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KARAR: 2004/63 
 
Fakültemiz bölümlerinin, 29 Nisan 2004 tarih ve 04/368-369-370-371-375 sayılı Senato kararlarıyla  
onaylanan, 2004-2005 Akademik yılı itibariyle uygulanacak olan yeni ders programlarıyla ilgili olarak 
aşağıda belirtilen intibak programının uygulanmasına; 

 
1. 2004-2005 akademik yılında tekrar durumundaki öğrencilerin sorumlu oldukları programlar 

aşağıda belirtildiği gibidir: 
a. 1. ve 2. yarıyılı tekrarlamak durumunda olan öğrencilere 3. yarıyıldan itibaren yeni ders 

programı uygulanacaktır. 
b. 2. ve 3. yarıyılı tekrarlamak durumunda olan öğrencilere 4. yarıyıldan itibaren yeni ders 

programı uygulanacaktır. 
c. 3. ve 4. yarıyılı tekrarlamak durumunda olan öğrencilere 5. yarıyıldan itibaren yeni ders 

programı uygulanacaktır. 
d. 4. ve 5. yarıyılı tekrarlamak durumunda olan öğrencilere 6. yarıyıldan itibaren yeni ders 

programı uygulanacaktır. 
e. 5. ve 6. yarıyılı tekrarlamak durumunda olan öğrencilere 7. yarıyıldan itibaren yeni ders 

programı uygulanacaktır. 
f. 6. ve 7. yarıyılı tekrarlamak durumunda olan öğrencilere 8. yarıyıldan itibaren yeni ders 

programı uygulanacaktır. 
g. 7. ve 8. yarıyılı tekrarlamak durumunda olan öğrenciler eski ders programına göre derslerini 

tamamlayacaklardır. 
 

Daha önceki akademik yıllarda tekrar durumuna düşmüş olan öğrencilere hangi yarıyıldan 
itibaren yeni ders programının uygulanacağını belirlemek için, söz konusu öğrencinin bölümde 
ders kaydı yaptırdığı toplam yarıyıl sayısından, her tekrar durumu için 2 yarıyıl çıkartılır. 
  

2. Tüm bölümlerimizde kodu aynı kalıp, adı, ders saati veya kredisi değişen derslerin aynı kodlu 
önceki derslere eşdeğer olduğuna, 
 

3. 2004-2005 akademik yılından itibaren yarıyılları ve kodları değiştirilen “ATA 101 Atatürk İlkeleri ve 
İnkılap Tarihi-I”  dersinin “ATA 201  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I” dersine, “ATA 102 Atatürk 
İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II” dersinin “ATA 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II” dersine 2004-
2005 akademik yılından itibaren eşdeğer olduğuna; daha önceki yarıyıllarda ATA 101 ve/veya 
ATA 102 dersini almış ve başarmış 3. veya daha yukarı yarıyıl öğrencilerinin, ATA 201 ve/veya 
ATA 202 derslerini almamaları gerektiğine, ATA 101 ve ATA 102 derslerini tekrarlamak veya ilk 
kez almak durumunda olan öğrenciler için, 2004-2005 Güz ve Bahar yarıyıllarında ATA 201 ve 
ATA 202  derslerinin ikişer şube olarak açılmasına, 
 

4. Programdan kaldırılan aşağıda listeli dersi/dersleri, tekrarlamak durumunda bulunan öğrencilere, 
Başkent Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 19. maddesi hükümlerine göre işlem 
yapılmasına; her hangi bir nedenle bu dersi/dersleri almamış öğrencilerin, bu ders/derslerden 
muaf tutulmalarına, 
 
Programdan Kaldırılan Dersler: 
Bölüm Dersin Kodu Dersin Adı Yarıyıl 
Endüstri Mühendisliği MÜH 242 Elektroteknik 4 
 EEM 228 Web Tabanlı Programlama 4 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği EEM 342 Bilgisayar Ağları 6 
 xxx xxx Sosyal Seçimlik 7 
Biyomedikal Mühendisliği xxx xxx Sosyal Seçimlik 8 
Bilgisayar Mühendisliği xxx xxx Sosyal Seçimlik 6 
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5. Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü ders programının 4. yarıyılından 6. yarıyılına alınan “SOS 

204 İşletme” dersinin, 6. yarıyıla gelen öğrencilerin bu dersi almış olmaları nedeniyle, 2005-2006 
akademik yılından itibaren açılmasına, bu dersi daha önce almamış veya tekrar almak durumunda 
olan 6. veya daha yukarı yarıyıl öğrencilerinin, diğer bölümlerden bu dersi alabileceğine, 
 

6. Bölümlerimizin programlarından kaldırılan teknik seçimlik dersleri tekrarlamak durumunda olan 
öğrencilere, Başkent Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 19. maddesi 
hükümlerine göre işlem yapılmasına, 

 
    Karar verilmiştir. 

 
 

   
 
 
 

Prof. Dr. İmdat Kara 
(Başkan) 

 
 
 

Prof. Dr. Turhan Çiftçibaşı 
(Üye) 

Prof. Dr. Hüseyin Akçay 
(Üye) 

 
 
 

 
Prof. Dr. Tofik Mamedov 

(Üye) 
Doç. Dr. Fazil Alioğlu 

(Üye) 
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