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KARAR: 2003/62 
Fakültemiz bölümlerinin, 28 Mart 2003 tarih ve 03/299 sayılı Senato kararıyla onaylanan 
2003-2004 Akademik yılı itibariyle uygulanacak olan yeni ders programlarıyla ilgili olarak 
aşağıda belirtilen intibak programının uygulanmasına; 
 
A. Bir öğrenci ilk kez geldiği yarıyıldan itibaren, üstten ders almış olsa bile, (öğrencinin her 
tekrarı, öğrenci olarak başladığı yarıyıldan itibaren, öğrenciyi iki yarıyıl geriye götürür) yeni 
ders programına tabii tutulacaktır. 2002-2003 akademik yılında tekrar durumundaki 
öğrencilerin sorumlu oldukları programlar aşağıda belirtildiği gibi olacaktır: 
1. 1. ve 2. yarıyılı tekrarlamak durumunda olan öğrenciler 3. yarıyıldan itibaren yeni ders 

programına tabiidir. 
2. 3. ve 4. yarıyılı tekrarlamak durumunda olan öğrenciler 5. yarıyıldan itibaren yeni ders 

programına tabiidir. 
3. 5. ve 6. yarıyılı tekrarlamak durumunda olan öğrenciler 7. yarıyıldan itibaren yeni ders 

programına tabiidir. 
4. 7. ve 8. yarıyılı tekrarlamak durumunda olan öğrenciler eski ders programına göre 

derslerini tamamlayacaklardır. 
5. 2. ve 3. yarıyılı tekrarlamak durumunda olan öğrenciler 4. yarıyıldan itibaren yeni ders 

programına tabiidir. 
6. 4. ve 5. yarıyılı tekrarlamak durumunda olan öğrenciler 6. yarıyıldan itibaren yeni ders 

programına tabiidir. 
7. 6. ve 7. yarıyılı tekrarlamak durumunda olan öğrenciler 8. yarıyıldan itibaren yeni ders 

programına tabiidir. 
 
B. Yeni ders programına göre dersi ve laboratuvarı ayrılmış olan aşağıdaki derslerle ilgili 
olarak; 
1. BİL 101 Bilgisayar Yazılımı-I (3 3 4) dersini tekrarlayacak öğrencilerin yeni ders 

programındaki BİL 101 Bilgisayar Yazılımı-I (3 1 3)  ve BİL 105 Programlama 
Laboratuvarı-I (0 2 1) derslerini almalarına, 

2. BİL 102 Bilgisayar Yazılımı-II (3 3 4) dersini alamamış veya tekrarlayacak öğrencilerin 
yeni ders programındaki BİL 102 Bilgisayar Yazılımı-II (3 1 3) ve BİL 106 Programlama 
Laboratuvarı-II (0 2 1) derslerini almalarına, 

3. FİZ 105 Genel Fizik-I (3 3 4) dersini tekrarlayacak öğrencilerin yeni ders programındaki 
FİZ 105 Genel Fizik-I (3 1 3) ve FİZ 103 Mekanik Laboratuvarı (0 2 1) derslerini 
almalarına, 

4. FİZ 110 Genel Fizik-II (3 3 4) dersini alamamış veya tekrarlayacak öğrencilerin yeni ders 
programındaki FİZ 110 Genel Fizik-II ve FİZ 104 Elektrik Laboratuvarı (0 2 1) derslerini 
almalarına, 

5. Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği Bölümlerinin önceki ders 
programında yer alan KİM 110 Genel Kimya (3 3 4) dersini tekrarlayacak öğrencilerin 
yeni ders programındaki KİM 110 Genel Kimya (3 1 3) ve KİM 116 Genel Kimya 
Laboratuvarı (0 2 1) derslerini almalarına, 

6. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ders programının 2. yarıyılından kaldırılan KİM 110 
Genel Kimya (3 3 4) dersini tekrar alacak öğrencilerin, Fakültemizin diğer bölümlerinin 
yeni ders programına göre açılan “KİM 110 Genel Kimya (3 1 3)” ve “KİM 116 Genel 
Kimya Laboratuvarı (0 2 1)” derslerini almalarına, 

7. Biyomedikal Mühendisliği Bölümünün önceki ders programının 1. yarıyılındaki KİM 113 
Kimya-I (3 3 4) dersini tekrarlayacak öğrencilerin yeni ders programındaki  KİM 113 
Kimya-I (3 1 3) ve KİM 115 Kimya Laboratuvarı (0 2 1) derslerini almalarına,  
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C. Adı, kredisi, uygulama veya teorik saati değişen ancak kodu değişmeyen derslerin 
birbirine eşdeğer olduğuna, 
 
D. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ders programında 2003-2004 akademik yılı itibariyle 
değişen ders programlarıyla ilgili olarak, yukarıda A, B ve C‘de belirtilen hususlara ek olarak, 
aşağıda belirtilen intibak programının uygulanmasına; 
1. Önceki ders programından kaldırılan (6. yarıyıldan) “BİL 336 Sinyaller ve Sistemler” 

dersinin yeni ders programındaki (6. yarıyıl) “BİL 374 Bilgisayar Grafiği” dersine eşdeğer 
olduğuna; BİL 336 dersini alamamış veya tekrarlamak durumundaki öğrencilerin BİL 374 
dersini almalarına, 

2. Önceki ders programından kaldırılıp (7. yarıyıldan)  yeni ders programında teknik 
seçimlik dersler listesine alınan “BİL 433 Sayısal Analiz Teknikleri” dersini  tekrarlamak 
durumunda olan öğrencilerin, “Başkent Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliğinin” 19. maddesi uyarınca Fakülte Yönetim Kurulunca uygun görülen bir 
teknik seçimlik ders almalarına, 

3. Önceki ders programının 4. yarıyılından yeni ders programında 5. yarıyıla alınan “SOS 
204 İşletme” dersinin ilk defa 5. yarıyıla gelecek öğrencilerin  daha önce bu dersi 
aldıkları gözönüne alınarak, bu öğrencilerin bu dersi almamalarına; SOS 204 dersini 
alamamış veya tekrarlamak durumundaki öğrencilerin Fakültemizin diğer bölümlerinde 
açılan “SOS 204 İşletme” dersini almalarına,  

 
E. Biyomedikal Mühendisliği Bölümü ders programında 2003-2004 akademik yılı itibariyle 
değişen ders programlarıyla ilgili olarak, yukarıda A, B ve C‘de belirtilen hususlara ek olarak,  
aşağıda belirtilen intibak programının uygulanmasına; 
1. Önceki ders programından kaldırılan (6. yarıyıldan) “BME 324 Biyoistatistik” dersinin 

yeni ders programındaki (7. yarıyıl) “BME 403 Biyoistatistik” dersine eşdeğer olduğuna; 
BME 324 dersini almış ve başarılı olmuş öğrencilerin BME 403 dersini almamalarına, 

2. Önceki ders programından kaldırılan (7. yarıyıldan) “BME 405 Biyomedikal 
Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları” dersinin yeni ders programındaki (6. yarıyıl) 
“BME 332 Biyomedikal Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları” dersine eşdeğer 
olduğuna; 2003-2004 akademik yılı güz yarıyılında “BME 332 Biyomedikal 
Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları” dersinin açılmasına ve 2003-2004 akademik 
yılında 7. yarıyıla ilk defa gelen öğrencilerin bu dersi almalarına, 

 
F. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ders programında 2003-2004 akademik yılı 
itibariyle değişen ders programlarıyla ilgili olarak, yukarıda A, B ve C‘de belirtilen hususlara 
ek olarak,  aşağıda belirtilen intibak programının uygulanmasına; 
1. Önceki ders programının 5. yarıyılındaki “MAT 240 Olasılık” dersinin ders kodunun 

değişerek yeni ders programındaki (5. yarıyıl) “MAT 340 Olasılık” dersine eşdeğer 
olduğuna,  

2. Önceki ders programından kaldırılan (5. yarıyıldan) “EEM 303 Sinyaller ve Sistemler” 
dersinin yeni ders programındaki (5. yarıyıl) “EEM 301 Sinyaller ve Sistemler-I” dersine 
eşdeğer olduğuna; EEM 303 dersini alamamış veya tekrarlamak durumundaki 
öğrencilerin EEM 301 dersini almalarına, 
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3. Önceki ders programından kaldırılan (6. yarıyıldan) “EEM 336 İşletim Sistemleri” dersinin 

yeni ders programındaki (6. yarıyıl) “EEM 342 Bilgisayar Ağları” dersine eşdeğer 
olduğuna; EEM 336 dersini alamamış veya tekrarlamak durumundaki öğrencilerin EEM 
342 dersini almalarına, 

4. Önceki ders programından kaldırılan (teknik seçimlik ders)  “EEM 437 Bilgisayar Ağları” 
dersini tekrarlamak durumunda olan öğrencilerin, “Başkent Üniversitesi Eğitim-Öğretim 
ve Sınav Yönetmeliğinin” 19. maddesi uyarınca Fakülte Yönetim Kurulunca uygun 
görülen bir teknik seçimlik ders almalarına, 

 
G. Endüstri Mühendisliği Bölümü ders programında 2003-2004 akademik yılı itibariyle 
değişen ders programlarıyla ilgili olarak, yukarıda A, B ve C‘de belirtilen hususlara ek olarak,  
aşağıda belirtilen intibak programının uygulanmasına; 
1. Önceki ders programının 3. yarıyılından kaldırılan “MAT 222 Diferansiyel  

Denklemler (3 - 3)” dersini alamamış veya tekrarlamak durumundaki öğrencilerin, 
Fakültemizin diğer bölümlerinin yeni ders programına göre açılan “MAT 222 Diferansiyel  
Denklemler (3 1 3)” dersini almalarına, 

2. Önceki ders programından kaldırılan (5. yarıyıldan) “END 303 İş Etüdü ve İşbilime Giriş” 
dersinin yeni ders programındaki (5. yarıyıl) “END 307 İş Etüdü” dersine eşdeğer 
olduğuna; END 303 dersini alamamış veya tekrarlamak durumundaki öğrencilerin END 
307 dersini almalarına, 

3. Önceki ders programından kaldırılan (sosyal seçimlik ders) “SOS 312 İşletme 
Yönetimine Giriş” dersinin yeni ders programındaki (5. yarıyıl) “SOS 306 İşletme 
Yönetimi” dersine eşdeğer olduğuna; SOS 312 dersini tekrarlamak durumundaki 
öğrencilerin SOS 306 dersini almalarına 
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