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2010-2011 öğretim yılından itibaren yürürlüğe girecek olan yeni müfredat, 2009-2010 

öğretim yılında bölümümüze başlayan öğrenciler ile takip eden yıllardaki öğrencilere 
uygulanacaktır. 2009-2010 öğretim yılından önce bölümümüze başlamış olan öğrenciler tabi 
oldukları müfredatı izlemeye devam edeceklerdir. 

Yeni müfredata geçiş sürecinde aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulacaktır:  
 

1) Yeni müfredatta 1. sınıf dersi olan Etik ve Sosyal Sorumluluk dersi bu müfredata tabi 
olan 2009-2010 öğretim yılında bölüme başlayan öğrencilere dersin açıldığı ilk 
dönemde verilecektir. Bu öğrenciler dersi (akademik yetersizlik durumunda olanlar da 
dahil olmak üzere) kredi yüklerine bakılmaksızın alacaklardır.  
 

2) 2009-2010 öğretim yılında bölümümüze başlayan öğrenciler için IE 243 – 
Manufacturing Processes dersi kayıtlarında, CENG 198 - Introduction to Computer 
Programming dersi önkoşul şartı aranmayacaktır. 
 

3) IE 243 dersi IE 202 dersinin eşkoşulu (corequisite) olmuştur. Bu durumda yeni 
müfredat öğrencilerimizin IE 202 – Work Study and Ergonomics dersine 
kaydolabilmeleri için ya daha önceden IE 243 – Manufacturing Processes dersini 
almış ve başarılı olmuş olmaları ya da IE 202 dersi ile birlikte IE 243 dersine kayıt 
olmaları gerekmektedir. 

 
4) ‘Work Study and Ergonomics’ dersi eski müfredat öğrencileri için 2010-2011 öğretim 

yılında güz döneminde IE 301 kodu ile açılacaktır. Bu derse yeni müfredata tabi 
öğrenciler kayıt olamayacaklardır. Yeni müfredat öğrencileri için ise IE 202 koduyla 
Bahar döneminde açılacaktır ve eski müfredat öğrencileri de kayıt olabileceklerdir. Bu 
ders 2010-2011 öğretim yılından sonra IE 202 kodu ile bahar dönemlerinde açılacak 
olup, IE 301 dersinden başarısız olmuş veya çeşitli sebeplerden henüz almamış veya 
not yükseltmek isteyen öğrenciler IE 202 dersini alacaklardır. 

 
5) Yeni müfredattan kaldırılmış olup, eski müfredata tabi öğrenciler için zorunlu olan IE 

244 dersi, bu öğrenciler için 2010-2011 bahar döneminde açılacaktır. Öğrenci sayısına 
bağlı olarak bu dersin 2011-2012 bahar döneminde de açılmasına karar verilecektir.  
2012-2013 öğretim yılından itibaren IE 244 dersini almak isteyen eski müfredat 
öğrencileri, IE 244 dersi yerine seçmeli olan IE 444 dersini alabileceklerdir. 

EŞLENİK TABLOSU 
 

Eski Müfredat Yeni Müfredat 

IE 301 Work Study and Ergonomics (2 2 3) IE 202 Work Study and Ergonomics (2 2 3) 

IE 244 Computer Integrated Manufacturing 
Systems (2 2 3) 

IE 444 Computer Integrated Manufacturing 
Systems (3 0 3) 

ENG 202 Advanced Reading and Oral 
Communications (2 2 3) ENG 305 Advanced Academic English I (0 2 1) 



NOT:  IE 243 dersi ve seçmeli derse dönüştürülen IE 244 dersi ile ilgili (uygulama ve 
içeriğe yönelik) hususlar  
 

 
IE 243 Manufacturing Processes dersi 

 
1. 2009-2010 akademik yılında 1. sınıfa başlamış olan, 2010-2011 akademik yılında yine 1. 
sınıfa başlamış olan ve sonrasında bölümümüze başlamış olan öğrencilerimizin  

 
a. IE 243 – Manufacturing Processes dersi kayıtlarında, CENG 198 - Introduction to 
Computer Programming dersi önkoşul şartı aranmayacaktır. 
 
b. Bunun yanı sıra IE 243 - Manufacturing Processes dersi ile IE 202 - Work Study 
and Ergonomics dersi arasında eşkoşul ilişkisi tanımlanmıştır. Bu durumda yukarıda 
belirtilen durumdaki öğrencilerimizin IE 202 – Work Study and Ergonomics dersine 
kaydolabilmeleri için ya daha önceden IE 243 – Manufacturing Processes dersini 
almış ve başarılı olmuş olmaları ya da IE 202 dersi ile birlikte IE 243 dersine kayıt 
olmaları gerekmektedir.  
 
c. 2010-2011 akademik yılı güz döneminde ikinci sınıfa başlayacak olan 
öğrencilerimiz, aynı dönemde üçüncü sınıf öğrencileri için açılan IE 301 - Work Study 
and Ergonomics dersine kaydolmayacaklardır. 1.b maddesinde belirtilen eşkoşul 
uygulaması 2010-2011 akademik yılı bahar döneminden itibaren uygulanmaya 
başlanacaktır. 

 
2. IE 244 - Computer Integrated Manufacturing dersinin farklı bir kodla bölüm seçmeli dersi 
olarak açılmasına karar verilmiştir.   

 
a. 2010-2011 akademik yılında 3. ve 4. sınıf olan öğrencilerin bu dersi daha önce 
zorunlu ders olarak almış olmaları nedeniyle, Computer Integrated Manufacturing 
dersi bölüm seçmeli dersi kapsamında ilk olarak 2012-2013 bahar döneminde 
açılacaktır.  
 
b. 2012-2013 bahar dönemine kadar ise, 2008-2009 veya daha önceki akademik 
yıllarda bölüme başlamış olup da (2010-2011 akademik yılında 3. veya 4. sınıf olan 
öğrenciler) dersi daha önce akademik yetersizlik veya önkoşul şartlarını yerine 
getirememe gibi nedenlerden dolayı alamamış öğrenciler ve dersi daha önce almış 
ancak başarısız olmuş olan öğrenciler için Computer Integrated Manufacturing dersi 
bahar dönemlerinde zorunlu ders olarak açılacaktır. Bu dersin kayıtlarında, ilgili 
öğrencinin tabi olduğu müfredatta belirtilen önkoşul şartları göz önünde 
bulundurulacaktır.   
 
c. IE 244 – Computer Integrated Manufacturing dersinin farklı bir kodla bölüm 
seçmeli dersi olması nedeniyle, IE 244 dersinin içeriğinde değişiklik yapılmış ve daha 
önce IE 243 - Manufacturing Processes dersi kapsamında yer alan CNC kodlama 
konuları Computer Integrated Manufacturing dersi kapsamına alınmıştır. Ancak 
mevcut laboratuvar imkânları göz önüne alındığında, henüz manüel tezgâhlarımızın 
olmaması nedeniyle CNC kodlama konusu, manüel tezgâhların temin edilmesine 
kadar IE 243 - Manufacturing Processes dersi kapsamında anlatılacaktır.  Aynı süre 
içinde, Computer Integrated Manufacturing dersi kapsamında CNC kodlama konusuna 
yer verilmeyecektir. 

 
 


