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Tarih    : 20.08.2020 

Saat   : 10.00-11.30 

Yer  : Mersin MYO Böl.Bşk.Odasıı 

 

KARARLAR: Mersin Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü, 2019-2020 Eğitim-

Öğretim yılı Güz Dönemi sonunda oluşturulmuş olan ve Mersin Üni.Kalite Güvencesi Periyodik 

İş ve İşlemler Listesi'nin 19. Maddesinde yer alan Program ve Müfredat Geliştirme Komisyonu 

çalışmalarının ilki olan bu toplantı, Elektronik ve Otomasyon Bölümü'nün değişen sosyo-

ekonomik ve teknolojik koşullara paralel biçimde eğitim-öğretim ihtiyaçlarının, hedeflerinin ve 

ders öğrenme kazanımlarının değerlendirilmesi ve yapılacak çalışmalar ışığında güncellenmesi 

amacıyla düzenlenmiştir.  

            Bologna Bilgi Paketi'nde belirtilen tanımlar, koşullar ve bileşenler, bölüm kapsamındaki 

"Elektronik Teknolojisi", "Elektronik Haberleşme Teknolojisi" ve "Kontrol ve Otomasyon 

Teknolojisi" programlarının temel çerçevesini oluşturmaktadır. Bu nedenle, öncelikle, bu bilgi 

paketinde yer alan program hedeflerinin vurgulanarak derslerle ilgili müfredat çalışmalarının 

programlanması yararlı olacaktır. 

            Mersin Meslek Yüksekokulu Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı Amacı: Çok 

hızlı gelişim ve değişim gösteren telekomünikasyon sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan 

gücünü yetiştirebilmek amacıyla, günümüzde önem kazanan iletişim teknolojileri hakkında 

yeterli bilgi, beceri ve problem çözme gücüne sahip, yaşam boyu öğrenme ilkesini özümsemiş, 

elektronik ve haberleşme alanında yeterli bilgiye  ve bu bilgileri uygulama becerisine sahip, 

sektördeki değişimlere göre kendisini geliştirebilecek yapıya kavuşmuş ara elemanları 

yetiştirmek. 

              Mersin Meslek Yüksekokulu Elektronik Teknolojisi ile Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 

Programı Amacı: Sanayide ve evlerde kullanılan elektronik devrelerin tasarımı, yapımı, 

ölçümleri ve çalıştırılması işlemlerini yapabilecek ara eleman yetiştirmektir. Bu amaçla 

programda temel bilimlere yönelik derslerin yanı sıra sayısal tasarım, mikro-denetleyiciler ve 

güç elektroniği gibi elektronik alanına özgü dersler verilmektedir. Bu derslere ek olarak, 

kazandırılan bilgileri pratikte kullanabilecek becerilere kavuşturma hedefinin yanında, analiz ve 

sentez yapabilme yeteneğine sahip teknikerlerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. 

             Bu amaçlar doğrultusunda, bu programların derslerinin ve içeriklerinin gözden 

geçirilmesi ve/veya yeniden belirlenmesi veya değerlendirme çalışmaları sonrasında kısmen 

yenilenmesi mümkün olabilecektir. 

             Bu toplantıda görüşülmüş konular ve alınan kararlar şunlardır: 
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1- Elektronik Teknolojisi ve Haberleşme Teknolojisi programlarına ait ders içerikleri incelenmiş 
olup Bologna Bilgi Paketleri güncellenmiştir. 
 

2- Bazı ders içeriklerinden örnekler…… … … 

3- 2021-2022 Güz Döneminde öğrenci iş yükü anketlerinin uygulanması, 

4- 2021-2022 Bahar Dönemi sonunda Komisyon toplantısının yapılarak, öğrenci iş yükü 

anketlerine göre derslerin dağılımında ve içeriğinde değişikliklerin planlanması, 

5- Kovid-19 salgını sonrasındaki deneyimlere dayalı bazı çıkarımlar… … … 
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