
09.03.2023 Tarihli Senato Toplantısının Karara Bağlanan Gündem Maddeleri     

1. Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Anabilim Dalında “Veri Bilimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı”  

( II. Öğretim ) açılması uygun görülerek Yükseköğrenim Kurulunun görüşüne sunulmasına karar 

verildi. 
Kararın Stratejik Plan ve Kalite Güvence Sistemi veya Diğer İlgili Belgeler ile Bağlantısı 

İlgili Belge Adı Bağlantısı Açıklama 

2023-2027 Stratejik Planı Stratejik Hedef 1.3: Küresel rekabetin 

gerektirdiği yetenekleri dikkate alan, 

araştırmayı ve girişimciliği destekleyen, çok 

disiplinli ve akredite eğitim öğretim 

programları yaygınlaştırılacaktır. 

 

Kurumsal İç Değerlendirme Raporu 

Hazırlama Kılavuzu Sürüm 3 

B.1.2. Programın ders dağılım dengesi  

B.1.3. Ders kazanımlarının program çıktılarıyla 

uyumu 

B.1.5. Programların izlenmesi ve 

güncellenmesi, 

B.1.6. Eğitim ve öğretim süreçlerinin yönetimi, 

B.3.1. Öğrenme ortam ve kaynakları 

 

 

Programın eğitim-öğretim amaçlarına 

ve öğrenme çıktılarına uygun; 

öğrencilerin ve toplumun ihtiyaçlarına 

ve güncel gelişmelere cevap verecek 

şekilde öğretim programlarının 

periyodik olarak değerlendirilmesi ve 

güncellemesi amacına hizmet etmesi 

Program çıktıları ve ders 

kazanımlarının ilişkilendirilmesi, 

Ders şubesinin artırımı, 

Eğitim ve öğretim ile ölçme ve 

değerlendirme süreçlerinin yönetimine 

ilişkin ilke, kurallar ve takvim 

Sınıf, laboratuvar, kütüphane, stüdyo; 

ders kitapları, çevrimiçi (online) 

kitaplar/belgeler/videolar vb. kaynaklar 

uygun nitelik ve niceliktedir, erişilebilir 

ve öğrencilerin bilgisine/kullanımına 

sunulması. Öğrenme ortamı ve 

kaynaklarının kullanımı izlenmesi ve 

iyileştirilmesi yönünde uygulamalar, 

 

2. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Yönetim Ana Bilim Dalında “Hemşirelikte Yönetim” 

doktora programı açılması uygun görülerek Yükseköğrenim Kurulunun görüşüne sunulmasına 

karar verildi.   
Kararın Stratejik Plan ve Kalite Güvence Sistemi veya Diğer İlgili Belgeler ile Bağlantısı 

İlgili Belge Adı Bağlantısı Açıklama 

2023-2027 Stratejik Planı Stratejik Hedef 2.4.: Araştırmacı niteliği 

geliştirilecektir. 

Doktora programının geliştirilmesi ile 
araştırmacıların nicel ve nitel olarak 
geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

Kurumsal İç Değerlendirme Raporu 

Hazırlama Kılavuzu Sürüm 3 

B.1.1. Programların tasarımı ve onayı 

 

 

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri 

Çerçevesi ile uyumlu; birimin öğretim 

amaçlarına ve öğrenme çıktılarına 

uygun; öğrencilerin ve toplumun 

ihtiyaçlarına ve güncel gelişmelere 

cevap verecek şekilde öğretim 

programlarının periyodik olarak 

değerlendirilmesi ve güncellemesi 

amacına hizmet edecektir. 
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3. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Temel Eğitim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Doktora Programında 

seçmeli statüde "ECE718 Erken Çocuklukta Dokümantasyon ve Değerlendirme" dersinin 2023-2024 

Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminden itibaren açılması uygun görüldü.   

Kararın Stratejik Plan ve Kalite Güvence Sistemi veya Diğer İlgili Belgeler ile Bağlantısı 

İlgili Belge Adı Bağlantısı Açıklama 

2023-2027 Stratejik Planı Stratejik Hedef 2.4.: Araştırmacı niteliği 

geliştirilecektir. 

Üniversitemizin araştırmacı altyapısının 
niteliği geliştirilecektir. 

Kurumsal İç Değerlendirme Raporu 

Hazırlama Kılavuzu Sürüm 3 

B.1.2. Programın ders dağılım dengesi  

B.1.5. Programların izlenmesi ve 

güncellenmesi 

B.1.6. Eğitim ve öğretim süreçlerinin 

yönetimi 

 

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri 

Çerçevesi ile uyumlu; birimin öğretim 

amaçlarına ve öğrenme çıktılarına 

uygun; öğrencilerin ve toplumun 

ihtiyaçlarına ve güncel gelişmelere 

cevap verecek şekilde öğretim 

programlarının periyodik olarak 

değerlendirilmesi ve güncellemesi 

amacına hizmet edecektir.Program 

çıktıları ve ders kazanımlarının 

ilişkilendirilmesi 

Yeni açılan ders ile program 

güncellemesi sağlanmıştır. 

Eğitim ve öğretim ile ölçme 

değerlendirme süreçlerinin 

yönetimine ilişkin ilke, kurallar ve 

takvim süreçlerine ilişkin esanlar ile 

Üniversitemizde bilgi ve 

deneyimlerini artırmak amacıyla 

yapılanmanın usul ve esasları 

4. Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünün Öğrenci İşleri BİLSİS Dersler 

Kataloğu AKTS Bilgi Paketinde mevcut olan seçmeli derslerin 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz 

Döneminden itibaren tüm bölüm öğrencilerine uygulanmak üzere seçmeli derslerin önkoşullarında 

güncellemeler yapılması uygun görüldü.  

Kararın Stratejik Plan ve Kalite Güvence Sistemi veya Diğer İlgili Belgeler ile Bağlantısı 

İlgili Belge Adı Bağlantısı Açıklama 

2023-2027 Stratejik Planı Stratejik Hedef 1.2.: Eğitim ve öğretim; kalite 

odaklı, bilimsel ve toplumsal değişimlere, ulusal 

hedef ve politikalara uygun şekilde 

geliştirilecek ve öğrencilerin bilimsel gelişimi 

ve toplumsal yaşama uyumları desteklenecektir. 

 

 

Kurumsal İç Değerlendirme Raporu 

Hazırlama Kılavuzu Sürüm 3 

B.1.2. Programın ders dağılım dengesi  

B.1.5. Programların izlenmesi ve 

güncellenmesi 

B.1.6. Eğitim ve öğretim süreçlerinin 

yönetimi 

 

Program çıktıları ve ders 

kazanımlarının ilişkilendirilmesi 

Yeni açılan ders ile program 

güncellemesi sağlanmıştır. 

Eğitim ve öğretim ile ölçme 

değerlendirme süreçlerinin 

yönetimine ilişkin ilke, kurallar ve 

takvim süreçlerine ilişkin esanlar 

ile Üniversitemizde bilgi ve 

deneyimlerini artırmak amacıyla 

yapılanmanın usul ve esasları 
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5. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programında seçmeli 

statüde "KHK640 Hukukta Bilinç ve Yapay Zeka Çalışmaları”  dersinin 2022-2023 Eğitim-Öğretim 

Yılı Bahar Döneminden itibaren açılması uygun görüldü. 

Kararın Stratejik Plan ve Kalite Güvence Sistemi veya Diğer İlgili Belgeler ile Bağlantısı 

İlgili Belge Adı Bağlantısı Açıklama 

2023-2027 Stratejik Planı Stratejik Hedef 2.4.: Araştırmacı niteliği 

geliştirilecektir. 

Derslerde önerilen değişiklikler ile 
eğitim programının niteliğinin 
geliştirilmesi hedeflenmiştir. 

Kurumsal İç Değerlendirme Raporu 

Hazırlama Kılavuzu Sürüm 3 

B.1.2. Programın ders dağılım dengesi  

B.1.5. Programların izlenmesi ve 

güncellenmesi 

B.1.6. Eğitim ve öğretim süreçlerinin 

yönetimi 

 

Program çıktıları ve ders 

kazanımlarının ilişkilendirilmesi 

Yeni açılan ders ile program 

güncellemesi sağlanmıştır. 

Eğitim ve öğretim ile ölçme 

değerlendirme süreçlerinin 

yönetimine ilişkin ilke, kurallar ve 

takvim süreçlerine ilişkin esanlar 

ile Üniversitemizde bilgi ve 

deneyimlerini artırmak amacıyla 

yapılanmanın usul ve esasları 

6. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Lisans Programında yer alan “MMÜ411 Isıl 

Mühendislik ve Tasarım” dersinin ön şartının (MMÜ 306 Isı Transferi dersinden başarılı olmak) 

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminden itibaren kaldırılması ve değişikliğin mevcut tüm 

öğrencilere uygulanmasına karar verildi. 

Kararın Stratejik Plan ve Kalite Güvence Sistemi veya Diğer İlgili Belgeler ile Bağlantısı 

İlgili Belge Adı Bağlantısı Açıklama 

2023-2027 Stratejik Planı 

Stratejik Hedef 1.2.: Eğitim ve öğretim; kalite 

odaklı, bilimsel ve toplumsal değişimlere, ulusal 

hedef ve politikalara uygun şekilde geliştirilecek 

ve öğrencilerin bilimsel gelişimi ve toplumsal 

yaşama uyumları desteklenecektir. 

Lisans düzeyinde eğitim 

öğretimin niteliğini geliştirmek ve 

öğrencilere yeni bilgi ve beceri 

kazandırmak amacıyla seçmeli 
statüde ders açılması ve ders 

programının güncellenmesi 

önerisidir. 

Kurumsal İç Değerlendirme Raporu 

Hazırlama Kılavuzu Sürüm 3 

B.1.2. Programın ders dağılım dengesi  

B.1.5. Programların izlenmesi ve 

güncellenmesi 

B.1.6. Eğitim ve öğretim süreçlerinin 

yönetimi 

B.2.2. Ölçme ve değerlendirme  

 
 

 

Program çıktıları ve ders 

kazanımlarının ilişkilendirilmesi 

Yeni açılan ders ile program 

güncellemesi sağlanmıştır. 

Eğitim ve öğretim ile ölçme 

değerlendirme süreçlerinin yönetimine 

ilişkin ilke, kurallar ve takvim 

süreçlerine ilişkin esaslar ile 

Üniversitemizde bilgi ve 

deneyimlerini artırmak amacıyla 

yapılanmanın usul ve esasları 

Örgün/uzaktan/karma derslerde 

kullanılan Ölçme ve değerlendirme 
kriterlerine göre uygulamalar  
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7. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans Programında seçmeli 

statüde “INR 470 Teori ve Pratikte Postkolonyalizm” dersinin 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar 

Döneminden itibaren açılması uygun görüldü. 

Kararın Stratejik Plan ve Kalite Güvence Sistemi veya Diğer İlgili Belgeler ile Bağlantısı 

İlgili Belge Adı Bağlantısı Açıklama 

2023-2027 Stratejik Planı Stratejik Hedef 1.2.: Eğitim ve öğretim; kalite 

odaklı, bilimsel ve toplumsal değişimlere, 

ulusal hedef ve politikalara uygun şekilde 

geliştirilecek ve öğrencilerin bilimsel gelişimi 

ve toplumsal yaşama uyumları desteklenecektir 

 

Kurumsal İç Değerlendirme Raporu 

Hazırlama Kılavuzu Sürüm 3 

B.1.2. Programın ders dağılım dengesi  

B.1.5. Programların izlenmesi ve 

güncellenmesi 

B.1.6. Eğitim ve öğretim süreçlerinin 

yönetimi 

 

Program çıktıları ve ders 

kazanımlarının ilişkilendirilmesi 

Yeni açılan ders ile program 

güncellemesi sağlanmıştır. 

Eğitim ve öğretim ile ölçme 

değerlendirme süreçlerinin 

yönetimine ilişkin ilke, kurallar ve 

takvim süreçlerine ilişkin esanlar 

ile Üniversitemizde bilgi ve 

deneyimlerini artırmak amacıyla 

yapılanmanın usul ve esasları 

8. Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavlarında 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren 

iki aşamalı olarak uygulanmak üzere oluşturulan “Özel Yetenek Sınav Yönergesi” uygun görüldü. 

Kararın Stratejik Plan ve Kalite Güvence Sistemi veya Diğer İlgili Belgeler ile Bağlantısı 

İlgili Belge Adı Bağlantısı Açıklama 

2023-2027 Stratejik Planı Stratejik Hedef 1.2.: Eğitim ve öğretim; kalite 

odaklı, bilimsel ve toplumsal değişimlere, 

ulusal hedef ve politikalara uygun şekilde 

geliştirilecek ve öğrencilerin bilimsel gelişimi 

ve toplumsal yaşama uyumları desteklenecektir 

Eğitim kalitesini geliştirmek. 

Kurumsal İç Değerlendirme Raporu 

Hazırlama Kılavuzu Sürüm 3 

B.2.3. Öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin 

tanınması ve kredilendirilmesi 

 

Kurum, hedeflediği nitelikli 

mezun yeterliliklerine ulaşmak 

amacıyla öğrenci merkezli ve 

yetkinlik temelli öğretim, ölçme 

ve değerlendirme yöntemlerini 

uygulamalıdır. Kurum, öğrenci 

kabulleri, diploma, derece ve 

diğer yeterliliklerin tanınması ve 

sertifikalandırılmasına yönelik 

açık kriterler belirlemeli; önceden 

tanımlanmış ve ilan edilmiş 

kuralları tutarlı şekilde 

uygulaması amacına hizmet 

edecektir. 

 


