytin Cafe zengin kahvaltı menüsü ile özellikle sabahları
öğrencilerin tercih ettiği bir mekân. Öğle veya akşam yemekleri için pizza
yemek isteyenler, dilim pizza imkânı da sağlayan Pizza Vegas’a gidebilirler.
Kebap ve lahmacun seven arkadaşlarımız için Urfam Kebap’ı önerebiliriz.
Ayrıca Matador ve The Concrete House da öğrenciler tarafından sıkça tercih
edilen mekânlar arasında. Kahve içmek, tatlı bir şeyler atıştırmak ve
arkadaşlar ile hoşça sohbet için El Mundo, Holly, Espumoso, 361 ve
Daktilo’yu deneyebilirsiniz. Teras, La Liberta, La Liberta Plus, Gri ve Bab’s
ise Hisarüstü’ndeki cafe-bar tarzında mekânlar.
Ders çalışılabilecek mekânlar
Hisarüstü’nde öğrencilerin ders çalışmak için tercih ettiği yer Miligram
Coffee olmaktadır. Eğer Hisarüstü’nden birazcık dışarı çıkarsak, Etiler
Starbucks ve Bebek Starbucks ders çalışmak için önerebileceğimiz diğer
mekânlar arasında yer almaktadır.
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ULAŞIM
Kampüsler Arası Ulaşım
Okulda Kampüs içi ulaşım çoğunlukla shuttlelarla sağlanıyor. Birbirinden
çok da uzakta olmayan kampüsler arasında 10-15 dakikada bir shuttle
kalkıyor. Shuttlelar ücretsiz. Son dönemde yapılan değişikliklere göre
shuttle saatleri:
Güney Meydan - Etiler Kapı: 08.30 - 18.30 (Ring)
Hisar Kampüs - Güney Kampüs: 08.45 - 17.10 (20/40 dk.)
Kandilli Kampüs - Güney Kampüs: 07.30 - 20.00 (1/2 sa.)
Güney Kampüs - Kandilli Kampüs: 08.45 - 23.00 (1/2 sa.)
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Ayrıca kampüsler birbirine oldukça yakın ve 10
dakikalık bir yürüyüşle bile birçok kampüse rahatça
ulaşılabiliyor.
Bununla birlikte okulda çeşitli noktalarda bisiklet
kiralanabilecek yerler var ve “bizero” uygulaması
üzerinde düşük bir miktara kiralanabilecek bu
bisikletlerle de kampüs içi ulaşım sağlanabiliyor.
Sarıtepe (Kilyos) Kampüse Ulaşım
Kilyos’a Ulaşım İse genellikle Güney Kapıdan kalkan
59RK hattıyla sağlanıyor. Nerdeyse saat başına

OĞUZHAN
AKÇİN
2. Sınıf

kalkan otobüs hattı İETT’ye bağlı ve İstanbul kart basmanız gerekiyor.
59RK’nın güzergahı, Güney Kampüs- 4. Levent - Maslak(ve İtü) Atatürk Oto. Sanayi (AOS) - Hacıosman - Kilyos şeklinde;
Eğer merkez kampüslerden gelmeyip, Yenikapı- Hacıosman (M2)
üzerinden gelecekseniz, trafik olmayan saatlerde 4. Levent, trafik olan
saatlerde AOS durağından aktarma yapmak en mantıklısı.
 Bu yol; merkezden 55 dk., 4. Levent’ten 48 dk., Hacıosman’dan 35
dk. sürüyor.
59RK dışında ulaşım;
 Hacıosman’dan kalkan 151 ile Plaj yolu durağında inip 30 dk.
yürümek. (Mümkün olduğunca bunu yapmayın, köpekler var.)
 Hacıosman’dan kalkan 150 ile Kilyos merkeze gidip sahilden 30 dk.
yürümek.
 Bunun dışında Hacıosman’dan taksi yaklaşık 50₺ tutuyor.
Kampüs içi ulaşım;
 Zekeriyaköy, Arıköy ve Uskumruköy’e ücretsiz shuttlelar var. Saatleri
değişebiliyor ama Otobüs durağının karşısındaki panoya asılıyor.
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Otobüs saatleri güney girişteki güvenlik kapılarında asılıyor ve genellikle
sefer saatleri arasında 1 saat oluyor 2 saate yakın bir yolculuk sonrası Kilyos
kampüse ulaşıyor. O yüzden sefer saatlerine dikkat etmek çok önemli
Dikkat! Kilyos Kampüsün içine girerken otobüste öğrenci kartı kontrolü
oluyor.
Şehir İçi Ulaşım
Okulun Şehir içi toplu ulaşımı otobüs ve metroyla sağlanıyor. Okuldan
şehir içine kalkan herhangi bir shuttle bulunmuyor maalesef.
Metro: Kuzey Kampüs ve güney kampüs arasında bulunan metro durağı
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M6 hattının son durağı ve Nispetiye ve Etiler üzerinden Levent’te M2
aktarmasına bağlanıyor. M2 hattı Levent-Zicirlikuyu-MecidiyeköyTaksim-Haliç ve Yenikapı’dan geçiyor. Şehrin büyük kısmına ulaşıyor.
Otobüsler ise Hisarüstü Merkezden Beşiktaş’a giden 559C ve 43R ile
Şişli’ye giden 59R hatlarından oluşuyor. Bu otobüsler Levent ve
Zincirlikuyu’ya uğruyor. Ayrıca Güney Kampüsten Bebek çıkışından
çıkarak sahil yolu otobüslerine de binilebilir. Okula gelen herhangi bir
minibüs hattı yok maalesef.
Metrobüs: Okulun herhangi bir Metrobüs durağı yok. En yakın Metrobüs
durağı ise Zincirlikuyu’da. Zincirlikuyu’ya otobüs veya metro ile rahatça
ulaşabilirsiniz (Metro için Gayrettepe durağı olarak geçiyor.)
Vapur: En yakın vapur iskelesi Beşiktaş’ta, buradan Üsküdar ve
Kadıköy’e vapurlar bulunuyor.
Şehirle ilgili otobüs saatlerine ve otobüs hatlarına ulaşmak için İETT’nin
telefon uygulaması Mobiett‘yi indirip sefer saatlerine bakabilirsiniz. Buna ek
olarak bir ulaşım uygulaması indirmenizde işinizi oldukça
kolaylaştıracaktır.
Metro ve Otobüs Hatları 12’ye kadar açık oluyor. 12’den sonra
ulaşımı sağlamak için taksi kullanmak zorunda kalınıyor. Taksi Beşiktaş’tan
yaklaşık 20’i Zincirlikuyu’dan 12-13 lira yazıyor.
Ayrıca Anadolu yakasından dönüşlerde 12’den sonra metrolar
kapandığı için tek seçenek
Metrobüs
ve
ÜsküdarBeşiktaş vapuru. Vapur saat
1’e kadar var, Metrobüs ise
sabaha kadar çalışmaya devam
ediyor.
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İSTANBUL’DA KÜLTÜR VE SANAT
Asırlar boyunca 3 büyük imparatorluğa başkentlik yapmış, kültür ve
sanat açısından Türkiye’nin en zengin şehri İstanbul’a, namı diğer
Kostantiniyye’ye, hoş geldiniz. Dokuz bin yıllık geçmişe sahip olan bu
şehirde ilk maddemiz görülmesi gereken tarihi yerler. Topkapı Sarayı,
Ayasofya Müzesi, Yerebatan Sarnıcı’nı gezip Gülhane Parkı’nda mola
vererek İstanbul’u tanımaya güzel bir tarihi yarımada turuyla
başlayabilirsiniz. Bünyesinde bir milyondan fazla eseri barındıran ve
dünyanın en büyük müzelerinden biri olan İstanbul Arkeoloji Müzesi de
kesinlikle listeye alınması gereken yerler arasında. Buraları gezmek birkaç
günden fazla alabilir, bu nedenle “müzekart” almak daha avantajlı olacaktır.
Ayrıca, Osmanlı kültürünü daha yakından tanımak için içerisine ücretsiz veya
sembolik rakamlarla girebileceğiniz, Beşiktaş’ta bulunan Deniz Müzesi ve
Milli Saraylar Resim Müzesi de ziyaret edilebilir.
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Bunun yanı sıra güncel sergiler görmek isteyenler
için de İstanbul’da çok sayıda müze mevcut. Hemen
hemen hepsinde ücretsiz giriş günleri bulunan İstanbul
Modern (Perşembe), Pera Müzesi (Cuma), Sabancı
Müzesi (Çarşamba), SALT Beyoğlu (her gün) gibi
müzeleri ziyaret edebilirsiniz. Bu müzelerde
gerçekleşen film gösterimleri, sanat konuşmaları gibi
etkinliklerini kaçırmamak için Facebook sayfalarını
GİZEM ÖZDİL
takip edebilirsiniz.
EE ÖTK
İstanbul’da festival denince akla gelen ilk isim
2016-2017 Başkanı
sevgili İKSV’nin film ve caz festivali başta olmak üzere
4. Sınıf
birçok etkinliği bulunuyor. İKSV’nin çoğu etkinliğinde
öğrenci indirimleri var ancak film ekimi gibi biletlerin
saatler içinde tükendiği festivallerde atik olmakta fayda var. Her yıl İKSV’nin
1000 öğrenciye 250 TL’lik kart hediye ettiği çekilişe katılmanız da şiddetle
tavsiye edilir! Ayrıca Akbank caz festivali, Bienal, Chill-out ve Kahve Festivali
de İstanbul’un sevilen ve en çok tercih edilen festivalleri arasında. Tiyatro
severler için devlet tiyatroları ve özel tiyatrolarda birçok oyun –hem de
öğrenci indirimli!- bulmak mümkün. Etkinlikleri Biletix ve İKSV’nin kendi
sayfasından takip edebilirsiniz.
Son olarak, okulumuz da kültür-sanat etkinlikleri açısından tam bir derya.
Her çarşamba gerçekleşen
ALH Klasik Müzik konserleri,
sinema salonumuz SineBU,
düzenlediği
söyleşiler
ve
zengin film arşiviyle başımızın
tacı MAFM başta gelenler
arasında.
Bol
sanatlı
bir
yıl
geçirmeniz dileğiyle!
Kız Kulesi
S a y f a 85 | 98

1
a)
b)
c)
d)

Aşağıdakilerden hangisi
yazılım dersi değildir?

EE 241
CMPE 150
EE 334
EE 242

3

Hangisi bölümümüzdeki
öğrencilerin kampüs içi
faaliyetlerinden değildir?

a) SineBU’da film izlemek
b) Kütüphanede takılmak
c) Albert Long Hall konserlerine
katılmak
d) Starbucks’ta kahve içmek

2
a)
b)
c)
d)

ÇAP yapabilmek için
gereken minimum ortalama
kaçtır?

2.75
3.00
3.25
3.50

4

IEEE’nin açılımı nedir?

a) The Institution of Electrical and
Electronics Engineers
b) The Institute of Electrical and
Electronics Engineers
c) The Institute of Electronics and
Electrical Engineers
d) The Institution of Electrical and
Electronics Engineering
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5
a)
b)
c)
d)

Bir dönemde alınması
gereken minimum kredi
sayısı kaçtır?

9

Aşağıdaki otobüslerden
hangisi okulumuzdan
geçmez?

59R
59C
53R
43R

Değerlendirme

4
5
6
7
Aşağıdakilerden hangisi
Hisarüstü mekanlarından
değildir?

8
a)
b)
c)
d)

12
14
15
17

The Concrete House
Daktilo
Urfam Kebap
Sar Kebap

10
a)
b)
c)
d)

Yurtlara aylık devamsızlık
hakkı kaç gündür?

Aşağıdakilerden hangisi
bölümümüzdeki hocalardan
değildir?

Prof. Dr. Hakan Deliç
Prof. Dr. Mehmet Akar
Prof. Dr. Alpar Sevgen
Prof. Dr. Oğuzhan Çiçekoğlu

1. c, 2. c, 3. b, 4. b, 5. a, 6. d, 7. c, 8. b, 9. d, 10. c.

a)
b)
c)
d)

6
a)
b)
c)
d)

17.00-19.00
17.00-19.30
17.30-19.00
17.30-19.30

7

a)
b)
c)
d)

Yemekhanemizde hafta içi
akşam yemeği hangi
saatlerdedir?

10 Doğru
Tebrikler! Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümümüzde hayatta kalmanız
mümkün görünüyor.

8-9 Doğru
Bölüme hazır olmak için kitapçığımızı bir kez daha gözden geçirmenizi rica
ediyoruz.
0-7 Doğru
Üzgünüz, hayatınızı tehlikeye atmamanızı tavsiye ediyoruz.
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ADD-DROP (DERS EKLEME BIRAKMA)
Öğrenciler derslerin başlamasını
takiben sınırlı bir süre boyunca kayıt
oldukları dersi bırakarak veya yeni
ders ekleyerek ders programlarında
değişiklik yapabilirler. Ders eklemebırakma
akademik
takvimde
belirtilen
tarihlerde
akademik
danışmanın onayı ile yapılır. Ders
ekleme-bırakma dönemi bitiminde
ÖBİKAS üzerinden kayıtlı olunan
ders programı incelenmeli, eğer
kayıtlarda bir hata varsa durumun
düzeltilmesi için dilekçe ile ilgili
akademik
birime
başvuru
yapılmalıdır.

ADVISOR
Öğrencilerin danışman hocasıdır.
Akademik
anlamda
size
yol
gösterebilecek,
yaşadığınız
sıkıntılarda ve sormak istediğiniz
sorular
olduğunda
ilk
olarak
danışabileceğiniz
kişidir.
Ders
programınızı oluşturduktan sonra
advisor’ınızın
onaylaması
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gerekmektedir. Aklınıza takılan
konularda danışmanlarınızla iletişim
kurmak size kolaylık ve rahatlık
sağlayacaktır.

AKADEMİK TAKVİM
Okulda gerçekleşecek akademik
olayların - ders kayıtları, final
tarihleri, tatiller vb- başlangıç ve bitiş
tarihlerine bakabileceğiniz
takvimdir.
https://akademiktakvim.boun.edu.tr/
adresinden ulaşılabilir.

BOĞAZIÇI BUDDY
Üniversitenin internetteki öğrenci /
mezun topluluğu Boğaziçi Buddy
herhangi bir alanda sorgulama
yapabileceğiniz
topluluksal
bir
arama motoru gibidir. Buradaki belli
birkaç terimi bilmek kendinizi daha
iyi açıklamanızı sağlayacaktır:
Others (Diğer): Çoğu gönderinin
altında yorum olarak gördüğümüz bu
kelime, yorum yapan kişinin
gönderiyi paylaşan kişi ile arkadaş
olmadığı için mesajının Facebook
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Messenger’ın
diğer
kısmına
düştüğünü belirtmek için kullanılır.
Bir diğer izahı: “İletişime geçmek
istiyorum, mesajlarının diğer kısmını
kontrol edebilir misin?”
Up (Üst/Yukarı): Bir gönderinin
altında ne kadar çok yorum varsa
gönderi o kadar üstte kalma
eğilimine sahiptir. Bir arkadaşınızın
gönderisini ya da beğendiğiniz bir
gönderiyi öne çıkarmak için altına bir
şey yazmanız yeterlidir. Son
dönemde Facebook’un çok fazla
“Up”
kelimesini
gördüğünde
istenmeyen mesaj (spam) olarak
algılayıp gönderiyi üste taşımadığına
dair bir rivayet olduğundan “Upp”,
”Yukarı”, ”Üst”, ”+” gibi farklı türlerine
rastlamak mümkündür. Bir diğer
izahı: “Bu gönderi diğerlerine göre
daha öne çıkmalı.”
Rez
(Rezerve):
Gönderiye
yapılacak yorumların bildirim olarak
gelmesini istiyor veyahut üstteki
yorumlardan
birinde
sonradan
değiştirebileceğiniz bir “arsa” tutmak
istiyorsanız Rezerve bunun içindir.
Gönderiyi kimse bilmeden takip

etmek
istiyorsanız
gönderi
penceresinin sağ üstünde bulunan
üç noktadan “Bu gönderi için
bildirimleri aç”ı seçebilirsiniz. Bir
diğer izahı: “Bu gönderi güzelmiş,
gelecek yorumları merak ediyorum
ve ilk yorumlardan biri olduğum için
sonrasında kendim de güzel bir
yorum ekleyebilirim.”
TL;DR (Çok Uzun, Okumadım):
Çok sık kullanılmayan bir kısaltma
olsa da genellikle çok uzun bir
gönderinin ilk kısımlarını okuyup
sonrasında çok uzun olmasına dair
bir protesto niteliğindedir. Bunun
yanı sıra anlatılanın daha ilk
paragraflardan
anlaşıldığını
ve
hepsinin
okumadan
yorum
yapılacağına dair bir belirteç olarak
da kullanıldığı olur. “Too long, didn’t
read”in kısaltmasıdır.

CC
Complementary
Course
(CC)
dersleri, tamamlayıcı derslerdir.
Bölüm sitesinde curriculum başlığı
altında bulabileceğiniz bir listeden
seçilerek alınmaları gerekir. EE
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bölümü için genellikle mühendislik
ve temel bilimler derslerinden
oluşur. Aynı zamanda son sene
programında
CC/HSS
dersleri
bulunmaktadır. Bu dersleri CC veya
HSS ders havuzlarından seçerek
alabilirsiniz.

CONSENT (ONAY)
Bazı derslerin önkoşulu “öğretim
elemanı
onayı”
olarak
tanımlanmıştır. Öğrencilerin bu
dersleri almak için yeterli donanıma
sahip olup olmadıkları dersi veren
öğretim üyesi tarafından denetlenir.
Bu derslere kayıt olabilmek için
öğrencinin öğretim elemanından
onay alması gerekir. Derse onay
başvurusu akademik yarıyıl kaydı
döneminde
ÖBİKAS’ta
yapılır.
Ancak onay talebi yapılmadan önce
öğretim elemanı ile önceden iletişim
kurmak önemlidir. Öğrenci onay
verilen dersi programına ekleyebilir.
Kaydın
tamamlanması
için
danışman onayı gereklidir. Ders için
tanımlanmış
kota
sebebi
ile
(sayı/sınıf/bölüm/soyadı gibi) derse
kayıt yapılamadığı durumlarda da
dersi veren öğretim elemanından
S a y f a 90 | 98

onay consent) alınarak derse kayıt
yapmak mümkündür.

CO-REQUISITE (YANKOŞUL
DERSI)
Önkoşul derslerine benzer olarak
bazı derslerin alınabilmesi için bir
dersin istenilen dersten önce yahut
dersin alındığı süre zarfında alınması
gerekir. Yankoşul daha esnek
algılanan
bir
önkoşul
olarak
düşünülebilir. Genellikle önkoşul
olması planlanmış ancak aynı süreç
içerisinde alındığında bir sorun
oluşturmayacağı düşünülen dersler
için olan bu durum öğrencinin iki
derste
de
oldukça
dikkatli
çalışmasını gerektirmektedir.

EE LOUNGE
Elektrik Elektronik bölümünün tüm
sınıf ve laboratuvarları gibi, lounge
da kutsal binamız KB’dedir. Buec
toplantılarına ev sahipliği de yapan
lounge’a istediğiniz zaman gidebilir,
bireysel olarak çalışmanın ve
dinlenmenin
yanı
sıra
arkadaşlarınızla ortak çalışmalarınızı
da yapabilirsiniz. Tabi bu sırada

BÖLÜME HIZLI BAŞLANGIÇ REHBERİ | 2018
başkalarını rahatsız etmemeye
dikkat etmeyi unutmayın :)

FİNALLER VE FİNAL HAFTASI
Finaller, dersleri geçmek için
mutlaka katılmanız gereken, dönem
sonu sınavlarıdır. Genellikle tüm
dönem konularını kapsayan finallerin
ders notuna etkileri midterm’lerden
fazladır. Bu yüzden güzel veya kötü
geçen bir final harf notunuzu
etkileyebilir. Dönem sonlarında olan,
final haftası denilen (final haftaları 7
günden biraz daha fazla olmaktadır)
zamanda yapılırlar. Hangi dersin
finalinin ne zaman olacağı okul
yönetimi tarafından belirlenir ve
dönem sonuna doğru registration
sisteminde açıklanır.

KARE BLOK (KB)
Bölümümüzün
sınıf
ve
laboratuvarlarını içinde barındıran,
aynı zamanda Fizik, Kimya ve Kimya
Mühendisliği bölümlerinin de yer
aldığı binadır. Zemin katında
Konfüçyüs Enstitüsü ve KOSGEB
bulunur.
İkinci
katta
bölüm

sekreterliğinin de olduğu ayrı bir
koridor vardır. Bu koridorda ve katın
çeşitli
başka
yerlerinde
hocalarımızın odalarını bulabilirsiniz.
Aynı zamanda ders aralarında
takılabileceğiniz EE Lounge da KB
ikinci kattadır. İlk seferlerinizde
birkaç tur atmanız gerekse de
zamanla yönünüzü bulabileceğiniz
bir mimarisi vardır.

MAKEUP SINAVI
Geçerli ve dersin hocası tarafından
kabul edilen bir mazeret sebebiyle
girilemeyen sınavların yerine yapılan
sınavlardır. Zamanı dersi veren hoca
tarafından belirlenir ama genellikle
final döneminde veya sonrasında
yapılırlar. Bu yüzden tüm dönemin
konusundan sorumlu olacağ n z bu
s navlar
ger ekten ge erli bir
mazeretiniz yoksa tercih etmek ok
mant kl değildir.

MIDTERM
Bazı derslerde bir bazı derslerde iki
tane olan ara sınavlardır. Başka
niversitelerde vize olarak da
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adlandırılmaktadır. Sayısı ve nasıl
olacağı dersten derse ve hocadan
hocaya değişmektedir. Genellikle
akşam beşten sonra dersler bitince
yapılırlar. Tarihleri dönem içinde
belirli olmaktadır.

MOODLE
Boun mail hesabınızla giriş yaptığınız
ve aldığınız derslerin materyallerinin
ve sınav sonuçlarının yer aldığı
online sistemdir. Bazı derslerde aktif
olarak kullanılır ama bazı derslerde
kullanılmaz. Ders slaytlarının yanı
sıra quiz ve sınav sonuçları moodle
üzerinden açıklanabilir. Bazı proje ve
ödevlerden moodle üzerinden teslim
edilir.

NC (KREDISIZ) DERS
Öğrenciler kayıtlı oldukları lisans
programındaki dersleri kredisiz
alamazlar. Program dışı dersler ilgili
yönetim kurulu tarafından belirlenen
esaslara göre danışman onayı ile
kredili veya kredisiz alınabilir.
Kredisiz alınan derslerin kredi ve
notları ortalama not hesaplarına
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katılmaz. Kredisiz alınan derslerin
statüsü yarıyıl kaydı tamamlandıktan
sonra değiştirilemez.

ÖBİKAS
Açılımı “Öğrenci Bilgi ve Kay t
Sistemi dir. Bu sistemde ğrencinin
akademik bilgileri yer al r. Sisteme
http://registration.boun.edu.tr
adresinden
erişilebilir.
ğrenci
BİKAS ta
akademik
yar y l
kay tlar , e- dilek e başvurular ,
değişim programlar başvurular , yurt
başvurular , burs başvurular , ders
değerlendirme
anketi,
ğrenci
temsilciliği se imleri gibi işlemleri
ger ekleştirebilir. niversiteye kay t
esnas nda her ğrenciye BİKAS
kullan c ad ve şifresi verilir.
BİKAS ta
yer
alan
iletişim
bilgilerinin g ncel tutulmas na zen
g sterilmelidir.

PS
Açılımı Problem Session olan, ders
saatlerinin dışında soru çözülen ve
pratik yapılan vakitlerdir. Genellikle
asistanlar tarafından verilirler. Bazı
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derslerde soru çözmenin yanı sıra
kısaca konu özeti de yapılır. Genelde
zorunlu olmamakla birlikte dersin
konularının oturmasını sağladığı için
katılmakta fayda vardır.

PRE-REQUISITE (ÖNKOŞUL
DERSI)
Bazı derslerin alınabilmesi için daha
önce diğer bir temel dersin alınmış
olması
gerekir.
Bu
yüzden
Katalogda bu dersler için önkoşul
dersi belirtilmiştir. Bu, o dersi almak
için öğrencinin önkoşul dersini almış
ve geçer bir not ile tamamlamış
olması gerektiğini belirtir. Alınması
gereken bir dersin önkoşulu
alınmadığı durumda, öğrencinin
eğitimi uzayabileceğinden, önkoşul
derslerini
öncelikli
olarak
tamamlanması
gerekir.
Özel
durumlarda dersi veren öğretim
elemanı ile hem dersi açan, hem de
öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili
yönetim kurulları kararıyla ders ön
koşulu tamamlanmadan alınabilir.
Ders önkoşul muafiyeti alabilmek
için dilekçe ile başvuru yapmak

gerekir.

SESLİ STUDY
Tamamen sessiz olmamız gereken
kütüphanenin
aksine,
arkadaşlarınızla beraber derslerinize
çalışabileceğiniz veya projelerinizle
uğraşabileceğiniz kısımdır. Study’e
kütüphane girişinin hemen yan
tarafındaki kapıdan girilir. Özellikle
final dönemlerinde hep dolu olan
ama girince mutlaka yer bulunabilen
bir ortamı vardır. Yağmurlu ve soğuk
havalarda kampüs köpeklerimizin de
konakladıkları mekânlardan birisidir.

SINEBU
Haftanın dört günü okulumuzda
sinema hizmeti veren sinema
salonudur.
Yeni
YADYOK
binasındadır.
Aylık
sinema
programına
https://sinebu.boun.edu.tr/program
adresinden ulaşılabilir.

SPRING BREAK
Bahar dönemi, nisan ayında okulun
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verdiği bir haftalık tatildir. Her ne
kadar tatil olsa da sonrasında
genelde midtermler olduğu için bir
kısmını çalışarak değerlendirmekte
fayda vardır.

TESLA SINIFI
4.sınıfa geçip daha az kontenjanlı
dersler almaya başlayana kadar okul
hayatınızın geçeceği sınıftır. KB’nin
zemin
katında
olup,
birkaç
denemeden sonra kaybolmadan
gidebileceğiniz kolaylıktadır. Temel
EE dersleri burada yapılır.

TURNITIN
Yazdığınız makale ve raporların
yüklendiği online sistemdir. Burada
yazdığınız rapor daha önceden
yazılmış yazılarla karşılaştırılır ve
benzerlik oranları tespit edilir. Bu
yüzden
raporlarınızı
yazarken
kendiniz yazmaya ve kaynakça
göstermeye daima özen gösterin.
Plagiarism (intihal, yani başka bir
eserden bilgi hırsızlığı) akademik bir
suçtur. Alıntı yapılırsa mutlaka
kaynakça gösterilmelidir.
S a y f a 94 | 98

WITHDRAWAL (DERSTEN
ÇEKILME):
Öğrenciler kayıtlı bulundukları bir
dersten
Akademik
Takvimde
belirtilen
dersten
çekilme
tarihlerinde çekilebilirler. Ancak,
birinci
sınıf
öğrencileri
ders
programlarında yer alan derslerden
çekilemezler. Öğrencinin çekildiği
derslerin notu transkriptlerinde “W”
işareti ile belirtilir. Dersten çekilme
başvurusu ÖBİKAS üzerinden yapılır
ve danışman onayı ile kesinleşir.
Dersten çekilme dönemi bitiminde
ÖBİKAS üzerinden kayıtlı olunan
ders programı incelenmeli, eğer
kayıtlarda hata varsa durumun
düzeltilmesi için hemen dilekçe ile
ilgili akademik birime başvuru
yapılmalıdır.

DERSLER VE SINAVLAR
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