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EĞİTİM-ÖĞRETİM LİSANS DERS PLANLARINA DAİR AÇIKLAMA 

 
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi,  Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 

lisans ders planları, gerek 2008 yılı itibarıyla kurulan bir bölüm olması, gerekse YÖK ve Avrupa 

kriterleri gereğince 2010, 2011, 2013 ve 2014 yıllarında güncellenmiştir. Bu güncellemelerin bir 

gereği olarak: 

 

 2009 ve Öncesi Girişli Öğrenciler 

 2010 Girişli Öğrenciler 

 2011 ve 2012 Girişli Öğrenciler 

 2013 Girişli Öğrenciler 

 2014 ve Sonrası Girişli Öğrenciler 

 

için olmak üzere  farklı ders planlarımız mevcuttur. 2014-2015 Öğretim Yılı ve sonrası öğretim yılları 

için, açılacak olan ders planları aşağıdaki tablodadır: 

 
Öğretim Yılı 1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 

2014-2015 2014 ve Sonrası Girişliler 2013 Girişliler 2011 ve 2012 Girişliler 2011 ve 2012 Girişliler 

2015-2016 2014 ve Sonrası Girişliler 2014 ve Sonrası Girişliler 2013 Girişliler 2011 ve 2012 Girişliler 

2016-2017 2014 ve Sonrası Girişliler 2014 ve Sonrası Girişliler 2014 ve Sonrası Girişliler 2013 Girişliler 

2017-2018 2014 ve Sonrası Girişliler 2014 ve Sonrası Girişliler 2014 ve Sonrası Girişliler 2014 ve Sonrası Girişliler 

 
Tablodan da görüleceği gibi 2014-2015 öğretim yılı itibarıyla, 2010, 2009 ve öncesi ders planlarına 

göre ders açılmayacaktır.  

 

Ders planını temelden etkileyecek zorunlu başka bir değişiklik olmadığı takdirde, “2011 ve 2012 

Girişli Öğrenciler” ile 2013 Girişli Öğrenciler İçin uygulanmakta olan ders planları ise, kademeli 

olarak dört öğretim yılı içerisinde devre dışı kalarak, 2017-2018 öğretim yılından itibaren tüm 

sınıflarda “2014 ve Sonrası Girişli Öğrenciler” ders planına göre ders açılacaktır. 

 

Bir öğrencimiz sınıfı için, giriş yaptığı yıl ve ders aldığı öğretim yılı yukarıdaki tabloda 

çakışıyorsa, kendi giriş yılı ders planına göre ders alabilir. Kayıt dondurma, yıl tekrarı, alttan 

ders alma veya üstten ders alma gibi, bu çakışmanın gerçekleşmediği durumlarda ise, 

öğrencimiz kendi ders planına göre alması gereken dersleri, mevcut öğretim yılında açılan ders 

planından alacaktır. Bu ders yada dersler, öğrencinin kendi giriş yılı ders planına göre, fakat 

mevcut öğretim yılında açılan ders planı AKTS’si esas alınarak transkriptine işlenir.  

 

Teknik Seçmeli veya Teknik Olmayan Seçmeli derslerde, ders sayısı değil, toplam AKTS dikkate 

alınır. Örneğin, Teknik Seçmeli olarak 48 AKTS'lik ders alması gereken 2009 girişli bir 

öğrencimiz, bu paketi 12 ders ile tamamlayabileceği gibi, ders planlarında AKTS'si yükselen 

Teknik Seçmeli Derslerden daha az ders sayısı ile de, bu 48 AKTS'yi tamamlayabilir.  

 

Herhangi bir öğrencimiz, kayıt dondurma ders almama yada başarısızlık gibi bir sebeple verdiği ara 

sonrası öğrenimine devam ettiğinde, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı gerekli 

görürse, öğrenciyi güncel ders planına intibak edebilir.  

 

Dikey yada Yatay Geçiş ile gelen öğrencilerimiz için ise, giriş yılları değil, intibakının yapıldığı 

yıla ait ders planı esastır.                         


