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2018-2019 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİNDE
MALZEME BİLİMİ VE MÜHEDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDE
DERS SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1.

Ders seçiminde yararlı olabilecek bazı bilgi ve belgeler bölümümüz web sayfasında
(http://matse.eskisehir.edu.tr/ ana sayfasında ve “Lisans” menüsünün “dersler”
sekmesinin altında) yer almaktadır.

2.

Ders seçimi ile ilgili soru ve/veya sorunlarınızı akademik danışmanınıza iletmeniz
gerekmektedir. Soru ve/veya sorunlarınızın cevabını yine akademik danışmanınızdan
almanız beklenmektedir.
Akademik danışmanınınız gerektiğinde bölüm yönetimi veya Öğrenci İşleri Birimi ile
temasa geçerek soru ve/veya sorununuzun kesin cevabını öğrendikten sonra sizi
bilgilendirecektir.

3.

Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Bölümünde % 100 İngilizce eğitim yapılmaktadır. Bu nedenle her ne sebeple olursa olsun
bölümümüzde İngilizce açılan bir dersin yerine başka bir bölümde aynı kodla ve Türkçe
olarak açılan bir ders alınamaz.
Örneğin, önceki dönemlerde TRS 127 (İNG) dersini alan ve bu dersten kalan bir öğrenci,
2018-2019 Güz döneminde bölümümüzde açılan TRS 127 (İNG) dersinin alması gereken
iki dersle çakışıyor olmasını ve dolayısıyla dönem kaybına neden olacağını gerekçe
göstererek TRS 127 dersini bir başka bölümden Türkçe olarak alamaz.

4.

2017-2018 öğretim yılına kadar zorunlu ders statüsünde olan İKT 151 dersi, bu dersi
İngilizce verebilecek bir öğretim üyesinin görevlendirilememesi nedeniyle, 2018-2019
öğretim yılı itibariyle programımızdan kaldırılmıştır. Buna bağlı olarak İKT 151 dersinin
statüsü mesleki seçmeli (MS) ders olarak değişmiştir.
(a)

Bu dersten kalan öğrenci ile bu dersi sorumlu olduğu dönemde almayan öğrenci,
İKT 151 dersi yerine bir MS ders almakla yükümlüdür.

(b)

İKT 151 dersini alıp geçen bir öğrencinin, 2018-2019 öğretim yılı kataloğunda
zorunlu ders statüsünde bir ders olarak yer alan İKT 356 dersini almakla yükümlü
olup olmadığı, o öğrencinin 1. sınıfa hangi eğitim-öğretim yılında kayıt olduğuna
bağlıdır:
(i)

İKT 356 (İNG) dersi 2018-2019 öğretim yılı kataloğunda V. yarıyılda
bulunduğundan, 2016-2017 Güz dönemi ve sonrasında 1. sınıfa kayıt
yaptırmış olan bir öğrenci, İKT 356 (İNG) dersini almakla yükümlüdür.

(ii)

2016-2017 Güz döneminden önce 1. sınıfa kayıt yaptırmış olan bir öğrenci,
İKT 356 (İNG) dersinden muaftır.

5.

6.

YÖK’ün ilgili kararı doğrultusunda, zorunlu ders statüsündeki İSG 401 İş Sağlığı ve
Güvenliği I dersi, 2018-2019 öğretim yılı kataloğuna eklenmiştir. Bununla birlikte, İSG
401 dersi online verilecek bir ders olduğundan, haftalık ders programında yer
almamaktadır.
(a)

İSG 401 dersi 2018-2019 öğretim yılı kataloğunda V. yarıyılda bulunduğundan,
2016-2017 Güz dönemi ve sonrasında 1. sınıfa kayıt yaptırmış olan bir öğrenci, İSG
401 dersini almakla yükümlüdür.

(b)

2016-2017 Güz döneminden önce 1. sınıfa kayıt yaptırmış olan bir öğrenci, İSG
401 dersinden muaftır.

YÖK’ün ilgili kararı doğrultusunda, zorunlu ders statüsündeki İSG 402 İş Sağlığı ve
Güvenliği II dersi, 2018-2019 öğretim yılı kataloğuna eklenmiştir. Bununla birlikte, İSG
402 dersi online verilecek bir ders olduğundan, haftalık ders programında yer
almamaktadır.
(a)

İSG 402 dersi 2018-2019 öğretim yılı kataloğunda VII. yarıyılda bulunduğundan,
2015-2016 Güz dönemi ve sonrasında 1. sınıfa kayıt yaptırmış olan bir öğrenci, İSG
402 dersini almakla yükümlüdür.

(b)

2015-2016 Güz döneminden önce 1. sınıfa kayıt yaptırmış olan bir öğrenci, İSG
402 dersinden muaftır.

8.

Zorunlu ders statüsündeki TKY 302 (İNG) Quality Control dersi Endüstri Mühendisliği
Bölümünde (İNG) açılmıştır. Dersi Öğretim Üyesi Dr. Leman Esra DOLGUN verecektir.

7.

MLZ 407 Seminer dersi MLZ 497 dersinin, MLZ 497 dersi de MLZ 498 dersinin ön
koşulu olduğundan, bitirme konusu ve tez danışmanının belirlenmiş olması şartıyla,
MLZ 407 dersinin VI. yarıyılda alınması gerekmektedir.

8.

MLZ 407 Seminer dersi MLZ 497 dersinin ön koşulu olduğundan, 2018-2019 öğretim
yılı itibariyle MLZ 407 ve MLZ 497 derslerinin aynı dönemde alınması mümkün
değildir.

9.

Kayıt yenileme haftasında MLZ 222, MLZ 430, MLZ 490 gibi bazı ortak kodlu bölüm
derslerinde sadece bir grup seçilebilecektir. Öğrencilerin ilgili gruplara dağıtılması
işlemi bölüm yönetimince ekle-sil haftasında gerçekleştirilecektir.

10.

Kontenjan yetersizliği nedeniyle almak istediği bir Mesleki Seçmeli dersi alamayan
öğrencinin “Kontenjan Arttırma Talep Formunu” (ilgili forma Fakültemiz web
sayfasından (https://mf.anadolu.edu.tr/ “Eğitim-Öğretim” başlığı/ “Belge Sağlama”
sekmesinden ulaşılabilir) doldurması, ilgili dersi alma gerekçesini açıkça belirtmesi ve
Bölüm Sekterliğine iletmesi gerekmektedir. Kontenjan arttırma talepleri, ekle-sil
haftasında Perşembe günü değerlendirilecektir.

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜM BAŞKANLIĞI

