
PROGRAM TANIMLARI VE ÇIKTILARI 
Bologna sürecine uyum çalışmaları kapsamında ön lisanstan doktoraya kadar her düzeydeki diploma 
programı için öncelikle; Üniversitenin misyon, vizyon ve hedefleri ile iç ve dış paydaşların görüşleri 
dikkate alınarak, nasıl bir mezun profilinin amaçlandığını gösteren, Programın Eğitim Amaçlarının, 
Mezunların ne tür yeterliliklere sahip olmaları gerektiğinin açıklandığı Program Çıktılarının 
belirlenmesi gerekmektedir. Öğretim elemanı danışmanlık işlemleri ekranına girişi yapılır. 

 

Ders bilgi paketleri programın eğitim amaçları ve çıktıları ile uyumlu olmak zorundadır. Bu ekrana 
Bologna Koordinatörü veya Öğrenci İşleri Modülünü kullanmaya yetkili kişi (Fakülte Sekreteri veya 
ilgili birimde öğrenci işlerinden sorumlu memur)tarafından giriş yapılması gerekir. 

 

 

 

 

  



1. PROGRAM TANIMLARI 
Açılan ilk sayfa Program Tanımları sayfasıdır. Sayfanın en üst bölümünde Tanımının yapılacağı 
Akademik Program seçimi yapılır. Sayfada ayrıca Programın İçeriğinin Ait olduğu Yıl - Dönem bilgisi 
seçilir ve FİLTRELE butonuna basılır. 

 

Program Tanımı sayfasında programa ait temel bilgiler (kuruluş, kazanılan derece, kabul, kayıt 
koşulları vs.) Türkçe ve İngilizce olarak girilir. Girilen Temel bilgilerin düzenleme işlemi için o temel 
bilginin üzerine gelinmesi yeterli olur. Ekrana metni düzenle ve kaydet yazısı çıkar. 

 

Üzerine tıklandığında açılan pencerede Türkçe ve İngilizce girişler yapılarak Kaydet butonuna basılır. 

 

  



Program tanımları bölümünden butonu tıklanarak Açıklaması boş olanlar ve 

açıklaması dolu olan verilerin listesi alınabilir. 

 

Rapor seçeneklerinin üzeri tıklanır ve rapor alınır. butonu  tıklarak indirilebilir. 

 

 

 

 

  



2. PROGRAM ÇIKTILARI 
Program Tanıtımına ait bilgiler girildikten sonra Program Çıktılarının girilmesi işlemine geçilir. Sayfada 
Program Çıktıları sayfasına gelinir. 

 

Girilen Program Çıktılarının her birinin TYYÇ düzey yeterlilikleri ile eşleştirilmesi gerekir. 

TYYÇ düzey tanımları ve yeterliliklerine; 

Önlisans için http://tyyc.yok.gov.tr/?pid=32  

Lisans için http://tyyc.yok.gov.tr/?pid=33  

Yüksek Lisans için http://tyyc.yok.gov.tr/?pid=34  

Doktora için http://tyyc.yok.gov.tr/?pid=35 adreslerinden ulaşılabilir. 

Program Çıktıları girilebilecek satır sayısı ekleme, mevcut program çıktısı üzerinde düzenleme 

işlemleri için sayfanın üst bölümünde yer alan butonuna tıklanır. 
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Yeni Program çıktısı ekleme işlemi için YENİ PROGRAM ÇIKTISI EKLE butonuna basılır. Sıra no sisteme 

otomatik yansır. TYÇÇ,TR ve US alanları girilerek ekle butonuna basıldığında yeni giriş işlemi 

tamamlanabilir. Program çıktısı ekle butonu tıklandıktan sonra açılan ekrandan gerekli bilgi alanları 

doldurulur. 

 

TYYÇ alanlarından seçim yapılır. Bir tanım birden fazla yeterlilik ile eşleştirilebilir. Düzey yeterlilikleri 
ile eşleştirme işlemi için TYYÇ alanında birden fazla şeçim yanlarındaki kutucuklar işaretlenerek 
yapılabilmektedir. 

 

Türkçe ve İngilizce karşılıkları girilir ve  butonu tıklanır. 

 

  



butonu tıklandıktan sonra girilen veri ana ekrana düşer. 

 

aşağı yukarı butonları ile program çıktılarınızın sıralamalarını değiştirebilirsiniz. 

  



Üst kısımda yer alana  butonu tıklanır ve kaydetme işlemi gerçekleşir. 

 


