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Fakülte Kurulumuz, Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞİR’in başkanlığında 31 Mart 2017
tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
Karar No-1: 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli olmak üzere, Fakültemiz Gıda
Mühendisliği Bölümü 8 yarıyıllık lisans ders programında aşağıdaki değişikliklerin yapılmasına,
durumun bölüme bildirilmesine ve konunun Rektörlük Makamına arz edilmesine,
a- 8 yarıyıllık ders programının IV. ve V. yarıyıllarında okutulmakta olan serbest seçmeli
derslerden (SSD), SSD3004 Mesleki İngilizce-I (2 0 2) ve SSD3003 Mesleki İngilizce-II (2 0 2)
derslerinin 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren zorunlu ders kapsamına alınmasına,
kodlarının “GDM” olarak düzenlenmesine ve 2016 kodlu ve sonraki öğrencilerin de bu derslerden
sorumlu olmasının oybirliğiyle kabulüne,
b- 8 yarıyıllık ders programının VIII. yarıyılında MSD4010 Proses Kontrol dersinin 20172018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren zorunlu ders olmasına, anılan dersi teknik seçmeli ders olarak
seçmiş ve başarısız olmuş öğrencilerin dersin sınavına teknik seçmeli kapsamında girmesine, dersi
hiç almamış, alıp devamsız olarak kalan ve ilk defa alacak öğrencilerin dersi zorunlu ders kapsamında
almasının oybirliğiyle kabulüne,
c- 8 yarıyıllık ders programının VIII. yarıyılında okutulmakta olan teknik seçmeli GDM4010
Proses Kontrol dersi, zorunlu ders kapsamın alındığından 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından
itibaren MSD Teknik Seçmeli II dersi kapsamında GDMxxx Soğutma Teknikleri ve Depolama
dersinin verilmesinin oybirliğiyle kabulüne,
d- 8 yarıyıllık ders programının VIII. yarıyılında okutulmakta olan GDM4004 Süt ve Süt
Ürünleri Teknolojisi (3 0 3) ve GDM4002 Hububat Teknolojisi (3 0 3 ) derslerinin kredilerinin 20172018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren GDM4004 Süt ve Süt Ürünleri Teknolojisi (2 0 2) ve
GDM4002 Hububat Teknolojisi (2 0 2 ) olarak değiştirilmesine, anılan dersleri almış ve başarısız
olmuş öğrencilerin sınavına eski haliyle girmelerine, dersi hiç almamış, alıp devamsız olarak klan
öğrencilerin dersin yeni halinden sorumlu olmalarının 19’ye 1 oy çokluğuyla kabulüne,
e- 8 yarıyıllık ders programının yukarıdaki değişikliklerden sonra Bölümden geldiği ekteki
şekliyle oybirliğiyle kabulüne,
Karar No-2: 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli olmak üzere, Fakültemiz Çevre
Mühendisliği Bölümü 8 yarıyıllık lisans ders programında Teknik Seçmeli I’de yer alan ÇEV3029
Çevre Mühendisliğinde Bilgisayar Destekli Çizim ve Tasarım (2 0 2) dersinin zorunlu hale
getirilmesinin oybirliğiyle kabulüne, durumun bölüme bildirilmesine ve konunun Rektörlük
Makamına arz edilmesine,
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Karar No-3: MÜDEK kapsamında yapılan değerlendirme sonucu öğretimde kalitenin iyileştirilmesi;
öğrencilerin aynı sınavda (I. ve II. Öğretim) aldıkları rakam notu ile harf notunun farklılık göstermesi
ve derslerin final ve bütünleme sınavlarındaki harf notunun adaletsizlik yaratacak şekilde değişiklik
göstermesinden dolayı Fakültemiz öğrencilerinin final ve bütünleme sınavı başarı ortalamalarının
harf notu değerlerinin sisteme girişinin değiştirilmesi hususunun Üniversitemiz Senatosunda
görüşülmek üzere Rektörlük Makamına arz edilmesine,
Karar No-4: Fakültemiz öğrencilerinin ÜBS’de 36 saatten fazla ders seçememesi için sistemde
önlem alınması konusunun Üniversitemiz Senatosunda görüşülmek üzere Rektörlük Makamına arz
edilmesine,
Karar No-5: İki yıl önce yapılan değerlendirmede, öğrencilerin alabileceği dersler belirlenirken ön
şart uygulanmadığı; bu nedenle, danışmanların yaptırım gücünün sınırlı olduğu, ayrıca, öğretim üyesi
başına düşen öğrenci sayısının yüksek olduğu ve bu durumun etkin ve tutarlı bir danışmanlık hizmeti
verilmesini aksatma potansiyeli taşıdığı saptanmış ve kaygı bildirimi yapılmıştır.
Bu yıl yapılan ara değerlendirmede, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısında bir iyileşme
olmadığı ve öğrencilerin alabileceği dersler belirlenirken ön şart uygulamasına henüz geçilmediği;
bu nedenle, danışmanların yaptırım gücünün sınırlı olması koşulunda da bir iyileşme olmadığı
görülmüştür.
Bu nedenle, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli olmak üzere Fakültemize yeni
kayıt yaptıran öğrencilerin aldığı ders sayısının 30 saatle sınırlandırılması ya da 1.3. ve 2.4. dönem
ön şart getirilmesi konusunun Üniversitemiz Senatosunda görüşülmek üzere Rektörlük Makamına
arz edilmesine,
Karar verildi.

