
PROGRAM TASARIMI, ONAYI, �ZLENMES� VE GÜNCELLENMES� YÖNERGES�

I�IK ÜN�VERS�TES�
PROGRAM TASARIMI, ONAYI VE GÜNCELLENMES� YÖNERGES�

B�R�NC� BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tan�mlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amac�; I³�k Üniversitesi akademik birimlerinde önlisans, lisans veya lisansüstü
seviyesinde yeni bir program aç�lmas�na, mevcut programlar�n güncellenmesine ili³kin usul ve
esaslar� düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, I³�k Üniversitesi'nin önlisans düzeyinde e§itim veren Meslek Yüksekokullar�, li-
sans düzeyinde e§itim veren Fakülteleri ve lisansüstü e§itim veren Enstitülerinde yeni bir
program tasar�m� veya program güncellenmesi a³amas�nda payda³ görü³lerinin al�nmas�na;
program�n e§itim amaçlar�n�n ve ç�kt�lar�n�n belirlenmesine, ç�kt�lar�n TYYÇ ile e³le³tirilme-
sine, program�n müfredat�n�n belirlenmesine ve güncellenmesine, müfredatta bulunan derslerin
ö§renme ç�kt�lar�n�n belirlenmesine ve güncellenmesine ve program ç�kt�lar� ile e³le³tirilme-
sine, program bilgi paketinin olu³turulmas�na, kurum içi ve kurum d�³� onay süreçlerine dair
tan�mlanan görev, yetki ve sorumluluklara ili³kin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 2547 say�l� Yüksekö§retim Kanunu ile Yüksekö§retim Kurulu taraf�ndan duyu-
rulan 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 taraf�ndan yay�nlanan Kurumsal D�³ De§erlendirme Ölçütleri,
I³�k Üniversitesi Lisansüstü E§itim ve Ö§retim Yönetmeli§i, I³�k Üniversitesi Önlisans ve Li-
sans E§itim-Ö§retim ve S�nav Yönetmeli§i, I³�k Üniversitesi Yatay Geçi³, Çift Anadal, Yan
Dal ve Kredi Transferi Yönetmeli§i'ne dayanarak haz�rlanm�³t�r.

Tan�mlar

MADDE 4 - (1) Bu yönergede geçen,

(a) Birim: I³�k Üniversitesi'ne ba§l� Fakülte, Enstitü ve Meslek Yüksekokulu'nu,
(b) Birim Yöneticisi: Fakülteler için dekan�, Enstitü ve Meslek Yüksekokullar�nda ise mü-
dürü,
(c) TYYÇ: Türkiye Yüksekö§retim Yeterlilikler Çerçevesini,
(ç) TYYÇ Alan Yeterlilikleri: 13 Ocak 2011 tarihli YÖK Genel Kurulu karar�na göre
tan�mlanan program�n dahil oldu§u alana ili³kin yeterlilikleri,
(d) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi'ni,
(e) Komisyon: I³�k Üniversitesi E§itim Programlar� Komisyonu'nu
(f) Müfredat: Ö§rencinin kay�tl� oldu§u programdan mezun olmas� için almas� gereken
zorunlu ve seçmeli dersleri dönemlere göre s�ralayan ö§retim program�n�,
(g) ÇAP: Ö§rencinin anadal program� yan�nda di§er bir lisans veya önlisans diplomas�
almak için takip ettikleri Çift Anadal Program�n�,
(§) YAP: Ö§rencinin anadal program� yan�nda Yandal Serti�kas� almak için takip ettikleri
Yandal Program�n�,
(h) Koordinatör: I³�k Üniversitesi Kalite Koordinatörü'nü,
(�) Dosya: Yeni aç�lacak olan programa ili³kin tüm belgelerin �ngilizce ve Türkçe olarak
sakland�§� I³�k Üniversitesi e-campus sistemindeki programa ait simülasyonu,
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(i) K�lavuz: I³�k Üniversitesi Program E§itim Amaçlar�, Program Ç�kt�lar�, Ders Ö§renme
Ç�kt�lar� ve Ders Pro�li Haz�rlama K�lavuzu'nu,
(j) Rektör: I³�k Üniversitesi Rektörü'nü,
(k) Rektör Yard�mc�s�: I³�k Üniversitesi Rektör Yard�mc�lar�'n�,
(l) Genel Sekreter: I³�k Üniversitesi Genel Sekreteri'ni

(m) Dan�³ma Kurulu: I³�k Üniversitesi Dan�³ma Kurulu'nu,
(n) Senato: I³�k Üniversitesi Senatosu'nu,
(o) Üniversite: I³�k Üniversitesi'ni,
(ö) YÖK: Yüksekö§retim Kurulu'nu

ifade eder.

�K�NC� BÖLÜM
Yeni Program Aç�lmas� Önerisi, Kabulü, �lgili Birimin Yetkilendirilmesi

Öneri ve Yetkilendirme

MADDE 5 - (1) Yeni program açma önerisi Birim Yöneticisi taraf�ndan, Yeni Program Açma Önerisi Formu
(Form-1) doldurularak Rektörlü§e yap�l�r.

MADDE 6 - (1) Rektör'ün uygun gördü§ü öneri Senato'da, Üniversite'nin vizyon, misyon ve hede�eri aç�s�n-
dan de§erlendirilir.

(2) Senato, öneriyi uygun bulmas� durumunda, program�n haz�rl�klar�n� yürütmek üzere, progra-
m�n yürütülece§i Birim'i görevlendirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Program�n Payda³lar�, Misyon ve Vizyonunun Belirlenmesi

Program�n �ç Payda³lar�

MADDE 7 - (1) Program�n resmi olarak aç�l�p ve programa ö§retim eleman� atamas� yap�lana kadar geçen
süre zarf�nda görev alacak iç payda³lar ³unlard�r:

(a) Program� yürütecek Birim Yöneticisi,
(b) Lisansüstü program için, ba§l� olaca§� anabilim dal�n�n ba³kan�, lisans program� için,
var olan bir bölümün alt�nda kurulacak ise, ilgili bölüm ba³kan�,
(c) Yeni program�n alt�nda kurulaca§� anabilim dal� veya bölümün oldu§u durumda, Üni-
versitenin, çal�³ma konusu aç�lacak programa yak�n olan tam zamanl� ö§retim elemanlar�
aras�ndan Birim Yöneticisi'nin belirleyece§i 2 ö§retim üyesi, di§er durumda 3 ö§retim
üyesi.

(2) Program aç�ld�ktan sonra program�n iç payda³lar�:

(a) Program�n ö§retim elemanlar�,
(b) Varsa program�n ö§renci temsilcisi

olarak güncellenir.

Program�n D�³ Payda³lar�

MADDE 8 - (1) Program�n d�³ payda³lar�

(a) �lgili mesle§i icra eden,
(b) Program mezunlar�n�n potansiyel i³vereni,
(c) �lgili konuda akademisyen
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(ç) �lgili meslek örgütü var ise temsilcisi,

gruplar�ndan, her biri ayr� gruptan seçilmek üzere, en az üç ki³idir.

(2) D�³ payda³lar, iç payda³lar taraf�ndan yap�lan ilk toplant�da belirlenerek, D�³ Payda³ Belir-
leme Formu (Form-2) ile tutanak alt�na al�n�r.

Program�n Dan�³ma Kurulu

MADDE 9 - (1) Program�n dan�³ma kurulu iç ve d�³ payda³lardan olu³ur. Program� yürütecek olan birimin
yöneticisi Dan�³ma Kurulu'na ba³kanl�k eder.

(2) Dan�³ma kurulu ba³kan�n ça§r�s� üzerine salt ço§unlukla toplan�r ve oy çoklu§u ile karar al�r.

(3) Dan�³ma kurulunun ilk toplant�s� tam kat�l�m ile yap�l�r ve oybirli§i ile karar al�n�r.

(4) Dan�³ma kurulunun toplant�lar� ve kararlar�, toplant� ba³�nda ba³kan taraf�ndan belirlenen
bir raportör taraf�ndan tutanak alt�na al�n�r imzalan�r.

Misyon ve Vizyonunun belirlenmesi

MADDE 10 - (1) Program� yürütecek olan birimin yöneticisinin belirleyece§i zamanda bir iç payda³ toplant�s�
yap�l�r.

(2) �ç payda³ toplant�s�nda, Üniversite'nin stratejik plan� ve ilgili ulusal ve uluslararas� normlarla
uyumlu olacak ³ekilde program�n misyon ve vizyon ifadeleri olu³turulur.

(3) Vizyon ve misyon ifadeleri (Form-3) ile Dosya'ya eklenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Program E§itim Amaçlar�n�n Belirlenmesi

Program E§itim Amaçlar�

MADDE 11 - (1) Program e§itim amaçlar�:

(a) Program�n e§itsel misyonunu nas�l sa§layaca§�n� ve payda³lar�n�n gereksinimlerini na-
s�l kar³�layaca§�n� bildiren,
(b) Mezunlar�n, mezuniyeti izleyen birkaç y�l (önlisans programlar�nda 2-3 y�l, lisans prog-
ramlar�nda 4-5 y�l) içinde gerçekle³tirmeleri beklenen hede�eri tan�mlayan,
(c) Aç�k, genel ve ölçülebilir,

ifadelerdir.

(2) Program e§itim amaçlar�, program�n misyon ve vizyonu ile uyumludur.

(3) Program e§itim amaçlar�, K�lavuz'da belirtilen ilkelere uygun olarak ifade edilir.

Program E§itim Amaçlar�n�n Belirlenmesi

MADDE 12 - (1) Program dan�³ma kurulu ilk toplant�s�n�, program�n e§itim amaçlar�n�n belirlenmesi gündemi
ile yapar.

(2) �lk dan�³ma kurulu toplant�s� öncesinde ba³kan, iç payda³larla birlikte e§itim amaçlar� için
ön çal�³ma yapar ve önerilerini haz�rlar.

(3) �lk dan�³ma kurulu toplant�s�nda belirlenen e§itim amaçlar� Form-4 ile dosyaya eklenir.

BE��NC� BÖLÜM
Program Ç�kt�lar�n�n Belirlenmesi

Program Ç�kt�lar�

MADDE 13 - (1) Program Ç�kt�lar�:
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(a) Ö§rencilerin programdan mezun olduklar� anda sahip olmalar� beklenen bilgi, beceri
ve yetkinlikleri tan�mlayan,
(b) Mezunlar�n, program amaçlar�na ula³malar�n� sa§layacak nitelikte,
(c) Ulusal ve uluslararas� standartlar ve akreditasyon kurumlar�n�n önerileriyle uyumlu,
(ç) Ö§renci merkezli e§itimi önceleyen,
(d) TYYÇ alan yeterliliklerini kapsayan,
(e) Aç�k, gözlenebilir ve ölçülebilir

ifadelerdir.

Program Ç�kt�lar�n�n Belirlenmesi

MADDE 14 - (1) Program ç�kt�lar�, iç payda³ toplant�lar�nda belirlenir.

(2) Program ç�kt�lar�, K�lavuz'a göre ifade edilir.

(3) Belirlenen program ç�kt�lar� ile birlikte,

(a) Her program ç�kt�s�n�n hangi e§itim amaçlar�na yönelik oldu§unu gösteren Program
Ç�kt�s�-E§itim Amac� matrisi,
(b) Her program ç�kt�s�n�n hangi TYYÇ alan yeterli§ine yönelik aras�ndaki gösteren Prog-
ram Ç�kt�s�-Alan Yeterli§i matrisi,

haz�rlan�r.

(4) Program ç�kt�lar� ve iki matris Form-5'e i³lenerek program dosyas�na eklenir.

ALTINCI BÖLÜM
Yeni Ders Tasar�m�

Ders tasar�m�nda genel ilkeler

MADDE 15 - (1) Ders tasar�m�, a³a§�daki bile³enlerin belirlenmesi ve ders pro�li haline getirilmesi ile yap�l�r.

(a) Kod ve ad,
(b) Katalog tan�m�,
(c) AKTS kredisi,
(ç) Yük bile³enleri,
(d) Ö§renme ç�kt�lar�.

(2) Dersin AKTS kredisi, ö§rencinin hede�enen yetkinliklere ula³abilmeleri için ders öncesi, derste
ve sonras� tüm teorik ve uygulamal� çal�³malar� için tahmini olarak harcayacaklar� zaman�n
25'e bölünmesi ile elde edilir.

(3) Dersin tüm bilgileri hem Türkçe hem �ngilizce olarak olu³turulur.

Ders Ö§renme Ç�kt�lar�

MADDE 16 - (1) Ders ö§renme ç�kt�lar�, dersi ba³ar�yla tamamlam�³ ö§rencinin kazanm�³ olmas� gereken bilgi,
beceri ve yetkinlikleri tan�mlayan, ölçülebilir, gözlenebilir, aç�k ve net ifadelerdir.

(2) Dersin ö§renme ç�kt�lar� belirlenirken ö§renci odakl� e§itim-ö§retim hede�enir.

(3) Ö§renme ç�kt�lar� K�lavuza göre haz�rlan�r.

YED�NC� BÖLÜM
Program�n Müfredat�n�n Haz�rlanmas�

Müfredat olu³turmada genel ilkeler
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Düzey Süre (y�l) Toplam AKTS Toplam i³ yükü (saat)

Önlisans 2 120 3000
Lisans 4 240 6000
Yüksek lisans (tezsiz) 1,5 90 2250
Yüksek lisans (tezli) 1,5-2 120 3000
Doktora 4 240 6000

MADDE 17 - (1) Programlar�n düzeyine göre, program�n süresi, toplam AKTS kredisi ve bu krediye esas ö§-
rencinin toplam çal�³ma yükü 1 AKTS 25 saate kar³�l�k olacak ³ekilde a³a§�daki tablodaki
gibi düzenlenir.

(2) Bir e§itim-ö§retim y�l�ndaki derslerin AKTS kredileri toplam� 60, bir yar�y�l�n AKTS kredileri
toplam� ise 29-31 aral�§�nda seçilir.

(3) Müfredattaki her ders, program ç�kt�lar�ndan en az birini destekler nitelikte olmal�d�r.

(4) Müfredatta, zorunlu ve seçmeli dersler, laboratuvar ve stüdyo çal�³malar, staj, bitirme ödevi,
dönem projesi, tez çal�³mas� gibi, ö§renci için i³ yükü olu³turan tüm ö§retim bile³enleri yer
al�r.

(5) Müfredatta yer al�p, ilk defa olu³turulacak derslerin bilgileri K�lavuzda belirtildi§i ³ekilde
tan�mlan�r. Var olan dersler, oldu§u gibi müfredata eklenir.

(6) Program ç�kt�lar�n� sa§lamak için yeni ders kurgulanmas� durumunda, mevcut ders/dersler
ile yeni kurgulanan dersin içerik ve/veya ders ö§renme ç�kt�lar� aras�nda gözlenebilir bir fark
olmal�d�r.

(7) Program kodu ise Komisyon taraf�ndan belirlenir.

(8) Lisans ve lisansüstü düzeydeki müfredatlar�n tasar�m�nda, ö§rencilere ara³t�rma yetkinli§ini
kazand�rmak üzere projelerle desteklenen derslere yer verilir.

(9) Bitirme ödevi, dönem projesi ve tez çal�³mas� gibi projeye dayal� derslerin AKTS kredileri
gerçek i³ yüküne göre belirlenir.

(10) 4 haftal�k staj, 1 AKTS de§erindedir.

Zorunlu Ortak Dersler

MADDE 18 - (1) Üniversite çap�nda ortak zorunlu dersler, bunlar�n say�lar�, hangi programlar için geçerli ol-
duklar� ve kredileri a³a§�daki tabloda verilmi³tir. Her müfredat, bu tabloda verilen derslerden
ilgili olanlar� içerir.

Ders Program Say�s� Ders ba³�na AKTS

Atatürk �lkeleri ve �nk�lap Tarihi Önlisans/Lisans 2 2
Türkçe Önlisans/Lisans 2 2
Bilgisayar Okuryazarl�§� Lisans 1 1
Etik Önlisans/Lisans 1 1
�ngilizce Türkçe lisans programlar� 4 4
�ngilizce �ngilizce lisans programlar� 2 5
�ngilizce Türkçe önlisans programlar� 2 4
�³ Sa§l�§� Güvenli§i �lgili programlar 2 2

Seçmeli dersler

MADDE 19 - (1) Seçmeli dersler Alan �çi Seçmeli ve Genel Seçmeli olmak üzere iki ana kategoriye ayr�lm�³t�r.
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(2) Lisans müfredatlar�nda en az 5 tane Alan �çi Seçmeli ve en az 5 tane Genel Seçmeli ders
bulunur. �ki kategorideki toplam ders say�s� en fazla 12 olabilir.

(3) Önlisans müfredatlar�nda 2'³er adet Alan �çi ve Genel Seçmeli ders bulunur.

(4) Müfredatta yer alan her bir seçmeli ders yeri için, o yere al�nabilecek seçmeli dersler belirlenir.

(5) Alan �çi Zorunlu ve Alan �çi Seçmeli dersler, program ç�kt�lar�nda bulunan alana özgü bilgi,
beceri ve yetkinlikleri kazand�racak nitelikte derslerdir.

Derslerin müfredattaki yeri

MADDE 20 - (1) Dersler belirli bir s�n�f ve döneme planlan�rken, ö§rencinin ilgili döneme kadar kazanm�³ ol-
mas� gereken bilgi ve beceriler gözetilir. Kazan�lm�³ olmas� gereken bilgi ve beceriler, dersler
aras�nda önko³ul ili³kisi ile de sa§lanabilir.

(2) Staj dersi, ö§rencinin normal ko³ullarda staj yapmas�n�n beklendi§i zaman� takip eden ilk
dönemde yer al�r.

Ders Ö§renme Ç�kt�lar�n�n Program Ç�kt�lar� ile E³le³tirilmesi

MADDE 21 - (1) Tüm derslerin ö§renme ç�kt�lar� ile tüm program ç�kt�lar� aras�ndaki ili³kiler, a³a§�daki ör-
nek Ders Ç�kt�lar�-Program Ç�kt�lar� matrisi doldurularak belirlenir. Matriste, örnek olarak,
ECON2244.Ç-3 k�saltmas� ECON2244 dersinin üçüncü ç�kt�s�n�, PÇ-4 k�saltmas� ise prog-
ram�n dördüncü ç�kt�s�n� ifade eder. Hücrelerde 0.5 ya da 1 say�lar�ndan biri bulunabilir.
Bunlarda 0.5, k�smi katk�y�, 1 ise tam katk�y� ifade eder.

PÇ-1 PÇ-2 ... PÇ-12

ECON2244.Ç-1 0.5 1
ECON2244.Ç-2 1
B�TE1201.Ç-1 0.5
GS-1 0.5 0.5
AS-2 1 0.5

(2) Seçmeli dersler gruplar� için, program ç�kt�lar�na katk�lar tüm grup için verilir.

(3) Matriste bo³ sat�r olamaz.

(4) Dönemlere ayr�lm�³ müfredata, Ders Ç�kt�-Program Ç�kt� matrisi, tan�mlanan yeni derslerin
pro�ller ve seçmeli ders gruplar�ndaki dersler Form-6'ya yaz�larak ders dosyas�na eklenir.

SEK�Z�NC� BÖLÜM
Program Önerisinin Karara Ba§lanmas�

Program Önerisinin Karara Ba§lanmas�

MADDE 22 - (1) Yeni program�n tamamlanm�³ dosyas� ilgili Birim kurulunda görü³ülerek Komisyon'a sunu-
lur. Komisyon, uygun buldu§u öneriyi, program kodu önerisi ile birlikte Rektörlü§e sunar.
Program� açma karar� Senato taraf�ndan verilir.

(2) Senato'da kabul edilen öneri, YÖK taraf�ndan 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 Programlar�n�n Müfredatlar�n�n Olu³turulmas�
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MADDE 23 - (1) ÇAP ve YAP müfredatlar� I³�k Üniversitesi Yatay Geçi³, Çift Anadal, Yandal ve Kredi Tran-
feri Yönetmeli§i'nde belirlenen ilkeler do§rultusunda haz�rlan�r ve ilgili Birimlerin tekli� ile
Komisyon'da de§erlendirilip, Senato'da kabul edilir.

(2) ÇAP önerisi dosyas�nda, ÇAP müfredat�, ÇAP Ders Ç�kt�-Program Ç�kt� matrisi ve derslerin
pro�lleri bulunur.

ONUNCU BÖLÜM
Programlar�n Sürekli �zlenmesi ve Güncellenmesi

Güncellemelerde onay silsilesi

MADDE 24 - (1) Programlar�n güncellemeleri, Bölüm, Birim, Komisyon, Senato silsilesinde karara ba§lan�r.

(2) Her bir güncelleme için son karar kurulu a³a§�daki tabloda verilmi³tir.

Güncelleme Son karar kurulu

E§itim amaçlar� Senato
Program ç�kt�lar� Senato
Müfredat Senato
Program ç�kt�s�-ders ç�kt�s� matrisini etkileyen ders pro�l güncellemeleri Senato
Program ç�kt�s�-ders ç�kt�s� matrisini etkilemeyen ders pro�l güncellemeleri Birim
Ders pro�lini etkilemeyen izlence güncellemeleri Bölüm

E§itim Amaçlar�n�n Sa§lanma Düzeyinin �zlenmesi

MADDE 25 - (1) E§titim amaçlar�na ula³ma düzeyi her akademik y�l sonunda ölçülür.

(2) Ölçme yöntemi, ilgili program yürütücüsü bölüm taraf�ndan belirlenir.

(3) Ölçmede, önlisans düzeyi için 2-3 y�l önce mezun olmu³, lisans düzeyinde ise 4-5 önce mezun
olmu³ mezunlar örneklenir.

E§itim Amaçlar�n�n Güncellenmesi

MADDE 26 - (1) Dan�³ma kurulu, önlisans için 2 y�lda bir, lisans için 4 y�lda bir toplanarak e§itim amaçlar�n�
ve ölçümlerini gözden geçirir.

(2) E§itim amaçlar�nda önerilen de§i³iklikler, amaçlar�n ilk defa olu³turulmas�nda izlenen yöntem
ile görü³ülür ve karara ba§lan�r.

Program Ç�kt�lar�n�n Sa§lanma Düzeyinin �zlenmesi

MADDE 27 - (1) Program ç�kt�lar�n�n her birinin sa§lanma düzeyi, her akademik y�l sonunda ölçülür.

(2) Program ç�kt�lar�, biri Ç�kt� Bazl� De§erlendirme Sistemi olmak üzere, en az iki fakl� yöntem
ile ölçülür. Yöntemler ilgili program yürütücüsü taraf�ndan belirlenir.

(3) Program ç�kt�lar�n�n sa§lanma düzeyi ölçümünde, ölçümün yap�ld�§� y�l mezun olan ö§renciler
örneklenir.

(4) Ölçüm sonuçlar� iç payda³ toplant�s�nda de§erlendirilir ve öneriler ile birlikte raporlan�r.

Program Ç�kt�lar�n�n Güncellenmesi

MADDE 28 - (1) Program ç�kt�lar� önlisans programlar�nda 2, lisans programlar�nda ise 4 y�lda bir gözden
geçirilir.

(2) Program ç�kt�lar� a³a§�daki durumlarda güncellenir.
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(a) E§itim amaçlar�na ula³ma düzeyinin beklenenin alt�nda kalmas�,
(b) E§itim amaçlar�n�n güncellenmesi,
(c) Program ç�kt�lar�na girdi kabul edilen ulusal ve uluslararas� yetkinlik beklentilerinin
de§i³mesi.

(3) Program ç�kt�lar�n�n sa§lanma düzeyi, ç�kt�lar�n de§i³mesi için gerekçe olamaz.

Ders Ç�kt�lar�n�n Sa§lanma Düzeyinin �zlenmesi

MADDE 29 - (1) Ders ç�kt�lar�n�n her birinin sa§lanma düzeyi, her akademik y�l sonunda ölçülür.

(2) Ders ç�kt�lar�, biri Ç�kt� Bazl� De§erlendirme Sistemi olmak üzere, en az iki fakl� yöntem ile
ölçülür. Yöntemler ilgili program yürücüsü taraf�ndan belirlenir.

(3) Çok ³ubeli veya birden fazla dönemde aç�lan derslerin ölçümü, tüm ³ubeler ve dönemler
üzerinden, tümü üzerinden ve ³ubelerin ayr� ayr� kar³�la³t�r�lmas� ile birlikte yap�l�r.

(4) Ölçüm sonuçlar� iç payda³ toplant�s�nda de§erlendirilir ve de§erlendirme sonuçlar� öneriler ile
birlikte raporlan�r.

MADDE 30 - (1) Dersin verildi§i her dönem sonunda, dersi veren ö§retim eleman� taraf�ndan, dersin ç�kt�lar�n�n
sa§lanma düzeyini, dersin izlencesini de§erlendiren ve iyile³tirme önerileri sunan bir ders
de§erlendirme raporu haz�rlan�r ve ilgili bölüme sunulur.

(2) Çok ³ubeli derslerde ders de§erlendirme raporu, dersin koordinatörü taraf�ndan haz�rlan�r.

Derslerin Güncellenmesi

MADDE 31 - (1) Ders pro�lleri ve derslerin ç�kt�lar�n�n sa§lanma düzeyi her akademik y�l sonunda, ilgili bölüm
kurulu taraf�ndan de§erlendirilir ve de§erlendirme sonuçlar� öneriler ile birlikte raporlan�r.

(2) Ders pro�lleri ve ç�kt�lar� a³a§�daki durumlarda güncellenir.

(a) Dersin katk� verdi§i programlar�n, dersle ili³kili program ç�kt�lar�nda yap�lan de§i³ik-
likler,
(b) Dersin içeri§i ile ilgili alanda meydana gelen ve derse yans�t�lmas� gereken bilgi biri-
kimindeki güncellemeler.

(3) Ders ç�kt�lar�n�n beklenenin alt�nda kalmas�, ders ç�kt�lar�n�n güncellenmesi için gerekçe ola-
maz.

(4) Ders de§erlendirme raporlar� ve derslerin ç�kt�lar�n�n sa§lanma düzeyleri, her akademik y�l
sonunda ilgili bölüm kurulunda görü³ülür. Dersi müfredatlar�nda zorunlu olarak bulunduran
di§er bölümlerin ba³kanlar� toplant�n�n ilgili bölümüne davetli olarak kat�l�rlar. De§i³iklik
önerileri, Birim'in kurulunda görü³ülerek karara ba§lan�r.

Müfredatlar�n Güncellenmesi

MADDE 32 - (1) Müfredatlar a³a§�daki durumlarda güncellenir.

(a) Program ç�kt�lar�nda de§i³iklik yap�lmas�,
(b) Müfredattaki zorunlu derslerde, dersin kredisini ve/veya program ç�kt�lar�n� etkileyen
de§i³ikliklerin yap�lmas�,
(c) Ulusal veya uluslararas� ö§retim standart ve gereklerinde yap�lan ve uygulanmas� zo-
runlu de§i³iklikler.

(2) Müfredat güncellemeleri, müfredatlar� de§i³en ö§rencilerin intibaklar� ile ilgili esaslar belirle-
nerek yap�l�r.

MADDE 33 - (1) Ö§rencinin, program�ndan ilk ders ald�§�nda tabi oldu§u müfredatla ö§renimine devam etmesi
esast�r.
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(2) Ö§rencinin kendi iste§i ile ya da zorunlu hallerde müfredat�n�n de§i³mesi durumunda, alm�³
oldu§u derslerin yeni müfredat�na intibak� ilgili Birim taraf�ndan yap�l�r.

Çift Anadal ve Yandal Programlar�n�n Müfredatlar�n�n Güncellenmesi

MADDE 34 - (1) Birinci ya da ikinci anadal müfredatlar�n�n güncellenmesi halinde, ilgili ÇAP ve YAP müfre-
datlar� güncellenir.

(2) ÇAP ve YAP müfredat güncellemelerinin görü³üldü§ü toplant�lara, ikinci anadal program�n�n
yürütücüsü bölüm ba³kan� davet edilir.

BÖLÜM
Yürürlük Yürütme

Yürürlük

MADDE 35 - (1) Bu Yönerge, Senato taraf�ndan kabul edildi§i tarihte yürürlü§e girer.

Yürütme

MADDE 36 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.
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