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2018 yılının başından bu yana Yaşar Üniversitesi’ndeki tüm lisans programları ile ilgili olarak 

bir dizi çalışma yürütülmüştür. Söz konusu  çalışmalar “Müfredat Yalınlaştırma Çalışmaları” 

olarak adlandırılmıştır. Bu bağlamda, Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı müfredatı, 

“Müfredat Yalınlaştırma Çalışmaları”nın ortaya koyduğu müfredat ortak kriterleri, 

Mühendislik Fakültesi programlarının ortak isterleri ve Bilgisayar Mühendisliği lisans eğitimi 

verilmesindeki yeni eğilimler ve gelişmeler çerçevesinde güncellenmiştir. 

 

Kısaca 2018-2019 Müfredatı olarak anılmakta olan Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı 

yeni müfredatı, Yaşar Üniversitesi Senatosu kararı uyarınca 2018 Güz Yarıyılı’ndan itibaren 

geçerli olacaktır. 

 

5.7.2018 tarihli “Müfredat Yalınlaştırma Çalışmaları” İntibak Kuralları aşağıda özetlenmiştir. 

Farklı statüde olan ya da statüleri aşağıda özetlenen durumlara uymayan öğrencilerin 

intibakları esas olarak, öğrencinin yazılı talebi, öğrencinin Akademik Danışmanı’nın yazılı  

görüşü, Bölüm Başkanı’nın yazılı görüşü/onayı ile Mühendislik Fakültesi’ne iletilme 

prosedürü takip edilerek yapılacaktır. 

 

“Müfredat Yalınlaştırma Çalışmaları” İntibak Kuralları 

 

1. 2018 Güz Yarıyılı itibariyle Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı olan 

öğrencilerin 2018 Güz Yarıyılı’na kadar aldıkları ve başarılı oldukları dersler, 

Eşleştirme/İntibak Kuralları çerçevesinde 2018-2019 Müfredatı’ndaki dersler yerine 

sayılacaktır. 

2. Ders intibakları, öğrencilerin 2018-2019 Akademik Yılı’nda başlayacağı sınıftan (1., 

2., 3. ve 4. Sınıf statüleri) itibaren uygulanacaktır. 

3. Eski ve yeni müfredatta eşleşen dersler 2017-2018/2018-2019 Müfredat Ders Eşleme 

Tablosu’nda görülmektedir. Bu tabloda, yeni müfredatta karşılığı bulunan eski dersler 

ve eski dersin yerine açılan yeni dersler  eşleşen dersler olarak bire bir karşılıklı 

görülmektedir.  

4. Statüsü değişen derslerle ilgili olarak kurallar şöyledir. 

 Zorunlu dersin seçmeli olması halinde, bu dersten başarılı olanlar, seçmeli 

dersten başarılı sayılacaktır. Bu dersten başarısız olanların ise başka bir seçmeli 

ders alması gerekmektedir.  

 Seçmeli dersin zorunlu olması halinde, bu dersten başarılı olan bu dersi almış 

sayılır. Başarısız olanların, zorunlu hale gelen yeni dersi almaları gerekmektedir. 

Bu dersi hiç almamış üst sınıf öğrencileri için zorunlu hale gelen yeni ders 

mevcut sınıf veya üst sınıf ise bu dersi alması gerekmektedir.  

 Dersin verildiği yıl değişmiş ise, bu dersten başarılı olan dersi almış sayılır. 

Başarısız olan öğrenciler yeni dersi alması gerekmektedir. Bu dersi hiç almamış 

üst sınıf öğrencileri için zorunlu hale gelen yeni ders mevcut sınıfı veya üst sınıf 

ise alması gerekmektedir.  
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5. İki dönemde I ve II olarak verilen zorunlu derslerin, tek dönemlik derse dönüşmesi 

halinde; Derslerden her ikisinden başarısız olan öğrencinin tek döneme düşen dersi 

almasına ve eksik kalan kredisini başka bir seçmeli ders ile tamamlaması belirtilir. 

Derslerden birinden başarılı birinden başarısız olan öğrencilerin, başarılı ders 

kredisinin sayılması başarısız dersin yerine seçmeli ders alması gerekmektedir. 

Derslerin her ikisinden de başarılı olan öğrenci tek döneme düşen dersten başarılı 

sayılır. 

6. Değişen müfredatta, öğrencinin bulunduğu sınıfın derslerinden sorumlu olması alt 

sınıflarda yapılan değişikliklerde ise sadece alt sınıflarda başarısız olunan derslerin 

yeni müfredatta karşılığı olan derslerden sorumlu olunur.  

7. Önceki dönemlerde alınan başarılı derslerin kredi toplamları intibak ettirilen sınıfa 

kadar fazla alınmış ise seçmeli ders kredisinden sayılır. 

8. Önceki dönemlerde alınan başarısız derslerin kredi toplamları intibak ettirilen sınıfa 

kadar fazla alınmış ise yeni açılan alan seçmeli ders kredisinden sayılır. 

 


