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T.C. 

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 

BUCAK ZELİHA TOLUNAY UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ  

YÜKSEKOKUL KURULU KARARLARI 

 

Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı Karar Sayısı 

              ……….. … …. 

 
01- Yüksekokulumuz Bölümlerinin 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ders Planı Değişiklikleri 
 

 “Ders Planları Değişiklikleri” ile ilgili Yüksekokulumuz ……………. Bölüm Başkanlığı’ nın …./…../.. tarih ve …/… sayılı, ………. 
Bölüm Başkanlığı’ nın …/…/. tarih ve …/.. sayılı, ……….. Bölüm Başkanlığı’ nın …./…../.. tarih ve …/… sayılı Bölüm Kurul Kararları 
görüşüldü. 

  
17-18 Eğitim Öğretim Yılında öğrencilere uygulanacak olan sekiz yarıyıllık ders planı değişikliklerinin Bölüm Başkanlıklarından 

geldiği şekliyle kabulüne ve konunun Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.  

 

 

 

      ………………………….. BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 
(YENİ PROGRAM) 

ESKİ HALİ ÖNERİLEN HALİ 
Ders 
Kodu 

Dersin Adı  (T+U) K A Durumu Yarıyıl Ders 
Kodu 

Dersin Adı  (T+U) K A Durumu Yarıyıl 

1.SINIF DERSLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER 
              

              

              

              

              

              

              

2.SINIF DERSLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER 

              

        

        

              

              

        

Ders programına yeni eklenen ders.(Eski programda bu ders mevcut değildir)        

Ders programına yeni eklenen ders.(Eski programda bu ders mevcut değildir)        

3. SINIF DERSLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER 

              

              

              

       Ders Programından Kaldırıldı. 

       Ders Programından Kaldırıldı. 

       Ders Programından Kaldırıldı. 

       Ders Programından Kaldırıldı. 

       Ders Programından Kaldırıldı. 

Ders programına yeni eklenen ders.(Eski programda bu ders mevcut değildir)        

Ders programına yeni eklenen ders.(Eski programda bu ders mevcut değildir)        
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4. SINIF DERSLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER 

              

              

              

              

              

              

              

 
DERSLERİN DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ  

 

 

 

DERSLERİN İNTİBAK DURUMU  

 

Ö R N E K 
EEM-101 kodlu Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş (Teori:2 uygulama:0 AKTS:3) dersinden başarısız olan öğrenciler EEM-101 kodlu Elektrik-

Elektronik Mühendisliğine Giriş (Teori:2 uygulama:0 AKTS:4)  dersin sınavlarına girmek, devamsız/ilk defa alacak olanlar ilgili dersi almak zorundadırlar.  

 

EEM-103 kodlu Bilgisayar Programlamaya Giriş (Teori:2 uygulama:1 AKTS:5) dersinden başarısız olan öğrenciler EEM -103 kodlu Algoritma ve 

Programlama (Teori:2 uygulama:1 AKTS:6) dersin sınavlarına girmek, devamsız/ilk defa alacak olanlar ilgili dersi almak zorundadırlar. 

 

EEM-105 kodlu İş Sağlığı ve Güvenliği (Teori:2 uygulama:0 AKTS:4) dersinden başarısız olan öğrenciler için 1. yarıyılda dersin  sınavı açılır. 

Devamsız/ilk defa alacak olanlar bu dersin yerine 3. Yarıyılda Sosyal Seçimlik-I havuzunda açılan derslerden birini almak zorundadırlar. 

 

EHM-106 kodlu Malzeme Bilgisi (Teori:3 uygulama:0 AKTS:4) dersinden başarısız olan öğrenciler EEM-107 kodlu Yarı İletken Fiziği (Teori:3 

uygulama:0 AKTS:5) dersin sınavlarına girmek, devamsız/ilk defa alacak olanlar ilgili dersi almak zorundadırlar.  

 

FIZ-125 kodlu Fizik I (Teori:2 uygulama:0 AKTS:3) dersinden başarısız olan öğrenciler FIZ -135 kodlu Fizik I (Teori:3 uygulama:1 AKTS:4) dersin 

sınavlarına girmek, devamsız/ilk defa alacak olanlar ilgili dersi almak zorundadırlar.  

 

EEM-102 kodlu Bilgisayar Programlama (Teori:2 uygulama:2 AKTS:5) dersinden başarısız olan öğrenciler EEM-102 kodlu Bilgisayar Programlama 

(Teori:2 uygulama:1 AKTS:5) dersin sınavlarına girmek, devamsız/ilk defa alacak olanlar ilgili dersi almak zorundadırlar.  

 

EEM-104 kodlu Temel Elektrik-Elektronik (Teori:2 uygulama:2 AKTS:4) dersinden başarısız olan öğrenciler EEM-104 kodlu Temel Elektrik-Elektronik 



 

DOKÜMAN ADI DOKÜMAN NO ZTYO.FR.52 

 
DERS DEĞİŞİKLİK FORMU 

 

YÜRÜRLÜK NO/TARİH 01/01.08.17 

REVİZYON NO/TARİH 00/01.08.17 

SAYFA NO 3/3 
 

 

 

 

(Teori:2 uygulama:1 AKTS:4) dersin sınavlarına girmek, devamsız/ilk defa alacak olanlar ilgili dersi almak zorundadırlar.  

 

3. yarıyıldaki 1. Grup Teknik Seçmeli (Teori:3 uygulama:0 AKTS:4) derslerinden birinden başarısız olan öğrenciler il gili dersin yerine Sosyal Seçmeli I 

havuzundan (Teori:3 uygulama:0 AKTS:4) derslerden birini almak zorundadırlar.  

 

EEM-251 kodlu Mesleki Yazılım Uygulamaları (Teori:3 uygulama:0 AKTS:4) dersinden başarısız olan öğrenciler için 3. yarıyılda ders in sınavı açılır. 

Devamsız/ilk defa alacak olanlar bu dersin yerine Sosyal Seçmeli I havuzundaki (Teori:3 uygulama:0 AKTS:4) derslerden birini almak zorundadırlar. 

 

EEM-254 kodlu İleri Düzey Programlama (Teori:3 uygulama:0 AKTS:4) dersinden başarısız olan öğrenciler i çin 4. yarıyılda dersin sınavı açılır. 

Devamsız/ilk defa alacak olanlar bu dersin yerine 2. Grup Teknik Seçmeli havuzundaki (Teori:3 uygulama:0 AKTS:4) derslerden b irini almak 

zorundadırlar. 

 

EEM-258 kodlu Yenilenebilir Enerji Kaynakları (Teori:3 uygulama:0 AKTS:4) dersinden başarısız olan öğrenciler için 4. yarıyılda dersin sınavı açılır. 

Devamsız/ilk defa alacak olanlar bu dersin yerine 2. Grup Teknik Seçmeli havuzundaki (Teori:3 uygulama:0 AKTS:4) derslerden b irini almak 

zorundadırlar. 

 

 

 

 
İNM-105 kodlu Yapı Teknolojisi I (Teori:3 uygulama:0 AKTS:3) dersinden başarısız olan öğrenciler için eski yarıyılında dersin sınavı açılır .  

 

İNM-107 kodlu Temel Ahşap ve Çatı Teknikleri (Teori:2 uygulama:2 AKTS:3) dersinden başarısız olan öğrenciler İNM -105 kodlu Temel Mesleki İşlemler 

I  (Teori:3 uygulama:2 AKTS:5)  dersinin sınavlarına girmek, devamsız/ilk defa alacak olanlar ilgili dersi almak zorundadırlar. 

 

İNM-109 kodlu Malzeme bilimi (Teori:2 uygulama:0 AKTS:2) dersinden başarısız olan öğrenciler İNM-109 kodlu Malzeme bilimi (Teori:3 uygulama:0 

AKTS:3)dersin sınavlarına girmek, devamsız/ilk defa alacak olanlar ilgili dersi almak zorundadırlar.  

 

İNM-102 kodlu Statik (Teori:3 uygulama:0 AKTS:3) dersinden başarısız olan öğrenciler İNM-102 kodlu Statik (Teori:4 uygulama:0 AKTS:4) dersin 

sınavlarına girmek, devamsız/ilk defa alacak olanlar ilgili dersi almak zorundadırlar.  

 

İNM-106 kodlu Yapı Malzemeleri (Teori:3 uygulama:0 AKTS:3) dersinden başarısız olan öğrenciler İNM-106 kodlu Yapı Malzemeleri (Teori:2 

uygulama:0 AKTS:2) dersin sınavlarına girmek, devamsız/ilk defa alacak olanlar ilgili dersi almak zorundadırlar.  

 

İNM-108 kodlu Kâgir Kaplama ve Duvar Teknikleri (Teori:2 uygulama:2 AKTS:4) dersinden başarısız olan öğrenciler İNM -108 kodlu Temel Mesleki 

İşlemler II (Teori:3 uygulama:2 AKTS:5) dersin sınavlarına girmek, devamsız/ilk defa alacak olanlar ilgili dersi almak zorundadırlar.  

 

İNM-110 kodlu Yapı Teknolojisi II  (Teori:3 uygulama:0 AKTS:3) dersinden başarısız olan öğrenciler için kaldırılmadan önceki yarı yılında dersin sınavı 

açılır.  

 

-…………Yüksekokulu ………. Bölümüne 17-18 yılından itibaren yeni gelecek olanların ve şu anda 1. Sınıfta eğitim gören öğrencilerin 2017-
2018 eğitim–öğretim yılından itibaren sorumlu olacağı derslerin ekte verilen 8 yarıyıllık liste şeklinde olmasına, öğrenci bilgi sistemi (OBS) ne 
ve AKTS internet sayfasına işlenmesine, karar verilmiştir. 
 
-Eski ve yeni kodlu tüm dersler için ilgili dönemlerde  öğretim elemanı görevlendirilmesine 

-Ders değişiklikleri ile ilgili olarak yukarıdaki intibak kararlarının uygulanmasına karar verilmiştir. 
 
 
 

 

 


