NT BAK PROGRAMI
Bölümümüzce haz rlanan yeni müfredat uygulanmas , a a da yaz l olan kurallar
çerçevesinde yap lacakt r. Yeni müfredat, bölümümüzde 2006-2007 ö retim y l nda
birinci s n fta okuyan ö renciler ile takip eden y llardaki ö rencilere uygulanacakt r.
2006-2007 ö retim y l nda birinci s n fta olan ö renciler için yeni müfredat dahilinde
belirtilen önko ullar a a daki kurallara göre esnetilmi tir:
1) IE243 kodlu Manufacturing Processes dersi için
a. PHYS111 dersi, IE 243 dersi için, eski ve yeni müfredatta, önko uldur.
b. 2006-2007 y l bahar döneminde, IE112 kodlu Statics and Strength of Materials
dersininden geçen ö renciler, yeni müfredatta yer alan IE114 Mat.Sci.&Chem
dersinden muaft rlar. Tüm ö renciler, IE243 dersini IE114 önko ulu olmaks z n
alabileceklerdir. 2007-2008 y l nda IE114 dersinin gereken konular n IE243 dersi
kapsam nda ek ders olarak okuyacaklard r.
c. 2006-2007 güz döneminde, IE111 Comp. Aid. Eng. Drawing dersinden ba ar s z
olmu ö renciler, IE243 dersi için önko ul olan bu dersi 2007-2008 ö retim y l güz
döneminde, IE243 dersi ile birlikte alabilirler. Takip eden y llarda bu önko ul
geçerlidir.
d. 2006-2007 bahar döneminde, CENG198 dersinden ba ar s z olmu ö renciler, 20072008 ö retim y l güz döneminde, IE243 dersini, CENG198 önko ulu olmaks z n
alabilirler. Takip eden y llarda bu önko ul geçerlidir.
2) 2006-2007 y l bahar döneminde eski müfredatta yer alan IE112 kodlu Statics and
Strength of Materials dersini hiç almam olan ö renciler IE114 Mat.Sci.&Chem
dersini alacaklard r. IE112 kodlu dersi al pta ba ar s z olan ö renciler için ders 20072008 ö retim y l nda tekrar aç lacakt r. ;leriki y llarda IE112 dersinden ba ar s z olan
ö renciler bu dersin aç lmamas durumunda IE114 kodlu dersi alabilirler.
3) 2006-2007 güz döneminde IE101 Orientation dersinden ba ar s z olmu ö renciler,
2007-2008 ö retim y l güz döneminde de ba ar s z olduklar takdirde IE232 dersini
alamayacaklard r.
4) 2006-2007 güz döneminde, MATH155 dersinden ba ar s z olmu ö renciler, ikinci
s n f müfredat nda yer alan MATH215 dersi için önko ul olan MATH155 dersini,
2007-2008 ö retim y l güz döneminde, MATH215 dersi ile birlikte alabilirler. Takip
eden y llarda bu önko ul geçerlidir.
5) 2006-2007 bahar döneminde, ENG102 dersinden ba ar s z olmu ö renciler, ikinci
s n f müfredat nda yer alan ENG202 dersi için önko ul olan ENG102 dersini, 20072008 ö retim y l bahar döneminde, ENG202 dersi ile birlikte alabilirler. Takip eden
y llarda bu önko ul geçerlidir.
2006-2007 ö retim y l nda ikinci, üçüncü ve dördüncü s n flarda ve art k y llarda yer alan
ö renciler, a a daki e lenik tablosu do rultusunda, eski müfredat takip edecek ve a a daki
hususlara göre e itimlerini sürdüreceklerdir:
1) IE112 kodlu Statics and Strength of Materials dersi, bu dersten (ikinci kez) ba ar s z
olan ö renciler için 2007-2008 ö retim y l nda tekrar aç lacakt r.
2) MATH228 kodlu Mathematics for IE dersinden kalan ö renciler, bu ders yerine
MATH219 kodlu Engineering Mathematics dersini alabilirler.
3) HMR471 kodlu dersten kalan ö renciler için bu ders aç lmaya devam edilecektir.
4) IE323 kodlu Design of Experiments dersi 2007-2008 ö renim y l nda üçüncü s n f
ö rencileri için, 2008-2009 ö renim y l nda kalan ö renciler için zorunlu ders
statüsünde aç lacakt r. Takip eden y llarda ise IE429 kodu ile seçmeli ders olarak
aç lacakt r. Dersin seçmeli ders olarak aç lmamas durumunda, bölüm kurulunun onay
ile, IE kodlu olarak aç lan seçmeli derslerden biri bu ders yerine al nabilecektir.

5) IE435 dersi 2007-2008 ve 2008-2009 y llar nda zorunlu ders olarak, 2009-2010
ö retim y l nda kalan ö renciler için zorunlu ve 2006-2007 ö retim y l nda birinci
s n fta olan ö renciler için seçmeli ders olarak aç lacakt r. Takip eden y llarda ise bu
ders seçmeli olarak aç lacakt r. Dersin seçmeli ders olarak aç lmamas durumunda,
bölüm kurulunun onay ile, IE kodlu olarak aç lan seçmeli derslerden biri bu ders
yerine al nabilecektir.

Tablo 1: E lenik Tablosu
Eski Kod
IE212
ENG201
MATH228
IE 323
IE324
IE340
IE343
IE358
IE359
IE430
IE435

Yeni Kod
IE114
ENG202
MATH219
Zorunlu dersler listesinden ç kar larak IE429 kodu ile seçmeli
dersler listesine eklenmi tir.
IE327
IE244
IE243
IE341
IE240
IE334
Zorunlu dersler listesinden ç kar larak ayn kod ile seçmeli
dersler listesine eklenmi tir.

