ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA
YENİ BÖLÜM/PROGRAM/ANABİLİM DALI AÇILMASI TEKLİF FORMU
1- Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu adını belirtiniz

2- Bölüm/Program Adını belirtiniz
(Teklif edilen Bölüm Sistem üzerinde Program/Bölüm başlığı altında açılan listede yok
ise en altta bulunan diğer seçeneği tıklanmalı ve Program/Bölüm adı elle yazılmalıdır.
Yazılan Program/Bölümün ISCO ve ISCED kodu ilgili alandan seçilmelidir. Açılması
istenilen Program/Bölümün Yurtiçi ve Yurtdışı örnekleri ilgili alana girilmelidir. Bu
husus yalnızca sistemde görülebildiği için teklifler resmi olarak sunulmadan önce
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı vasıtasıyla kontrolü sağlanmalıdır.)
3- Bölüm/Program Sistemde yer alıyor mu?
Cevap “EVET” ise EVET yazarak dördüncü maddeye geçiniz.
Cevap “HAYIR” ise;
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Bölüm/Programın İngilizce adını belirtiniz
Bölüm/Programın Arapça adını belirtiniz
Bölüm/Programın ISCO kodunu belirtiniz
Bölüm/Programın ISCED kodunu belirtiniz
Yurtdışı örnekleri belirtiniz (Max 200 karakter)
Yurtiçi benzer programları belirtiniz (Max 200 karakter)

4- Bölüm/Programın doluluk oranı % 90’ın üzerinde mi?
Cevap “EVET” ise EVET yazarak beşinci maddeye geçiniz.
Cevap “HAYIR” ise Doluluk oranı düşük olduğu halde açılma gerekçesini belirtiniz.
5- Bölüm Altında Açılacak Anabilim Dalı/Dallarını belirtiniz. (En az bir adet anabilim dalı
belirtilmesi zorunludur.)
6- Bölüm/Programın açılma gerekçesini belirtiniz.
7- Bölüm/Program uygulama içeriyor mu?
Cevap “EVET” ise;
a) Uygulama Ne şekilde Yapılacak? (Birden fazla başlık seçilebilir.)

- Üniversiteye Ait Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi
- Afiliye Hastane
- Devlet Hastanesi
- Özel Hastane
- Üniversiteye Ait Teknokent
- Uygulama Okulu
- OSB
- Sanayi Sitesi
- Fabrika
- Atölye
- Kamu Kurumları
- İşletme
- Arge Merkezi
- Diğer
b) Uygulama ne şekilde yapılacak? sorusunda OSB ve Sanayi Sitesi seçildi ise
buralarda çalışan kişi sayısını belirtiniz.
c) Uygulama açıklamasını belirtiniz.
d) Uygulama ne şekilde yapılacak? sorusunda Diğer seçildi ise Diğer Uygulama şekli
hakkında açıklama yapınız.

Cevap “HAYIR” ise HAYIR yazarak sekizinci maddeye geçiniz.
8- Bölüm/Programın kurum/kuruluşlarla uygulamaya yönelik protokolü var mı?
Cevap “EVET” ise protokol örneği resmi yazıya eklenmelidir.
Cevap “HAYIR” ise HAYIR yazarak dokuzuncu maddeye geçiniz.
9- Bölüm/Program Ek Yatırım Gerektiriyor mu?
Cevap “EVET” ise Ek Yatırım Yaklaşık Maliyetini belirtiniz.
Cevap “HAYIR” ise HAYIR yazarak onuncu maddeye geçiniz.
10- Bölümün/Programın Yürütüleceği İl ve İlçeyi belirtiniz.
Açılmak istenen bölümün/programın bulunduğu ilçe bağlı olduğu Fakülte/Yüksek
Okul/Meslek Yüksek Okulunun bulunduğu ilçeden faklı ise uzaklığı belirtiniz.

NOT: Teklifler YÖK’e elektronik ortamda sunulacağından formun eksiksiz bir şekilde
doldurulması ve Word formatında sunulması gerekmektedir.
YÖK tarafından taslağa uygun formatta olmayan başvuruların değerlendirmeye alınmayacağı
belirtilmektedir.

