PROGRAM TASARIMI, ONAYI, ZLENMES VE GÜNCELLENMES YÖNERGES

IIK ÜNVERSTES
PROGRAM TASARIMI, ONAYI VE GÜNCELLENMES YÖNERGES
BRNC BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanmlar
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amac; I³k Üniversitesi akademik birimlerinde önlisans, lisans veya lisansüstü
seviyesinde yeni bir program açlmasna, mevcut programlarn güncellenmesine ili³kin usul ve
esaslar düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, I³k Üniversitesi'nin önlisans düzeyinde e§itim veren Meslek Yüksekokullar, lisans düzeyinde e§itim veren Fakülteleri ve lisansüstü e§itim veren Enstitülerinde yeni bir
program tasarm veya program güncellenmesi a³amasnda payda³ görü³lerinin alnmasna;
programn e§itim amaçlarnn ve çktlarnn belirlenmesine, çktlarn TYYÇ ile e³le³tirilmesine, programn müfredatnn belirlenmesine ve güncellenmesine, müfredatta bulunan derslerin
ö§renme çktlarnn belirlenmesine ve güncellenmesine ve program çktlar ile e³le³tirilmesine, program bilgi paketinin olu³turulmasna, kurum içi ve kurum d³ onay süreçlerine dair
tanmlanan görev, yetki ve sorumluluklara ili³kin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 2547 sayl Yüksekö§retim Kanunu ile Yüksekö§retim Kurulu tarafndan duyurulan Doktora/Sanatta Yeterlilik Program Açma Ölçütleri, Yüksek Lisans Program Açma
Ölçütleri'ne, Yüksekö§retim Kalite Güvencesi ve Yüksekö§retim Kalite Kurulu Yönetmeli§i,
Yüksekö§retim Kalite Kurulu tarafndan yaynlanan Kurumsal D³ De§erlendirme Ölçütleri,
I³k Üniversitesi Lisansüstü E§itim ve Ö§retim Yönetmeli§i, I³k Üniversitesi Önlisans ve Lisans E§itim-Ö§retim ve Snav Yönetmeli§i, I³k Üniversitesi Yatay Geçi³, Çift Anadal, Yan
Dal ve Kredi Transferi Yönetmeli§i'ne dayanarak hazrlanm³tr.

Tanmlar
MADDE 4 - (1) Bu yönergede geçen,
(a) Birim: I³k Üniversitesi'ne ba§l Fakülte, Enstitü ve Meslek Yüksekokulu'nu,
(b) Birim Yöneticisi: Fakülteler için dekan, Enstitü ve Meslek Yüksekokullarnda ise müdürü,
(c) TYYÇ: Türkiye Yüksekö§retim Yeterlilikler Çerçevesini,
(ç) TYYÇ Alan Yeterlilikleri: 13 Ocak 2011 tarihli YÖK Genel Kurulu kararna göre
tanmlanan programn dahil oldu§u alana ili³kin yeterlilikleri,
(d) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi'ni,
(e) Komisyon: I³k Üniversitesi E§itim Programlar Komisyonu'nu
(f) Müfredat: Ö§rencinin kaytl oldu§u programdan mezun olmas için almas gereken
zorunlu ve seçmeli dersleri dönemlere göre sralayan ö§retim programn,
(g) ÇAP: Ö§rencinin anadal program yannda di§er bir lisans veya önlisans diplomas
almak için takip ettikleri Çift Anadal Programn,
(§) YAP: Ö§rencinin anadal program yannda Yandal Sertikas almak için takip ettikleri
Yandal Programn,
(h) Koordinatör: I³k Üniversitesi Kalite Koordinatörü'nü,
() Dosya: Yeni açlacak olan programa ili³kin tüm belgelerin ngilizce ve Türkçe olarak
sakland§ I³k Üniversitesi e-campus sistemindeki programa ait simülasyonu,
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(i) Klavuz: I³k Üniversitesi Program E§itim Amaçlar, Program Çktlar, Ders Ö§renme
Çktlar ve Ders Proli Hazrlama Klavuzu'nu,
(j) Rektör: I³k Üniversitesi Rektörü'nü,
(k) Rektör Yardmcs: I³k Üniversitesi Rektör Yardmclar'n,
(l) Genel Sekreter: I³k Üniversitesi Genel Sekreteri'ni
(m) Dan³ma Kurulu: I³k Üniversitesi Dan³ma Kurulu'nu,
(n) Senato: I³k Üniversitesi Senatosu'nu,
(o) Üniversite: I³k Üniversitesi'ni,
(ö) YÖK: Yüksekö§retim Kurulu'nu
ifade eder.

KNC BÖLÜM
Yeni Program Açlmas Önerisi, Kabulü, lgili Birimin Yetkilendirilmesi
Öneri ve Yetkilendirme
MADDE 5 - (1) Yeni program açma önerisi Birim Yöneticisi tarafndan, Yeni Program Açma Önerisi Formu
(Form-1) doldurularak Rektörlü§e yaplr.

MADDE 6 - (1) Rektör'ün uygun gördü§ü öneri Senato'da, Üniversite'nin vizyon, misyon ve hedeeri açsndan de§erlendirilir.
(2) Senato, öneriyi uygun bulmas durumunda, programn hazrlklarn yürütmek üzere, programn yürütülece§i Birim'i görevlendirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Programn Payda³lar, Misyon ve Vizyonunun Belirlenmesi
Programn ç Payda³lar
MADDE 7 - (1) Programn resmi olarak açlp ve programa ö§retim eleman atamas yaplana kadar geçen
süre zarfnda görev alacak iç payda³lar ³unlardr:
(a) Program yürütecek Birim Yöneticisi,
(b) Lisansüstü program için, ba§l olaca§ anabilim dalnn ba³kan, lisans program için,
var olan bir bölümün altnda kurulacak ise, ilgili bölüm ba³kan,
(c) Yeni programn altnda kurulaca§ anabilim dal veya bölümün oldu§u durumda, Üniversitenin, çal³ma konusu açlacak programa yakn olan tam zamanl ö§retim elemanlar
arasndan Birim Yöneticisi'nin belirleyece§i 2 ö§retim üyesi, di§er durumda 3 ö§retim
üyesi.
(2) Program açldktan sonra programn iç payda³lar:
(a) Programn ö§retim elemanlar,
(b) Varsa programn ö§renci temsilcisi
olarak güncellenir.

Programn D³ Payda³lar
MADDE 8 - (1) Programn d³ payda³lar
(a) lgili mesle§i icra eden,
(b) Program mezunlarnn potansiyel i³vereni,
(c) lgili konuda akademisyen
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(ç) lgili meslek örgütü var ise temsilcisi,
gruplarndan, her biri ayr gruptan seçilmek üzere, en az üç ki³idir.
(2) D³ payda³lar, iç payda³lar tarafndan yaplan ilk toplantda belirlenerek, D³ Payda³ Belirleme Formu (Form-2) ile tutanak altna alnr.

Programn Dan³ma Kurulu
MADDE 9 - (1) Programn dan³ma kurulu iç ve d³ payda³lardan olu³ur. Program yürütecek olan birimin
yöneticisi Dan³ma Kurulu'na ba³kanlk eder.
(2) Dan³ma kurulu ba³kann ça§rs üzerine salt ço§unlukla toplanr ve oy çoklu§u ile karar alr.
(3) Dan³ma kurulunun ilk toplants tam katlm ile yaplr ve oybirli§i ile karar alnr.
(4) Dan³ma kurulunun toplantlar ve kararlar, toplant ba³nda ba³kan tarafndan belirlenen
bir raportör tarafndan tutanak altna alnr imzalanr.

Misyon ve Vizyonunun belirlenmesi
MADDE 10 - (1) Program yürütecek olan birimin yöneticisinin belirleyece§i zamanda bir iç payda³ toplants
yaplr.
(2) ç payda³ toplantsnda, Üniversite'nin stratejik plan ve ilgili ulusal ve uluslararas normlarla
uyumlu olacak ³ekilde programn misyon ve vizyon ifadeleri olu³turulur.
(3) Vizyon ve misyon ifadeleri (Form-3) ile Dosya'ya eklenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Program E§itim Amaçlarnn Belirlenmesi
Program E§itim Amaçlar
MADDE 11 - (1) Program e§itim amaçlar:
(a) Programn e§itsel misyonunu nasl sa§layaca§n ve payda³larnn gereksinimlerini nasl kar³layaca§n bildiren,
(b) Mezunlarn, mezuniyeti izleyen birkaç yl (önlisans programlarnda 2-3 yl, lisans programlarnda 4-5 yl) içinde gerçekle³tirmeleri beklenen hedeeri tanmlayan,
(c) Açk, genel ve ölçülebilir,
ifadelerdir.
(2) Program e§itim amaçlar, programn misyon ve vizyonu ile uyumludur.
(3) Program e§itim amaçlar, Klavuz'da belirtilen ilkelere uygun olarak ifade edilir.

Program E§itim Amaçlarnn Belirlenmesi
MADDE 12 - (1) Program dan³ma kurulu ilk toplantsn, programn e§itim amaçlarnn belirlenmesi gündemi
ile yapar.
(2) lk dan³ma kurulu toplants öncesinde ba³kan, iç payda³larla birlikte e§itim amaçlar için
ön çal³ma yapar ve önerilerini hazrlar.
(3) lk dan³ma kurulu toplantsnda belirlenen e§itim amaçlar Form-4 ile dosyaya eklenir.

BENC BÖLÜM
Program Çktlarnn Belirlenmesi
Program Çktlar
MADDE 13 - (1) Program Çktlar:
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(a) Ö§rencilerin programdan mezun olduklar anda sahip olmalar beklenen bilgi, beceri
ve yetkinlikleri tanmlayan,
(b) Mezunlarn, program amaçlarna ula³malarn sa§layacak nitelikte,
(c) Ulusal ve uluslararas standartlar ve akreditasyon kurumlarnn önerileriyle uyumlu,
(ç) Ö§renci merkezli e§itimi önceleyen,
(d) TYYÇ alan yeterliliklerini kapsayan,
(e) Açk, gözlenebilir ve ölçülebilir
ifadelerdir.

Program Çktlarnn Belirlenmesi
MADDE 14 - (1) Program çktlar, iç payda³ toplantlarnda belirlenir.
(2) Program çktlar, Klavuz'a göre ifade edilir.
(3) Belirlenen program çktlar ile birlikte,
(a) Her program çktsnn hangi e§itim amaçlarna yönelik oldu§unu gösteren Program
Çkts-E§itim Amac matrisi,
(b) Her program çktsnn hangi TYYÇ alan yeterli§ine yönelik arasndaki gösteren Program Çkts-Alan Yeterli§i matrisi,
hazrlanr.
(4) Program çktlar ve iki matris Form-5'e i³lenerek program dosyasna eklenir.

ALTINCI BÖLÜM
Yeni Ders Tasarm
Ders tasarmnda genel ilkeler
MADDE 15 - (1) Ders tasarm, a³a§daki bile³enlerin belirlenmesi ve ders proli haline getirilmesi ile yaplr.
(a) Kod ve ad,
(b) Katalog tanm,
(c) AKTS kredisi,
(ç) Yük bile³enleri,
(d) Ö§renme çktlar.
(2) Dersin AKTS kredisi, ö§rencinin hedeenen yetkinliklere ula³abilmeleri için ders öncesi, derste
ve sonras tüm teorik ve uygulamal çal³malar için tahmini olarak harcayacaklar zamann
25'e bölünmesi ile elde edilir.
(3) Dersin tüm bilgileri hem Türkçe hem ngilizce olarak olu³turulur.

Ders Ö§renme Çktlar
MADDE 16 - (1) Ders ö§renme çktlar, dersi ba³aryla tamamlam³ ö§rencinin kazanm³ olmas gereken bilgi,
beceri ve yetkinlikleri tanmlayan, ölçülebilir, gözlenebilir, açk ve net ifadelerdir.
(2) Dersin ö§renme çktlar belirlenirken ö§renci odakl e§itim-ö§retim hedeenir.
(3) Ö§renme çktlar Klavuza göre hazrlanr.

YEDNC BÖLÜM
Programn Müfredatnn Hazrlanmas
Müfredat olu³turmada genel ilkeler
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Düzey

Süre (yl)

Toplam AKTS

Toplam i³ yükü (saat)

Önlisans

2

120

3000

Lisans

4

240

6000

1,5

90

2250

1,5-2

120

3000

4

240

6000

Yüksek lisans (tezsiz)
Yüksek lisans (tezli)
Doktora

MADDE 17 - (1) Programlarn düzeyine göre, programn süresi, toplam AKTS kredisi ve bu krediye esas ö§rencinin toplam çal³ma yükü 1 AKTS 25 saate kar³lk olacak ³ekilde a³a§daki tablodaki
gibi düzenlenir.
(2) Bir e§itim-ö§retim ylndaki derslerin AKTS kredileri toplam 60, bir yaryln AKTS kredileri
toplam ise 29-31 aral§nda seçilir.
(3) Müfredattaki her ders, program çktlarndan en az birini destekler nitelikte olmaldr.
(4) Müfredatta, zorunlu ve seçmeli dersler, laboratuvar ve stüdyo çal³malar, sta j, bitirme ödevi,
dönem pro jesi, tez çal³mas gibi, ö§renci için i³ yükü olu³turan tüm ö§retim bile³enleri yer
alr.
(5) Müfredatta yer alp, ilk defa olu³turulacak derslerin bilgileri Klavuzda belirtildi§i ³ekilde
tanmlanr. Var olan dersler, oldu§u gibi müfredata eklenir.
(6) Program çktlarn sa§lamak için yeni ders kurgulanmas durumunda, mevcut ders/dersler
ile yeni kurgulanan dersin içerik ve/veya ders ö§renme çktlar arasnda gözlenebilir bir fark
olmaldr.
(7) Program kodu ise Komisyon tarafndan belirlenir.
(8) Lisans ve lisansüstü düzeydeki müfredatlarn tasarmnda, ö§rencilere ara³trma yetkinli§ini
kazandrmak üzere projelerle desteklenen derslere yer verilir.
(9) Bitirme ödevi, dönem pro jesi ve tez çal³mas gibi projeye dayal derslerin AKTS kredileri
gerçek i³ yüküne göre belirlenir.
(10) 4 haftalk staj, 1 AKTS de§erindedir.

Zorunlu Ortak Dersler
MADDE 18 - (1) Üniversite çapnda ortak zorunlu dersler, bunlarn saylar, hangi programlar için geçerli olduklar ve kredileri a³a§daki tabloda verilmi³tir. Her müfredat, bu tabloda verilen derslerden
ilgili olanlar içerir.

Ders

Program

Says

Ders ba³na AKTS

Atatürk lkeleri ve nklap Tarihi

Önlisans/Lisans

2

2

Türkçe

Önlisans/Lisans

2

2

Lisans

1

1

Bilgisayar Okuryazarl§
Etik

Önlisans/Lisans

1

1

ngilizce

Türkçe lisans programlar

4

4

ngilizce

ngilizce lisans programlar

2

5

ngilizce

Türkçe önlisans programlar

2

4

lgili programlar

2

2

³ Sa§l§ Güvenli§i

Seçmeli dersler
MADDE 19 - (1) Seçmeli dersler Alan çi Seçmeli ve Genel Seçmeli olmak üzere iki ana kategoriye ayrlm³tr.
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(2) Lisans müfredatlarnda en az 5 tane Alan çi Seçmeli ve en az 5 tane Genel Seçmeli ders
bulunur. ki kategorideki toplam ders says en fazla 12 olabilir.
(3) Önlisans müfredatlarnda 2'³er adet Alan çi ve Genel Seçmeli ders bulunur.
(4) Müfredatta yer alan her bir seçmeli ders yeri için, o yere alnabilecek seçmeli dersler belirlenir.
(5) Alan çi Zorunlu ve Alan çi Seçmeli dersler, program çktlarnda bulunan alana özgü bilgi,
beceri ve yetkinlikleri kazandracak nitelikte derslerdir.

Derslerin müfredattaki yeri
MADDE 20 - (1) Dersler belirli bir snf ve döneme planlanrken, ö§rencinin ilgili döneme kadar kazanm³ olmas gereken bilgi ve beceriler gözetilir. Kazanlm³ olmas gereken bilgi ve beceriler, dersler
arasnda önko³ul ili³kisi ile de sa§lanabilir.
(2) Sta j dersi, ö§rencinin normal ko³ullarda sta j yapmasnn beklendi§i zaman takip eden ilk
dönemde yer alr.

Ders Ö§renme Çktlarnn Program Çktlar ile E³le³tirilmesi
MADDE 21 - (1) Tüm derslerin ö§renme çktlar ile tüm program çktlar arasndaki ili³kiler, a³a§daki örnek Ders Çktlar-Program Çktlar matrisi doldurularak belirlenir. Matriste, örnek olarak,
ECON2244.Ç-3 ksaltmas ECON2244 dersinin üçüncü çktsn, PÇ-4 ksaltmas ise programn dördüncü çktsn ifade eder. Hücrelerde 0.5 ya da 1 saylarndan biri bulunabilir.
Bunlarda 0.5, ksmi katky, 1 ise tam katky ifade eder.

PÇ-1
ECON2244.Ç-1
ECON2244.Ç-2

PÇ-2
0.5

PÇ-12
1

1

BTE1201.Ç-1
GS-1

...

0.5
0.5

AS-2

0.5
1

0.5

(2) Seçmeli dersler gruplar için, program çktlarna katklar tüm grup için verilir.
(3) Matriste bo³ satr olamaz.
(4) Dönemlere ayrlm³ müfredata, Ders Çkt-Program Çkt matrisi, tanmlanan yeni derslerin
proller ve seçmeli ders gruplarndaki dersler Form-6'ya yazlarak ders dosyasna eklenir.

SEKZNC BÖLÜM
Program Önerisinin Karara Ba§lanmas
Program Önerisinin Karara Ba§lanmas
MADDE 22 - (1) Yeni programn tamamlanm³ dosyas ilgili Birim kurulunda görü³ülerek Komisyon'a sunulur. Komisyon, uygun buldu§u öneriyi, program kodu önerisi ile birlikte Rektörlü§e sunar.
Program açma karar Senato tarafndan verilir.
(2) Senato'da kabul edilen öneri, YÖK tarafndan istenen ek bilgiler ve eklerle birlikte YÖK'e
sunulur.
(3) Komisyon, incelemesi sonucunda, öneriyi revizyon için ilgili Birim'e iade edebilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çift Anadal ve Yandal Programlar
Çift Anadal ve Yandal Programlarnn Müfredatlarnn Olu³turulmas
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MADDE 23 - (1) ÇAP ve YAP müfredatlar I³k Üniversitesi Yatay Geçi³, Çift Anadal, Yandal ve Kredi Tranferi Yönetmeli§i'nde belirlenen ilkeler do§rultusunda hazrlanr ve ilgili Birimlerin tekli ile
Komisyon'da de§erlendirilip, Senato'da kabul edilir.
(2) ÇAP önerisi dosyasnda, ÇAP müfredat, ÇAP Ders Çkt-Program Çkt matrisi ve derslerin
prolleri bulunur.

ONUNCU BÖLÜM
Programlarn Sürekli zlenmesi ve Güncellenmesi
Güncellemelerde onay silsilesi
MADDE 24 - (1) Programlarn güncellemeleri, Bölüm, Birim, Komisyon, Senato silsilesinde karara ba§lanr.
(2) Her bir güncelleme için son karar kurulu a³a§daki tabloda verilmi³tir.

Güncelleme

Son karar kurulu

E§itim amaçlar

Senato

Program çktlar

Senato

Müfredat

Senato

Program çkts-ders çkts matrisini etkileyen ders prol güncellemeleri

Senato

Program çkts-ders çkts matrisini etkilemeyen ders prol güncellemeleri

Birim

Ders prolini etkilemeyen izlence güncellemeleri

Bölüm

E§itim Amaçlarnn Sa§lanma Düzeyinin zlenmesi
MADDE 25 - (1) E§titim amaçlarna ula³ma düzeyi her akademik yl sonunda ölçülür.
(2) Ölçme yöntemi, ilgili program yürütücüsü bölüm tarafndan belirlenir.
(3) Ölçmede, önlisans düzeyi için 2-3 yl önce mezun olmu³, lisans düzeyinde ise 4-5 önce mezun
olmu³ mezunlar örneklenir.

E§itim Amaçlarnn Güncellenmesi
MADDE 26 - (1) Dan³ma kurulu, önlisans için 2 ylda bir, lisans için 4 ylda bir toplanarak e§itim amaçlarn
ve ölçümlerini gözden geçirir.
(2) E§itim amaçlarnda önerilen de§i³iklikler, amaçlarn ilk defa olu³turulmasnda izlenen yöntem
ile görü³ülür ve karara ba§lanr.

Program Çktlarnn Sa§lanma Düzeyinin zlenmesi
MADDE 27 - (1) Program çktlarnn her birinin sa§lanma düzeyi, her akademik yl sonunda ölçülür.
(2) Program çktlar, biri Çkt Bazl De§erlendirme Sistemi olmak üzere, en az iki fakl yöntem
ile ölçülür. Yöntemler ilgili program yürütücüsü tarafndan belirlenir.
(3) Program çktlarnn sa§lanma düzeyi ölçümünde, ölçümün yapld§ yl mezun olan ö§renciler
örneklenir.
(4) Ölçüm sonuçlar iç payda³ toplantsnda de§erlendirilir ve öneriler ile birlikte raporlanr.

Program Çktlarnn Güncellenmesi
MADDE 28 - (1) Program çktlar önlisans programlarnda 2, lisans programlarnda ise 4 ylda bir gözden
geçirilir.
(2) Program çktlar a³a§daki durumlarda güncellenir.
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(a) E§itim amaçlarna ula³ma düzeyinin beklenenin altnda kalmas,
(b) E§itim amaçlarnn güncellenmesi,
(c) Program çktlarna girdi kabul edilen ulusal ve uluslararas yetkinlik beklentilerinin
de§i³mesi.
(3) Program çktlarnn sa§lanma düzeyi, çktlarn de§i³mesi için gerekçe olamaz.

Ders Çktlarnn Sa§lanma Düzeyinin zlenmesi
MADDE 29 - (1) Ders çktlarnn her birinin sa§lanma düzeyi, her akademik yl sonunda ölçülür.
(2) Ders çktlar, biri Çkt Bazl De§erlendirme Sistemi olmak üzere, en az iki fakl yöntem ile
ölçülür. Yöntemler ilgili program yürücüsü tarafndan belirlenir.
(3) Çok ³ubeli veya birden fazla dönemde açlan derslerin ölçümü, tüm ³ubeler ve dönemler
üzerinden, tümü üzerinden ve ³ubelerin ayr ayr kar³la³trlmas ile birlikte yaplr.
(4) Ölçüm sonuçlar iç payda³ toplantsnda de§erlendirilir ve de§erlendirme sonuçlar öneriler ile
birlikte raporlanr.

MADDE 30 - (1) Dersin verildi§i her dönem sonunda, dersi veren ö§retim eleman tarafndan, dersin çktlarnn
sa§lanma düzeyini, dersin izlencesini de§erlendiren ve iyile³tirme önerileri sunan bir ders
de§erlendirme raporu hazrlanr ve ilgili bölüme sunulur.
(2) Çok ³ubeli derslerde ders de§erlendirme raporu, dersin koordinatörü tarafndan hazrlanr.

Derslerin Güncellenmesi
MADDE 31 - (1) Ders prolleri ve derslerin çktlarnn sa§lanma düzeyi her akademik yl sonunda, ilgili bölüm
kurulu tarafndan de§erlendirilir ve de§erlendirme sonuçlar öneriler ile birlikte raporlanr.
(2) Ders prolleri ve çktlar a³a§daki durumlarda güncellenir.
(a) Dersin katk verdi§i programlarn, dersle ili³kili program çktlarnda yaplan de§i³iklikler,
(b) Dersin içeri§i ile ilgili alanda meydana gelen ve derse yanstlmas gereken bilgi birikimindeki güncellemeler.
(3) Ders çktlarnn beklenenin altnda kalmas, ders çktlarnn güncellenmesi için gerekçe olamaz.
(4) Ders de§erlendirme raporlar ve derslerin çktlarnn sa§lanma düzeyleri, her akademik yl
sonunda ilgili bölüm kurulunda görü³ülür. Dersi müfredatlarnda zorunlu olarak bulunduran
di§er bölümlerin ba³kanlar toplantnn ilgili bölümüne davetli olarak katlrlar. De§i³iklik
önerileri, Birim'in kurulunda görü³ülerek karara ba§lanr.

Müfredatlarn Güncellenmesi
MADDE 32 - (1) Müfredatlar a³a§daki durumlarda güncellenir.
(a) Program çktlarnda de§i³iklik yaplmas,
(b) Müfredattaki zorunlu derslerde, dersin kredisini ve/veya program çktlarn etkileyen
de§i³ikliklerin yaplmas,
(c) Ulusal veya uluslararas ö§retim standart ve gereklerinde yaplan ve uygulanmas zorunlu de§i³iklikler.
(2) Müfredat güncellemeleri, müfredatlar de§i³en ö§rencilerin intibaklar ile ilgili esaslar belirlenerek yaplr.

MADDE 33 - (1) Ö§rencinin, programndan ilk ders ald§nda tabi oldu§u müfredatla ö§renimine devam etmesi
esastr.
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(2) Ö§rencinin kendi iste§i ile ya da zorunlu hallerde müfredatnn de§i³mesi durumunda, alm³
oldu§u derslerin yeni müfredatna intibak ilgili Birim tarafndan yaplr.

Çift Anadal ve Yandal Programlarnn Müfredatlarnn Güncellenmesi
MADDE 34 - (1) Birinci ya da ikinci anadal müfredatlarnn güncellenmesi halinde, ilgili ÇAP ve YAP müfredatlar güncellenir.
(2) ÇAP ve YAP müfredat güncellemelerinin görü³üldü§ü toplantlara, ikinci anadal programnn
yürütücüsü bölüm ba³kan davet edilir.

BÖLÜM
Yürürlük Yürütme
Yürürlük
MADDE 35 - (1) Bu Yönerge, Senato tarafndan kabul edildi§i tarihte yürürlü§e girer.
Yürütme
MADDE 36 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.
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