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MÜDEK Program Çıktıları 
Program Çıktılarının Kapsaması Gereken Nitelikler 

iii. 

i. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü  
konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve  
uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde  
kullanabilme becerisi. 

ii. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama,  
formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve  
modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar  
ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde  
tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini  
uygulama becerisi. 



MÜDEK Program Çıktıları 
Program Çıktılarının Kapsaması Gereken Nitelikler (devam) 

iv. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi  

ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme,  

seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde  

kullanma becerisi. 

v. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma  

konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri  

toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. 

vi. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme  

becerisi; bireysel çalışma becerisi. 

vii. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı 

dil  bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve 

üretim  raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve 

anlaşılır  talimat verme ve alma becerisi. 



MÜDEK Program Çıktıları 
Program Çıktılarının Kapsaması Gereken Nitelikler (devam) 

viii. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve  

teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 

ix. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci;  

mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. 

x. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki  

uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık;  

sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. 

xi. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık,  

çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına  

yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal  

sonuçları konusunda farkındalık. 



Dersler ve Program Çıktıları 

 Eğitim planında yer alan bütün ders ve etkinliklerin öğrenme 

çıktıları hazırlandıktan sonra her bir dersin hangi program çıktılarını 

sağladığını gösteren bir matris hazırlanmalıdır. Böylece program 

çıktılarının ders öğrenme çıktıları ile karşılanıp karşılanmadığı 

kontrol edilmelidir.  



DERS PROGRAM ÇIKTILARI 

PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 

Ders A x x x x x x 

Ders B x x x x x 

Ders C x x x x 

Ders D x x 

Ders E x x x 

Ders F x x x x x x x 

Ders G x x 

Ders H x x x x x 

Ders I x x x x x 

Ders J x x x x 



 

 

 Ulaşılabilir olmalıdır (öngörülen düzey için ve ölçülebilir) 

 Genel olmalıdır (spesifik olursa öğrenme çıktılarının 
sayısı artar, gerçekçi olmaz) 

 Herkes için anlaşılır olmalıdır. 

 

Öğrenme Çıktıları 

12 



Öğrencinin yapması gereken öğrenmeyi tanımlayan bir eylem  fiiliyle başlayın (uygun fiiller   için bir 
kılavuz kullanın) Eylem fiilleri (örneğin ad verme) ve dersin/ünitenin konusu (cümlede kullanılan 
dilbilgisi öğelerini listeleme) öğrenciden beklenenleri  gösterir.  

       Gözlenebilir ve ölçülebilir fiiller belirleyiniz, “…çizer, …gösterir, …problem çözer, …açıklar, …örnek 
verir, …hatırlar, …tasarlar, …uygular, …eleştirir, …karşılaştırır, …çalıştırır, listeler, …kullanır” gibi 

   Eylem fiilinden sonra, ele alınacak konuyu tanımlayan ders konusunu ele alın; 

            Bir cümlede kullanılan dilbilgisi öğelerine ad verir. 

  Bir video kayıt cihazını çalıştırır. 

  Politik konularda ifade edilen görüşleri karşılaştırır. 

   Her bir öğrenme çıktısı için yalnızca bir fiil kullanın. 

     söyler, eşleştirir gibi. 

   Belirsiz fiillerden kaçının. 

            bilir, anlar gibi. 

 

Öğrenme Çıktıları Yazarken : 
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Öğrenme Çıktıları-Örnekler 
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Bu dersi başarıyla tamamlayan bir öğrenci (nin); 

 

  bilişim teknolojilerini tanır. (tanıması beklenir.) 

  yazılım - donanım ve işletim sistemleri ile ilgili  temel   

      kavramları açıklar. (açıklaması beklenir.) 

  bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkilerini fark  

      eder/ açıklar. (açıklaması beklenir.) 

   bilişim sistemleri güvenliğini  ve ilgili etik kavramlarını   

       günlük yaşamında uygular. (uygulaması beklenir.) 





 

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi* 

Ders 

Öğrenme 

Çıktıları 

Program Çıktıları   

PÇ1 PÇ2 PÇ3 -- 
  

ÖÇ1   

ÖÇ2   

ÖÇ3   

ÖÇ4   

  

  

  

  

*Katkı Düzeyi:  1 Çok düşük  2 Düşük   3 Orta    4 Yüksek    

 5 Çok yüksek 



 


