T.C.
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
ÖN LİSANS, LİSANS, LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİNDE
BÖLÜM VE PROGRAM AÇMA,
MÜFREDAT GÜNCELLEME YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Yaşar Üniversitesi Fakülte/Yüksekokul ve Enstitü
bünyesinde yeni bölüm/program açma, mevcut programda müfredat yenileme ve mevcut
programda ders değişikliği esaslarını düzenlemektir.
(2) Yükseköğretim Kurulu kararı ile yapılan ders değişiklikleri bu yönergenin kapsamı dışında
kalmaktadır.
Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu Yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12 inci, 43 üncü ve 65 inci
maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 - (1) Bu Yönergede geçen;
a) Üniversite: Yaşar Üniversitesini,
b) Mütevelli Heyet: Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
c) Rektör: Yaşar Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: Yaşar Üniversitesi Senatosunu,
d)Yönetim Kurulu: Üniversite, Fakülte, Yüksekokul veya Enstitü Yönetim Kurulunu,
e) Yeni bölüm/program açma: Fakülte, Yüksekokul veya Enstitü bünyesinde daha önce
olmayan yeni bir uzmanlık alanında bölüm/program açılmasını,
f) Müfredat: Öğrencinin mezun olabilmesi için her dönem alması gereken zorunlu derslerin
listesi, toplam seçmeli derslerin kredisini, varsa önkoşullarıyla birlikte tanımlayan ve toplam
alınması gereken krediyi gösteren eğitim planıdır.
g) Müfredat Değişikliği: Zorunlu derslerin AKTS kredilerinin, önkoşullarının,
yarıyıllarının, niteliklerinin değişmesi; yeni ders eklenmesi, zorunlu ders listelerinin değişmesi;
seçmeli ders gruplarından alınacak toplam kredi ve seçmeli ders havuz nitelik değişikliğini,
ğ) Kapsamlı Müfredat Değişikliği: Yürürlükte olan derslerin tümünün ya da programın
karakterini değiştirecek şekilde önemli bir kısmının (programın toplam kredisinin %20’ den
fazlasının) yenilenmesini,
h) Sınırlı Müfredat Değişikliği: Mevcut programın ana yapısını önemli ölçüde
değiştirmeden (programın toplam kredisinin en fazla %20 ’sinin) yapılan ders değişikliklerini,
ı) Program toplam kredisi: YÖK ve Üniversite zorunlu dersleri dâhil programın toplam
kredi yükünü,
i) Seçmeli ders havuzuna ders eklenmesi: Mevcut programın ana yapısını değiştirmeyecek
biçimde daha önce tanımlanmış bir seçmeli ders havuzuna yeni veya daha önce tanımlanmış bir
dersin eklenmesini,

j) İntibak: Müfredat değişikliklerinin eski müfredata tabi öğrencilere nasıl uyarlanacağının
açıklanmasını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yeni Bölüm/Program Açma,
Müfredat Yenileme ve Mevcut Derste Değişiklik
Yeni bölüm/program açma talebi
MADDE 4- (1)Yeni bölüm/program açma talebi akademik birimlerden gelen talep üzerine
Enstitü/Fakülte/Yüksekokul kurulunda değerlendirilerek olumlu bulunması halinde Senatoya
sunulur. Aşağıdaki fıkralara göre hazırlanan yeni bölüm/program açma dosyası incelenmek ve
görüş almak üzere Eğitim Komisyonuna gönderilir.
(2) Açılması planlanan bölüm/program hakkında Eğitim Komisyonunun görüşü alınıp Senato ve
Mütevelli Heyetince onaylandıktan sonra; aşağıdaki bilgileri içeren dosya Yükseköğretim
Kurulu'nun onayına sunulur:
a) Senato ve Mütevelli Heyeti kararları
b) Kurulması istenen bölüme/programa ilişkin gerekçe,
c) İstenen bölüm/programın yurt içinde örneğinin olmaması durumunda yurt dışı
örneklerinin hangi üniversiteler bünyesinde olduğu ile bunların programlarına ilişkin bilgiler.
(3) Söz konusu bölüm/program Yükseköğretim Kurulu tarafından açıldıktan sonra öğrenci alımına
ilişkin başvurularda, lisans programları için "Lisans Programı Açma Ölçütleri" ne; ön lisans
programları için "Meslek Yüksekokulu Kriterleri (öğrenci alma vb.)"ne göre hazırlanan dosya
Yükseköğretim Kurulu’na gönderilir.
(4) Enstitü bünyesinde program açılması ile ilgili öneri, ilgili anabilim/anasanat dalı/bölüm
kurulunda ve fakülte kurulunda görüşülür. Alınan karar, Enstitü Kurulunda değerlendirilerek
olumlu bulunması halinde Senatoya sunulur. İkinci fıkra hükümlerine göre hazırlanan yeni
program açma dosyası incelenmek ve görüş almak üzere Eğitim Komisyonuna gönderilir. Yüksek
Lisans Programı açılması için Yüksek Lisans Programı Açma Ölçütleri, Doktora Programı
açılması için Doktora Programı Açma Ölçütleri ’ne göre dosya hazırlanır ve Yükseköğretim
Kurulu’na gönderilir.
(5) Program açmak için gerekli olan ölçütlere ve doldurulacak formlara Yükseköğretim Kurulu
Eğitim-Öğretim Daire Başkanlığı’nın erişim sitesinden ulaşılır.
Kapsamlı müfredat değişikliği
MADDE 5- (1) Kapsamlı müfredat değişikliği önerisi için ilgili bölüm/anabilim/anasanat dalı
kurulu ile Fakülte/Enstitü/Yüksekokul kurulu kararı eklenerek bir dosya hazırlanır ve Senatoya
sunulur. Hazırlanan dosya incelenmek ve görüş almak üzere Eğitim Komisyonuna gönderilir.
(2) Eğitim Komisyonunun görüşü alındıktan sonra Senato tarafından onaylanan karar Öğrenci
İşleri Müdürlüğü, ilgili Fakülte Dekanlığı, Enstitü ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
gönderilir.
(3) Kapsamlı müfredat değişikliği yılda 1 kez Mart sonuna kadar yapılır.
(4) Zamanında yapılmayan öneriler bir sonraki akademik yılda değerlendirmeye alınır.
(5) Kapsamlı müfredat değişikliği zorunlu sebepler olmadıkça ön lisans da iki yıl, lisansta dört yıl,
lisansüstünde iki yıl geçmeden yapılamaz.
(6) Değişiklik kapsamında kaldırılan, değiştirilen veya yeni konulan bir ders için intibak kuralı
getirilir.
Sınırlı müfredat değişikliği
MADDE 6- (1) Sınırlı müfredat değişikliği 5 inci maddenin 1inci, 2ci, 3üncü ve 4üncü
fıkrasındaki esaslara tabidir.
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(2) Sınırlı müfredat değişikliği, 5inci maddenin 5 inci fıkrasında yazılı süre sınırına tabi değildir.
Sınırlı müfredat değişikliği yılda 2 kez Mart ve Eylül sonuna kadar yapılır.
(3) Değişiklik kapsamında kaldırılan, değiştirilen veya yeni konulan bir ders için intibak kuralı
getirilir.
Mevcut derste değişiklik
MADDE 7- (1) Uygulanmakta olan bir eğitim-öğretim programında mevcut bir dersin AKTS
kredisi değişmeden, teorik - uygulama saatlerinde değişiklik yapılması durumunda, dersin kodu
değişmez. Dersin adının değişmesi durumunda kodunun da mutlaka değişmesi gerekir.
(2) Kapsamlı veya sınırlı müfredat değişikliği yapıldığında %20 nin hesabında mevcut derste
yapılan değişiklik dikkate alınmaz.
(3) Mevcut derste değişiklik, 5inci maddenin 5 inci fıkrasında yazılı süre sınırına tabi olmamakla
birlikte her akademik yıl için iki kez takip eden ders kayıtlarının başlama tarihinden altı hafta
öncesine kadar yapılır.
(4) Önerilen değişikliğin uygulanmakta olan programın yarıyıl/yıl toplam kredisi ile mezuniyet
kredisini etkilememesi gerekir.
(5) Değişiklik kapsamında kaldırılan, değiştirilen veya yeni konulan bir ders için intibak kuralı
getirilir.
(6) Mevcut derste değişiklik halinde Ders Tanıtım Formunun güncellenmesi gerekir.
Seçmeli ders değişiklikleri
MADDE 8- (1) Müfredatta tanımlı havuz veya havuzlarına yeni seçimli ders eklemek veya
çıkartmak veyahut AKTS/yerel kredilerinde değişiklik en erken izleyen akademik yarıyılda geçerli
olmak üzere, döneminde açılacak dersler için Mayıs, bahar döneminde açılacak dersler için Eylül
sonuna kadar yapılabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ders Önerilerinde Uygulanacak Esaslar
Yeni ders açma
MADDE 9– (1) Yeni program açma, kapsamlı veya sınırlı müfredat değişikliği nedeniyle açılacak
derslere ilişkin olarak Ders Tanıtım Formunun doldurulması gereklidir. Ders Tanıtım Formunda
aşağıda belirtilen bilgilerin yer alması zorunludur:
a) Dersin açılma amacı (dersin amacı ifade edilirken “öğrencinin bu dersi aldığında
kazanacağı yeterlilikler, faydalar”).
b) Dersin kodu ve adı, teorik-uygulama saatleri ile kredisi
c) Dersin düzeyi (ön lisans, lisans, lisansüstü),
ç) Dersin statüsü (zorunlu/seçmeli/ortak zorunlu/ortak seçmeli/isteğe bağlı seçmeli),
d) Dersin içeriği (Türkçe/İngilizce),
e) Dersin süresi (yarıyıllık/yıllık),
f) Eğitim dili,
g) Önkoşulu (varsa),
h) Dersin öğrenim çıktıları,
i) Dersin müfredat yeterliklerine olan katkı matrisi,
ğ) Temel öğretme ve değerlendirme yöntemi,
j) Önerilen kaynaklar.
(2) Benzer ad ve içerikte başka derslerin olup-olmadığı kontrol edilir.
(3) Açılması önerilen ders, içeriğine göre başka bilim dallarını ilgilendiriyorsa, ilgili birimin
görüşü alınarak, o birimin koduyla açılabilir.
(4) Anadal müfredatlarında yapılan ders değişiklikleri Çift Anadal, Yan Dal, programlarını da
etkileyeceği için ilgili müfredatların ayrıca Yatay ve Dikey Geçiş Sınavıyla lisans tamamlayan
öğrencilerin intibakları güncellenir.
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Kod verme
MADDE 10 - (1) Haklı bir gerekçeyle aksi önerilmedikçe, yeni ders açılması veya ders
değişikliklerinde ilgili dersin kodu harf ve rakamlardan oluşur.
a) Harfler, bölüm/programı tanımlar (Örnek: GRAF….Grafik Bölümü).
b) Rakamlar ise;
1. rakam;
(1-2-3-4) ön lisans ve lisansta yılları,
(5) Yüksek lisansta,
(6) Doktorada,
(0) Ön Lisans ve Lisansta yıla bağlı olmayan dersleri,
2. rakam;
(0-1-2-3-4)’e kadar zorunlu dersleri,
(5) ve sonrası seçmeli dersleri,
3. rakam;
Tek Sayılar Güz Yarıyılını (Örnek: GRAF 315),
Çift Sayılar Bahar Yarıyılını (Örnek: GRAF 216),
(0) Olanlar ise her dönem açılabileceğini gösterir.
(2) Önerilen dersin kodunun mevcut derslerin ve daha önce kapatılan derslerin kodlarıyla çakışıpçakışmadığı, Türkçe ve İngilizce programa uygun olup olmadığı hususları Öğrenci İşleri
Müdürlüğü’ne sorularak kontrol edilir.
Dersin kapatılması
Madde 11 – (1) Uygulanmakta olan bir eğitim-öğretim programında mevcut bir dersin kapatılarak
müfredattan çıkarılmasının önerilmesi halinde, gerekçesi ile beraber aşağıdaki hususlara yer
verilir.
a) Kapatılacak dersin kodu, adı, ulusal kredisi (T U K) ve AKTS kredisi, zorunlu/seçmeli
durumu belirtilir.
b) Yarıyıl/yıl toplam kredisi ile mezuniyet kredisine etkisi açıklanır.
c) Kapatılması önerilen ders başka birimi ilgilendiriyorsa, ilgili birimden görüş alınarak
kapatma önerisi teklife eklenir.
d) Dersi alıp başarısız olan öğrencilerin durumu (öğrencinin bu dersin yerine başka bir ders
alması ya da dersin üzerinden silinmesi) açıklanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 12 - Bu Yönerge Yaşar Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilip, Mütevelli
Heyetince onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 - Bu Yönerge hükümlerini Yaşar Üniversitesi Rektörü yürütür.

08/12/2017 tarih ve 07 sayılı
Mütevelli Heyeti kararı ile onaylanmıştır.
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