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16.09.2016 

 

Değerli MIS İngilizce / Türkçe öğrencilerimiz; 
 

Üniversitemiz Senatosunun 19.07.2016 tarih ve 2016/249 kararı gereğince, eğitiminizin daha 

da keyifli ve verimli hale gelmesini sağlamak üzere MIS İngilizce ve Türkçe programları 

güncellenmiştir. Yeni ders programımızı http://www.isikun.edu.tr/i/images/fen-edebiyat-

fakultesi/it/mis_curriculum.pdf adresinden incelemenizi rica ediyorum. Bu konudaki bazı 

hususları sizlerle paylaşmak isterim. 

 

(1) Ders programımızdaki bazı ve yenilikler şu şekildedir: 

(a) Java dersleri (MIS101 ve MIS102) bölümümüz tarafından verilecektir. 

(b) Bölüm dersleri ilk dönemde verilmeye başlanarak sinerji ve 

motivasyonunuzun yükselmesi  sağlanacaktır. 

(c) 8 tane bölüm seçmeli ders (D2) alacaksınız.  

o D2 olarak sadece IT ya da MIS kodlu ders alabileceksiniz. 

(d) 6 tane tamamlayıcı seçmeli ders (C) alacaksınız. 

o C olarak sadece MAN ya da PSY kodlu ders alabileceksiniz. 

(e) Bir uzun (50 iş günü) staj yapacaksınız.  

 

(2) IT ya da MIS kodlu bazı derslerin kodu, adı, kredisi, ya da dönemi değişmiştir. 

Mevcut öğrencilerimiz, halen tamamlamadıkları eski derslerinin yerine yeni 

dersleri alacaklardır. Bu konuda öğrenciler tarafından herhangi bir işlem 

yapılmayacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tablo: Tüm Öğrencilerde Otomatik Yapılacak Ders Değişikliği 

Mevcut Ders Yeni Ders 

Kodu Kredisi Dönemi Kodu Kredisi Dönemi 

CSE101 4 Bahar MIS101 3 Güz 

CSE203 3 Güz MIS102 3 Bahar 

IT101 3 Güz MIS_D2 3  

IT201 4 Güz MIS106 3 Bahar 

IT205 4 Güz MIS108 3 Bahar 

IT213 3 Güz MIS213 3 Güz 

IT323 3 Güz MIS323 3 Güz 

MIS221 3 Güz MIS111 3 Güz 

MIS222 4 Bahar MIS224 3 Bahar 

MIS334 3 Bahar MIS234 3 Bahar 
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(3) Ders değişikliğinden etkilenme durumu şu şekildedir: 

(a) (fakülteden henüz hiç ders almamış olan) Yeni Öğrencilerimiz, --herhangi 

bir ek işlem yapmaya gerek olmaksızın-- yeni ders programına tabi 

tutulacaktır. 

(b) (fakülteden en az bir ders almış olan) Mevcut Öğrencilerimiz: 

a. Tablo-1 ile söz konusu olan ders değişikliklerine göre işlem 

göreceklerdir. 

i. CC ve üstü bir harf alarak başarılı oldukları derslerde 

herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. 

ii. Alınmamış, ya da başarısız (F) olunan derslerin 

karşısında bulunan dersleri alacaklardır. 

iii. DD ya da DC ile geçtikleri derslerden not yükseltmeye 

girecekleri zaman karşısında bulunan derse 

gireceklerdir. 

b. Tablo-2 ile söz konusu olan ders değişiklikleri, dilekçe ile talep 

edildiği taktirde mevcut öğrencilere uygulanacaktır. 

i. Bu değişikliklerin kendi programlarına uygulanmasını 

isteyen öğrenciler, ders kayıt haftasında bu taleplerini 

ekteki dilekçeyi doldurarak imzaladıktan sonra bölüm 

sekreteri Efruz hanıma bırakmalıdırlar. 

ii. Verilen dilekçenin FYK’da onaylanması sonrasında 

listedeki dersler arasında henüz almadığınız ya da 

başarısız olduğunuz tüm dersler, yenileri ile 

değiştirilecektir. 

iii. Bu talep, tüm program için yapılabilecek olup, bir ya da 

bir kaç ders için yerel talep yapılamayacağını hatırlatmak 

isterim. 

2. Tablo: Talep Eden Öğrencilerde Yapılacak Program Değişikliği 

Mevcut Ders Yeni Ders 

Kodu Kredisi Dönemi Kodu Kredisi Dönemi 

MATH104 4 Bahar MATH142 3 Bahar 

MIS324 3 Güz MIS_D2 3  

MAN311 3 Bahar MIS_D2 3  

MAN341 3 Güz MIS_HSS 3  

MAN332 3 Bahar MIS_D2 3  

MIS290 0  
MIS390 0  

MIS390 0  
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iv. Bu talebi yaptığınızda eğer hiç staj yapmamış iseniz artık 

bir uzun staj yapmanız gerekecektir. Bir kısa staj yapmış 

iseniz ikinci stajınızı da kısa staj olarak tamamlamanız 

gerekecektir.  

 

(4) Mevcut Öğrencilerimiz, eğer CCR'ınızda Güz döneminde görünen bir ders, yeni 
ders programında Bahar dönemine aktarılmış ise ve buna bağlı olarak bu dönem 
alacağınız ders sayısı azalmış ise, bir sonraki Güz dönemi derslerinizden uygun 
olanı danışmanınızla e-posta yolu ile görüştükten sonra bu döneme almanız 
gerekecektir. 
 

(5) Program değişikliği talebiniz onaylanır ve programınızda yer alan derslerin kredi 

toplamı 130’un altına düşer ise, programınıza bir tane bölüm seçmeli (D2) ders 

otomatik olarak eklenerek kredi toplamınız alt sınır olan 130 üzerine 

çıkartılacaktır.  

 

(6) 2017 Güz döneminde tüm derslerinizi tamamlayarak mezun olacak iseniz ve 

CCR’ınızdaki herhangi bir ders yeni programda Bahar döneminde açılacak ise 

tarafıma lütfen e-posta ile bilgi veriniz. Aksi durumda (mezun olma durumunuz 

yoksa), CCR’ınızda Güz döneminde görünen ders yeni programda Bahar 

döneminde ise, bu durumda o dersi Bahar dönemine planlayınız.  

 

vedat.coskun@isikun.edu.tr adresinden tarafıma soracağınız soruları memnuniyetle 

cevaplayacağım. 

 

Sevgi ve başarı dileklerimle, 

Prof. Dr. Vedat COŞKUN 
Enformasyon Teknolojileri 
Bölüm Başkanı 
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