MATEMATİK BÖLÜMÜ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ HAKKINDA
Bahar döneminden itibaren 1. Sınıf öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemlerini Öğrenci Bilgi Sistemi
üzerinden aşağıda belirtilen dersleri seçtikten sonra kayıt onayı vererek yapacaklardır. Öğrencinin
danışman hocası, dersleri uygun görürse kaydını onaylayacaktır. Öğrencinin almaması gereken bir dersi
seçmesi halinde danışmanı tarafından öğrencinin kayıt onayı kaldırılacak ve mesajlar kısmına gerekli
açıklama yapıldıktan sonra öğrencilerin uygun dersleri alması sağlanacaktır. Bu işlemler EKLE-SİL
haftasında da devam edecektir. Bu yüzden öğrencilerimizin kayıt haftası boyunca Örgün Öğrenci
Sisteminden mesajları devamlı takip etmesi ve danışmanı ile iletişim halinde olması önemlidir.
Öğrencilerimize her dönem en az 30 kredi ders alması önerilmektedir. Danışmanının onay vermesi
durumunda sistem 45 krediye kadar ders seçimi yapılmasına izin vermektedir. Özel bir durum
olmadıkça, 1. Sınıf öğrencilerinin 30-35 kredilik ders alması uygundur.
1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAHAR DÖNEMİNDE ALMASI GEREKEN DERSLER
MAT116 (Tür) Analitik Geometri II (5 Kredi)
MAT118 (Tür) Soyut Matematik II (5 Kredi)
MAT196 (Tür) Genel Matematik II (5.5 Kredi)
MAT818 (Tür) Genel Matematik Laboratuvarı II (2 Kredi)
TÜR126 (Tür) Türk Dili II (2 Kredi)
Yabancı Dil Dersleri II (3 Kredi)
Seçmeli Dersler (En az 7,5 Kredi)

TOPLAM: 30 Kredi

Not: Yukarıdaki derslere ek olarak, aşağıda yer alan derslerde, ders programında çakışma sorunu
olmadığından öğrenciler tarafından istenirse alınabilir:
TAR165 (Tür) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
TAR166 (Tür) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Yabancı Dil Dersleri
ALM175 (Alm) Almanca I
ALM176 (Alm) Almanca II
FRA175 (Fra) Fransızca I
FRA176 (Fra) Fransızca II
İNG187 (İng) İngilizce I
İNG188 (İng) İngilizce II (İNG188 (İng) English II (Biyoloji Bölümünde açılıyor)).
Not:
1) Almanca I, İngilizce I, Fransızca I gibi aynı dönem kodlu Yabancı Dil derslerinin sınavları aynı tarih ve
saatte yapıldığından öğrenci aynı anda bu dersleri almamalıdır. Fakat; İngilizce II, Almanca I gibi çapraz
dönem derslerinin seçilmesinde bir sorun yoktur.
2) İsteğe bağlı hazırlık sınıfı okuyup başarılı olan ve YÖK zorunlu İngilizce derslerinden muaf olan
öğrencilerimizin aşağıdaki İngilizce derslerini alması önerilir:

İNG325 Akademik İngilizce III
İNG326 Akademik İngilizce IV
Bu Dönem Birimimizde Açılan Seçmeli Dersler
BEÖ155 Beden Eğitimi
BRİ101 Briç
ESTÜ104 Akademik Başarı ve Yaşam Becerileri
SAN155 Salon Dansları
TÜR120 (Tür) Türk İşaret Dili (İstatistik Bölümünde açılıyor)
Not:
1) Kontenjan sınırlaması olan Seçmeli Derslerde kontenjanın dolması halinde dersi seçememe gibi bir
problemle karşılaşabilirsiniz. Böyle bir durumla karşılaşmamak için ders seçimlerini son ana
bırakmamak önemlidir. Ayrıca, sistemi devamlı kontrol ederek dersi seçen başka bir öğrencinin dersi
bırakması durumunda boşalan kontenjandan dersi alabilirsiniz.
2) Başka bölümlerde ve fakültelerde açılan ve MAT kodlu olmayan tüm dersler de Matematik Bölümü
öğrencilerine seçmeli ders olarak sayılır ve kontenjan varsa bu dersleri de seçebilirsiniz. Örneğin, FİZ130
Fizik II dersi seçmeli bir derstir ve derse ilgisi olan öğrenciler bu dersi seçmeli ders olarak alabilirler.
Ayrıca, 2. Sınıfta açılan (Kodu 2 ile başlayan) ve ders programınızdaki dersler ile çakışmayan Mesleki ya
da Seçmeli dersleri alabilirsiniz. Böyle durumlarda, dersin uygunluğu için mutlaka danışman hocanızdan
bilgi alınız.
3) İlk dönem alıp başarısız olduğunuz FİZ129 Fizik I (Kimya bölümünde açılıyor) ve TÜR125 Türk Dili I
(Fizik bölümünde açılıyor), İNG187 İngilizce I (Biyoloji bölümünde açılıyor) gibi zorunlu dersleri
birimimizde açılan belirtilen bölümlerden alabilirsiniz. Kontenjan sorunu yaşarsanız danışman
hocanızla iletişime geçebilirsiniz.
4) MERGEN sisteminde dersleri takip edebilmek için ders seçim işleminizi tamamlamanız
gerekmektedir. Ders seçme işlemini geç tamamlayan ya da ders değişikliği yapan öğrencilerin, ilgili ders
ve derslerle ilgili MERGEN sistemine eklenme işlemleri aynı haftanın sonuna kadar yapılmaktadır.
Ders kaydı ya da dersler ile ilgili olan sorularınızı ilk olarak danışman hocanızla çözmeye çalışmalısınız.
Danışmanınıza ulaşamama ya da cevap alamama gibi durumlarda matematik@eskisehir.edu.tr
adresine sorununuzu yazarak Matematik Bölüm Başkanlığı ile iletişime geçebilirsiniz.

Başarılı ve sağlıklı bir dönem geçirmenizi dileriz…
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