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1. EĞİTİM ve ÖĞRETİM   

Bir üniversitenin Eğitim ve Öğretim kalitesi; bünyesindeki programlar, öğretim kadrosu, eğitim 

ve öğretim süreçlerinin yönetimi, öğretim yöntem ve teknikleri, öğrenme ortam ve kaynakları, 

tesis ve altyapılar, sertifikalandırma ve diploma gibi birçok unsur incelenerek anlaşılmaktadır. 

Bu doğrultuda, üniversitelerin ve dahilindeki akademik birimlerin kalite olgunluk düzeyleri, 

aşağıdaki başlıklarda gösterdikleri yeterlilik seviyesine göre belirlenmektedir. Bu başlıklara 

dair merkezi faaliyetlere ilişkin bir değerlendirme koordinatörlüğümüz tarafından yapılacaktır. 

Diğer yandan, her bir başlık için akademik biriminizin bulunduğu durumu ortaya koyan kanıtlar 

sunmanız, mevcut durumun değerlendirilmesine katkı sağlayacaktır. Aşağıda örneklendirilen 

uygulamalar ve mevzuat gerekliliklerinin dışında, geliştirdiğiniz özgün yaklaşım ve 

uygulamalar varsa, belirtmeniz çok faydalı olacaktır.  

1.1. Program Tasarımı, Değerlendirmesi ve Güncellenmesi 

Kurum, öğretim programlarını Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi ile uyumlu; 

öğretim amaçlarına ve öğrenme çıktılarına uygun olarak tasarlamalı, öğrencilerin ve toplumun 

ihtiyaçlarına cevap verdiğinden emin olmak için periyodik olarak değerlendirmeli ve 

güncellemelidir.  

1.1.1. Programların Tasarımı ve Onayı 

Programların amaçları ve öğrenme çıktıları (kazanımları) oluşturulmuş, TYYÇ ile uyumu 

belirtilmiş, kamuoyuna ilan edilmiştir. Program yeterlilikleri belirlenirken kurumun misyon-

vizyonu göz önünde bulundurulmuştur. Ders bilgi paketleri, varsa ulusal çekirdek programı, 

varsa ölçütler (örneğin akreditasyon ölçütleri vb.) dikkate alınarak hazırlanmıştır. Program 

çıktılarının gerçekleştiğinin nasıl izleneceğine dair planlama yapılmıştır. Öğrenme çıktılarının 

ve gerekli öğretim süreçlerinin yapılandırılmasında bölüm bazında ilke ve kurallar 

bulunmaktadır. 

• Fakültemiz Bölümlerinde müfredat oluşturma ve/veya müfredat güncelleme süreçleri, Öğrenci 

İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan kılavuz çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 

Bölümlerin bünyesinde bulunan programların eğitim amaçlarını ve vizyonlarını gösteren 

kanıtları içeren web sitesi linkleri aşağıdadır. 

 

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 

 

Programların amaçları ve öğrenme çıktıları (kazanımları) oluşturulmuş, TYYÇ ile uyumu 

belirtilmiş, kamuoyuna ilan edilmiştir. Program yeterlilikleri belirlenirken kurumun misyon-

vizyonu göz önünde bulundurulmuştur. Ders bilgi paketleri, varsa ulusal çekirdek programı, 

varsa ölçütler (örneğin akreditasyon ölçütleri vb.) dikkate alınarak hazırlanmıştır. Program 

çıktılarının gerçekleştiğinin nasıl izleneceğine dair planlama yapılmıştır. Öğrenme çıktılarının 

ve gerekli öğretim süreçlerinin yapılandırılmasında bölüm bazında ilke ve kurallar 

bulunmaktadır.  

• Bölümün eğitim amaçlarını ve vizyonun gösteren web sitesi linki ektedir. 

https://ceng.alanya.edu.tr/bolum/hakkinda/  

https://ceng.alanya.edu.tr/bolum/hakkinda/
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• Program amaç ve çıktılarını gösteren Bologna içeriklerine dair link aşağıdadır.  

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&cur

Sunit=10288# 

• Program ders planı aşağıdaki linktedir.  

https://ceng.alanya.edu.tr/media/fpujrjzi/b%C4%B0lg%C4%B0sayar-m%C3%BCh-2020-

yen%C4%B0-m%C3%BCfredat_son.pdf 

BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ 

 

Programların amaçları ve öğrenme çıktıları (kazanımları) oluşturulmuş, TYYÇ ile uyumu 

belirtilmiş, kamuoyuna ilan edilmiştir. Program yeterlilikleri belirlenirken kurumun misyon-

vizyonu göz önünde bulundurulmuştur. Ders bilgi paketleri, varsa ulusal çekirdek programı, 

varsa ölçütler (örneğin akreditasyon ölçütleri vb.) dikkate alınarak hazırlanmıştır. Program 

çıktılarının gerçekleştiğinin nasıl izleneceğine dair planlama yapılmıştır. Öğrenme çıktılarının 

ve gerekli öğretim süreçlerinin yapılandırılmasında bölüm bazında ilke ve kurallar 

bulunmaktadır. 

• Bölümümüzde, müfredat oluşturma ve/veya müfredat güncelleme süreçleri, Öğrenci İşleri 

Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan kılavuz çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Programın 

eğitim amaçları 

(https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&cu

rSunit=10406#) ve müfredatlara ait ders planları 

(https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&cu

rSunit=10406#) sayfasında ve bölüm web sitesinde yer almaktadır.  

• Bölümümüzde, müfredat oluşturma ve müfredat güncelleme işlemleri, Bölüm öğretim 

üyelerinin katılımlarıyla planlanmakta ve ilgili güncelleme ve değişiklikler için gerekçeler 

belirtilmektedir. Yapılan çalışma Fakülte Kurulunda tartışıldıktan sonra Dekanlık vasıtası ile 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilmektedir. Eğitim Komisyonu incelemesinden sonra ilgili 

Rektör Yardımcısının onayı ile Üniversite Senatosuna sunulmaktadır.   

• Programların yeterlilikleri ve ders öğrenme çıktılarının koordinasyonunda Bologna sürecine 

uyum kapsamında tavsiye edilen formlar kullanılmaktadır. Dersin alan için ihtiyaç duyulan 

bilgi, beceri ve tutumları yansıtıp yansıtmadığı ve sonuca odaklı olup olmadığı, ölçülebilir olup 

olmadığı gibi hususlar dikkate alınmaktadır.   

• YÖK tarafından, ders planının en az %10’unun, en çok %40’ın uzaktan eğitim yolu ile 

işlenebileceği bildirilmiştir. Üniversite Senatosu tarafından alt limit %20 olarak belirlenmiştir. 

Bölümümüz öğretim üyelerinin katılımı ile gerekli çalışmalar yapılarak, Bölüm Kurul Kararı 

ile uzaktan yapılacak dersler, ders planında bulunan 8 yarıyıldaki toplam 62 dersin %20’si 

uzaktan olacak şekilde kararlaştırılarak Dekanlığımıza sunulmuştur. 

• Yapılan iyileştirmeler ve değişikliklerin sonucu üniversitemiz akademik birim internet 

sayfasında yer almaktadır. Programların kontenjanların her yıl doluluk oranları izlenmektedir.  

 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ  

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10289
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10289
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Programların amaçları ve öğrenme çıktıları (kazanımları) oluşturulmuş, TYYÇ ile uyumu 

belirtilmiş, kamuoyuna ilan edilmiştir. Program yeterlilikleri belirlenirken kurumun misyon-

vizyonu göz önünde bulundurulmuştur. Ders bilgi paketleri, varsa ulusal çekirdek programı, 

varsa ölçütler (örneğin akreditasyon ölçütleri vb.) dikkate alınarak hazırlanmıştır. Program 

çıktılarının gerçekleştiğinin nasıl izleneceğine dair planlama yapılmıştır. Öğrenme çıktılarının 

ve gerekli öğretim süreçlerinin yapılandırılmasında bölüm bazında ilke ve kurallar 

bulunmaktadır.  

• Bölümün eğitim amaçlarını ve vizyonun gösteren web sitesi linki ektedir. 

https://eee.alanya.edu.tr/bolum/misyon-vizyon/ 

• Program amaç ve çıktılarını gösteren Bologna içeriklerine dair link aşağıdadır.  

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&cur

Sunit=10289# 

• Program ders içerikleri aşağıdaki linktedir.  

https://eee.alanya.edu.tr/egitim/lisans/ 

 

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ  

 

Tanımlı süreçler doğrultusunda; Kurumun genelinde, tasarımı ve onayı gerçekleşen programlar, 

programların amaç ve öğrenme çıktılarına uygun olarak yürütülmektedir. 

Programların tasarımında, tüm Dünyada ilerleyen teknolojinin katkısı ile sürekli gelişime 

uğrayan endüstriler kapsamındaki eğilimler takip edilerek, işgücü ve sektörel ihtiyaçlar dikkate 

alınmaktadır. Bölüm tarafından programların tasarlama sürecinde, paydaş görüşleri alınarak, 

yurt içi ve yurt dışı benzer eğitim programları incelenmektedir. Bu doğrultuda Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen mevzuat kapsamında akademik birimler tarafından 

tasarlanan yeni programlar, Üniversite Eğitim Komisyonu tarafından değerlendirilmekte, görüş 

ve önerilerine dayanarak son haline getirilen program tasarımları, dekanlık tarafından kabul 

edilmesinin ardından Yükseköğretim Kurulu oluruna sunulmaktadır. Yükseköğretim Kurulu 

tarafından onaylanan programlara ait tüm bilgiler web sayfası ve Bilgi Paketinde 

(https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&cu

rSunit=10290#) paylaşılmaktadır. Bu süreç Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav 

Yönetmeliği ile Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde 

(https://www.alanya.edu.tr/dokuman/mevzuat/yonetmelik/egitim-ogretim-ve-sinav.pdf) 

sürekli iyileştirmeye dayalı eğitim-öğretim süreci yönetim sistemi ile yürütülmektedir. 

Programların güncellenmesi ise ilgili bilim ve öğretim alanlarındaki gelişmeler ve ihtiyaçlar 

değerlendirilerek ve paydaş görüşleri alınarak yapılmaktadır. Akademik birim tarafından 

önerilen değişiklikler yine Üniversite Eğitim Komisyonu tarafından değerlendirilmekte, görüş 

ve önerilerine dayanarak son haline getirilen program, Senato tarafından kabul edilmesinin 

ardından Bilgi Paketine aktarılarak paydaşlara açık hale gelmektedir. Üniversite genelinde 

uygulanan; öğrenci memnuniyeti, ders ve ders sorumlusu değerlendirme ve dış paydaş anketleri 

program tasarım süreçlerine katkı sağlamaktadır. Ayrıca, programların tasarlanması sürecinde 

belirtilen temel koşullar çerçevesinde her programın özgünlüğü göz önüne alınarak farklı 

yöntemlerle de paydaş görüşleri alınmakta ve programlara yansıtılmaktadır. 

https://eee.alanya.edu.tr/bolum/misyon-vizyon/
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10289
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10289
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10290%23)%20
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10290%23)%20
https://www.alanya.edu.tr/dokuman/mevzuat/yonetmelik/egitim-ogretim-ve-sinav.pdf
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Kanıtlar 

https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yok-tarafindan-Asgari-

Kosullari-Belirlenen-Programlar/muhendislik_Programlari.pdf 

https://www.yok.gov.tr/kurumsal/idari-birimler/egitim-ogretim-dairesi/zorunlu-yabanci-dil-

hazirlik-sinifi-acma-esaslari 

https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/2020-2021-den-

itibaren-onlisans-program-adlari/2020-2021-lisans-bolum-program-isimleri.pdf 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=21475&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 

https://uluslararasi.yok.gov.tr/uluslararasilasma/tyyc 

Eğitim Programının amaçları, program mezunlarının yakın bir gelecekte sahip olmaları 

beklenilen mesleki, sosyal ve kişisel nitelikler dikkate alınarak aşağıdaki gibi tanımlanmıştır: 

1- Teknolojik, sosyal ve etik konularla ilgili ilke ve prensiplerin rehberliğinde meslek hayatının 

gerekli kıldığı bilgi, beceri ve tutuma sahip, 

2- Yaşam boyu öğrenme kapsamında iş ve sosyal hayatın hızla değişen koşullarına uyum 

sağlayabilen, kendini geliştirebilen, lisansüstü eğitim programlarını takip edebilecek akademik, 

sosyal ve kişisel niteliklere sahip, 

3- Girişimcilik ve yenilikçilik uygulamaları için gerekli niteliklere ve yeteneklere sahip 

4- İşletmelerin çeşitli problem sahalarına yönelik olarak çözüm üreten ve sistem olgularını 

tanımlayabilen, tasarlayabilen, geliştirebilen ya da yönetebilen “Endüstri Mühendisleri” 

yetiştirmektir. 

Program Eğitim Amaçlarını Belirleme Yöntemi 

İç Paydaşlar: 

Öğretim elemanları, 

Lisans öğrencileri, 

Diğer akademik ve idari personel, 

Dış Paydaşlar, 

Bölüm mezunları, 

Mezunlara iş sağlayan kamu ve özel sektör kurumları, 

Bilişim mesleğiyle ve teknolojileriyle ilgili kuruluşlar ve derneklerdir. 

Endüstri Mühendisliği bölümünde amaçlar belirlenirken programın genel amaçlarının 

belirlenmesinden, öğrencilere kazandırılması gereken bilgi, beceri, tutumlar ile derslerin 

belirlenmesine yönelik sistematik bir yaklaşım izlenmektedir. (Şekil 1.) Paydaş gereksinimleri 

iç ve dış paydaşlar ile yapılan anketler, mülakatlar ve toplantılar sonucunda belirlenmektedir. 

https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yok-tarafindan-Asgari-Kosullari-Belirlenen-Programlar/muhendislik_Programlari.pdf
https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yok-tarafindan-Asgari-Kosullari-Belirlenen-Programlar/muhendislik_Programlari.pdf
https://www.yok.gov.tr/kurumsal/idari-birimler/egitim-ogretim-dairesi/zorunlu-yabanci-dil-hazirlik-sinifi-acma-esaslari
https://www.yok.gov.tr/kurumsal/idari-birimler/egitim-ogretim-dairesi/zorunlu-yabanci-dil-hazirlik-sinifi-acma-esaslari
https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/2020-2021-den-itibaren-onlisans-program-adlari/2020-2021-lisans-bolum-program-isimleri.pdf
https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/2020-2021-den-itibaren-onlisans-program-adlari/2020-2021-lisans-bolum-program-isimleri.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=21475&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
https://uluslararasi.yok.gov.tr/uluslararasilasma/tyyc
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Uzaktan-karma program tasarımında bölüm/alan bazlı uygulama çeşitliliğine ilişkin kanıtlar 

(bölümlerin farklı uzaktan eğitim taleplerinin dikkate alındığına ilişkin kanıtlar vb.) 

Eğitim amaçlarının güncellenme yöntemi ve sistemi Şekil 2’de gösterilmiştir. Eğitim 

amaçları her akademik eğitim ve öğretim yılının sonunda, yaz stajı bitiminde yapılan denetleme 

ve değerlendirmeler neticesinde gözden geçirilmekte, gerekli görülen düzenlemeler ders 

programları ve eğitim programına yansıtılmaktadır. Derslerle ilgili güncellemeler dekanlık 

kararlarıyla gerçekleştirilmektedir. İç paydaş olan öğrencilerle öğretim elemanları dersler, 

seminerler, öğrenci kulübü 

(http://alanya.edu.tr/ctrcms/media/98/tmp/doc/2020_06_23_alku_ogrenci_kulupleri_kurulus_

ve_isleyis_yonergesi.pdf) toplantıları, akademik danışmanlık hizmetleri 

(https://www.alanya.edu.tr/dokuman/mevzuat/yonerge/on-lisans-ve-lisans-danismanlik-

yonergesi.pdf) vb. eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında sürekli iletişim halinde olunmaktadır. 

Öğrenci temsilciliği sistemi mevcuttur. Her bölümde, öğrenciler tarafından seçilen bir 

Bireysel 

İhtiyaçlar 
Toplumsal 

İhtiyaçlar 

Çalışma Alanı 

İhtiyaçları 

END Bilim 

Dalı Araştırma 

Alanı  

İhtiyaçların Listelenmesi, Önceliklendirme ve 

Seçilmesi  

Endüstri Müh. Programı Eğitim Amaçlarının 

Belirlenmesi 

Endüstri Müh. Mezunlarının Kazanması İstenilen 

Bilgi, Beceri ve Tutumların Belirlenmesi  

Endüstri Müh. Konu Alanı ve Bunlara Yönelik 

Derslerin Belirlenmesi  

İç ve Dış Paydaşlar  

Anketler, Mülakatlar, İstatistiki Veriler, Alan 

Araştırması  

Şekil 1. Program eğitim amaçlarını belirleme yöntemi 

http://alanya.edu.tr/ctrcms/media/98/tmp/doc/2020_06_23_alku_ogrenci_kulupleri_kurulus_ve_isleyis_yonergesi.pdf
http://alanya.edu.tr/ctrcms/media/98/tmp/doc/2020_06_23_alku_ogrenci_kulupleri_kurulus_ve_isleyis_yonergesi.pdf
https://www.alanya.edu.tr/dokuman/mevzuat/yonerge/on-lisans-ve-lisans-danismanlik-yonergesi.pdf
https://www.alanya.edu.tr/dokuman/mevzuat/yonerge/on-lisans-ve-lisans-danismanlik-yonergesi.pdf
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öğrenciler bölüm kurullarında yer alan personel (bölüm başkanı, yardımcısı vb.) belirli 

periyodlarda bir araya gelmekte ve görüş alışverişinde bulunmaktadırlar. Öğretim elemanları 

bu sürecin her aşamasında etkin olarak rol almaktadırlar. Yaz stajı eğitimini denetlemek, 

kurumu yerinde ziyaret ve değerlendirmede görevli personel eğitim amaçları ve çıktılarıyla 

ilgili görüşlerini de almaktadırlar. Dış paydan olan diğer üniversitelerle yıllık olarak 

gerçekleştirilen uluslararası Endüstri Mühendisliği konferanslarında karşılıklı görüşme ve 

toplantılar yapılmakta ortak etkinlik ve projeler konusunda öneriler alınmaktadır. Program 

eğitim amaçlarının en son güncellemesi 2019 yılında yapılmıştır. 

 

GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK  

                                                                    

Tanımlı süreçler doğrultusunda; Kurumun genelinde, tasarımı ve onayı gerçekleşen programlar, 

programların amaç ve öğrenme çıktılarına uygun olarak yürütülmektedir. 

End. Müh. 

Programı 

Eğitim Amaçları 

1nci Eğitim ve Öğretim 

Yılı Uygulamaları  

2nci Eğitim ve Öğretim 

Yılı Uygulamaları  

Mezun Toplantıları  

Yaz Stajı Uygulaması  

Yaz Stajı Uygulaması 

4ncü Eğitim ve Öğretim 

Yılı Uygulamaları  

3ncü Eğitim ve Öğretim 

Yılı Uygulamaları  

Eğitim Amaçlarının 

Değerlendirilmesi  

Eğitim Amaçlarının 

Güncellenmesi  

Şekil 2. Program eğitim amaçlarını güncelleme yöntemi 
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Genetik ve Biyomühedislik lisans programın amacı; genetik, biyomühendislik ve biyoteknoloji 

alanında teknik ve temel bilgilere sahip, yaratıcı çözüm üreten ve uygulamada öncü bireyler 

olarak yurt içi veya yurt dışı akademik, endüstriyel ve resmi kurumlarda liderlik rolünü 

üstlenen, etik ve profesyonel sorumluklarının bilincinde olan mezunlar 

yetiştirmektir. 

 

 

Şekil 1. Genetik ve Biyomühendislik Bölümü için gereken asgari şartlar 

 

- MÜHENDİSLİK PROGRAMLARINDA EĞİTİM VE ÖĞRETİME BAŞLANMASI VE 

SÜRDÜRÜLMESİ İÇİN ASGARİ KOŞULLAR 

https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yok-tarafindan-Asgari-

Kosullari-Belirlenen-Programlar/muhendislik_Programlari.pdf 

Yukarıda internet bağlantısı verilmiş olan asgari koşullar doğrultusunda Genetik ve 

Biyomühendislik Bölümünün Eğitim-Öğretimi için gerekli koşullar Şekil 1.’de verilmiştir. Bu 

bağlamda verilen ABD’lardaki eksik öğretim üyesi ihtiyacı tamamlanmış olup, ilgili 

ABD’larında en az birer öğretim üyesi asgari koşulu sağlanmıştır.  

Eğitim ve öğretime başlangıç için gerekli koşullardaki laboratuvarlar Genetik ve 

Biyomühendislik laboratuvarına ek olarak Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi alt yapısı ile 

desteklenmektedir. Eğitim ve öğretimin üçüncü yılının sonuna kadar eklenmesi gereken asgari 

koşullar için gerekli çalışmalar sistematik olarak yapılmaktadır. 
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KANITLAR; 

https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yok-tarafindan-

Asgari-Kosullari-Belirlenen-Programlar/muhendislik_Programlari.pdf  

https://www.yok.gov.tr/kurumsal/idari-birimler/egitim-ogretim-dairesi/zorunlu-

yabanci-dilhazirlik-sinifi-acma-esaslari  

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=21475&MevzuatTur=7&MevzuatTer

tip=5  

https://uluslararasi.yok.gov.tr/uluslararasilasma/tyyc  

Yükseköğretim Kurumlarinda Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar 

 

 

GIDA MÜHENDİSLİĞİ  

Programların amaçları ve öğrenme çıktıları (kazanımları) oluşturulmuş, TYYÇ ile uyumu 

belirtilmiş, kamuoyuna ilan edilmiştir. Program yeterlilikleri belirlenirken kurumun misyon-

vizyonu göz önünde bulundurulmuştur. Ders bilgi paketleri, varsa ulusal çekirdek programı, 

varsa ölçütler (örneğin akreditasyon ölçütleri vb.) dikkate alınarak hazırlanmıştır. Program 

çıktılarının gerçekleştiğinin nasıl izleneceğine dair planlama yapılmıştır. Öğrenme çıktılarının 

ve gerekli öğretim süreçlerinin yapılandırılmasında bölüm bazında ilke ve kurallar 

bulunmaktadır. Bu bağlamda aşağıda istenilen kanıtları sunmanız istenmektedir. 

• Program tasarımı ve onayı için kullanılan tanımlı süreçler (Eğitim politikasıyla uyumu, el 

kitabı, kılavuz, usul ve esas vb.) 

• Program tasarımı ve onayı süreçlerinin yönetsel ve organizasyonel yapısı (Komisyonlar, süreç 

sorumluları, süreç akışı vb.) 

• Program amaç ve çıktılarının TYYÇ ile uyumunu gösteren kanıtlar 

• Uzaktan-karma program tasarımında bölüm/alan bazlı uygulama çeşitliliğine ilişkin kanıtlar 

(bölümlerin farklı uzaktan eğitim taleplerinin dikkate alındığına ilişkin kanıtlar vb) 

• Program tasarım süreçlerine paydaş katılımını gösteren kanıtlar 

• Programların tasarım ve onay sürecinin izlendiği ve iyileştirildiğine ilişkin kanıtlar 

Örnek:  

- Programların eğitim amaçlarını gösteren web sitesi linkleri 

- Program amaç ve çıktılarını gösteren Bologna içeriklerine dair link ya da ekran görüntüleri 

- Program tasarımı ve onayı süreçlerini gösteren resmi yazışmalar (yeni bir program açılmasına 

dair öneri/dilekçe/form örneği, toplantı tutanakları-lisans veya lisansüstü olabilir) 

- Program içeriklerinin hazırlanmasına (varsa) baz alınan ilkeler (Örn: Diş Hekimliği Ulusal 

Çekirdek Programı (DUÇEP)) 

- Biriminize ait (varsa) uzaktan eğitim yönergeleri 

https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yok-tarafindan-Asgari-Kosullari-Belirlenen-Programlar/muhendislik_Programlari.pdf
https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yok-tarafindan-Asgari-Kosullari-Belirlenen-Programlar/muhendislik_Programlari.pdf
https://www.yok.gov.tr/kurumsal/idari-birimler/egitim-ogretim-dairesi/zorunlu-yabanci-dilhazirlik-sinifi-acma-esaslari
https://www.yok.gov.tr/kurumsal/idari-birimler/egitim-ogretim-dairesi/zorunlu-yabanci-dilhazirlik-sinifi-acma-esaslari
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=21475&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=21475&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
https://uluslararasi.yok.gov.tr/uluslararasilasma/tyyc
https://alkuzem.alanya.edu.tr/media/aaob3ciq/yuksekogretim_kurumlarinda_uzaktan_ogretime_iliskin_usul_ve_esaslar.pdf


10 
 

- (Varsa) programlar tarafından akredite olunan ya da akreditasyon başvurusu yapılan kurumlar 

(Örn: Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) 

 

 
 

Tanımlı süreçler doğrultusunda; Kurumun genelinde, tasarımı ve onayı gerçekleşen programlar, 

programların amaç ve öğrenme çıktılarına uygun olarak yürütülmektedir. 

Bölüm tarafından programların tasarlama sürecinde, paydaş görüşleri alınarak, yurt içi ve yurt 

dışı benzer eğitim programları incelenmektedir. Bu doğrultuda Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığı tarafından belirlenen mevzuat kapsamında akademik birimler tarafından tasarlanan 

yeni programlar, Üniversite Eğitim Komisyonu tarafından değerlendirilmekte, görüş ve 

önerilerine dayanarak son haline getirilen program tasarımları, dekanlık tarafından kabul 

edilmesinin ardından Yükseköğretim Kurulu oluruna sunulmaktadır. Bu süreç Ön lisans ve 

Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği ile Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği çerçevesinde (https://www.alanya.edu.tr/dokuman/mevzuat/yonetmelik/egitim-

ogretim-ve-sinav.pdf) sürekli iyileştirmeye dayalı eğitim-öğretim süreci yönetim sistemi ile 

yürütülmektedir. 

https://www.alanya.edu.tr/dokuman/mevzuat/yonetmelik/egitim-ogretim-ve-sinav.pdf
https://www.alanya.edu.tr/dokuman/mevzuat/yonetmelik/egitim-ogretim-ve-sinav.pdf
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Yüksek Öğretim Kurulu tarafından mühendislik programlarında eğitim ve öğretime başlanması 

ve sürdürülmesi için belirlenmiş olan asgari koşullar çerçevesinde Gıda Mühendisliği programı 

için belirlenen asgari koşullar aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

(https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yok-tarafindan-

Asgari-Kosullari-Belirlenen-Programlar/muhendislik_Programlari.pdf)   

 

Bölümümüz, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 31 Mart 2015 tarihinde kabul edilen ve 23 

Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 6640 sayılı “Yükseköğretim Kurumları 

Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanunu” uyarınca, 2809 sayılı kanuna eklenen “Ek Madde 161” gereğince, 2017 yılında 

35+5 (yurtdışı kontenjanı) kişilik kontenjan ile öğrenci alımı yaparak eğitim-öğretime 

başlamıştır. Bölümümüzde %100 İngilizce eğitim verilmektedir.  

Gıda Mühendisliği Bölümü’nün temel misyonu; başta insanlık yararına çalışmak ve bununla 

birlikte kaliteli ve katma değeri yüksek güvenli gıda üretilmesini sağlamak için; tasarım, Ar-Ge 

ve denetim becerilerine sahip Gıda Mühendisleri mezun etmektir. Ayrıca kazandıkları 

mühendislik becerileri ile toplum sağlığı ilkesiyle temel güvenlik ve etik ilkeleri gözeterek 

sorumluluk sahibi mühendisler olmalarını sağlamaktır. 

Bölümümüzün vizyonu, öğrencilerine dinamik gelişim yaklaşımıyla lisans eğitimi veren, 

bilimsel araştırmalar yapan, edindiği becerileri insanlık yararına sunan ve kullanan uluslararası 

düzeyde öncü ve ilkeli bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır. 

Gıda Mühendisliği Bölümü Lisans Programımızın eğitim dili %100 İngilizce'dir. İngilizce 

yeterliliğe sahip öğrenciler lisans programına doğrudan başlar; İngilizce yeterliliğe sahip 

olmayan öğrenciler ise bir yıllık hazırlık eğitimini tamamladıktan sonra lisans programına 

başlar. 

Lisans programımız 4 akademik yıldan (8 dönem/yarıyıl) oluşmaktadır. Lisans programının ilk 

iki yılı itibariyle mühendisliğe intibak ve temel mühendislik becerileri kazandırılır. Sonraki iki 

akademik yıl ise gıda mühendisliği alan dersleri, derslerin laboratuvar uygulamaları ve bunların 

yanı sıra kişisel gelişim ve donanımı arttırmayı hedefleyen seçmeli dersler verilmektedir. Söz 

konusu derslerden zorunlu alan dersleri ile öğrencilerin alana hem teorik hem pratik seviyede 

hakimiyet sağlaması amaçlanırken; zorunlu teknik seçmeli alan dersleri ile geniş bir spektruma 

https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yok-tarafindan-Asgari-Kosullari-Belirlenen-Programlar/muhendislik_Programlari.pdf
https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yok-tarafindan-Asgari-Kosullari-Belirlenen-Programlar/muhendislik_Programlari.pdf
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yayılmış alanlardan ilgi duydukları ve çalışmak istedikleri alanlara yönelebilmeleri 

hedeflenmiştir. 

Bununla beraber, programımızda bazı insani ve toplumsal bilimler odaklı ve günümüz 

mühendislerinin donanımlarında bulunması beklenen Mühendislik Etiği, İş Sağlığı ve 

Güvenliği, Girişimcilik ve İnovasyon gibi alanlara yönelik zorunlu dersler de yer almaktadır. 

 

Dört yıllık lisans programımızı başarıyla tamamlayan öğrenciler, gıda mühendisliği lisans 

diploması almaya ve Gıda Mühendisi unvanı almaya hak kazanır. 

Bölümümüz eğitim politikası çerçevesinde öğrencilerimize kazandırılması amaçlanan program 

çıktıları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir; 

1. Mühendislik alanındaki temel ihtiyaç ve problemleri tetkik edebilme, sorunların çözümüne 

yönelik uygun çözüm önerileri sunabilme becerisi, 

2. Matematik ve fizik başta olmak üzere temel bilimlerde yeterli bilgiye sahip olma ve bu 

bilgileri mühendislik problemlerine uygulayabilme becerisi, 

3. Mühendislik alanındaki temel araç-gereç ve teknolojiyi kullanabilme yeteneği, 

4. Hesaplama, tasarım ve çizim için ilgili bilgisayar programlarını etkin kullanabilme becerisi, 

5. Bilgiye ulaşabilme, farklı bilgi kaynaklarıyla mukayese edebilme ve bu bilgileri 

sentezleyebilme becerisi, 

6. Kendini Türkçe ve İngilizce ifade edebilme yeteneği, mesleki sunum yapabilme becerisi, 

7. Mühendislik alanındaki gelişim ve değişimleri yakından takip edebilme, çağın gereklerine 

ayak uydurabilme becerisi, 

8. Farklı bilim dalları ile eşgüdüm içerisinde çalışabilme becerisi, 

9. Yenilikçi-yaratıcı çözümler sunabilme becerisi, 

10. Proje yönetimi ile iş sağlığı-güvenliği konularında bilgi birikimi ve çevre duyarlılığı. 

Program çıktılarının TYÇÇ ile uyumu aşağıdaki şekilde anlamlandırılmıştır. 

(https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&cu

rSunit=10292#) 

 

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10292
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10292
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KANITLAR: 

• Gıda Mühendisliği Bölümü’nün kurulumu, vizyon ve misyonu, eğitim amaçları, kabul ve 

yeterlilik kural ve koşulları ile program çıktıları ile ilgili bilgilere aşağıdaki linklerden 

ulaşılabilmektedir.  

https://gidamuhendislik.alanya.edu.tr/bolum/hakkinda/ 

https://gidamuhendislik.alanya.edu.tr/bolum/vizyon-misyon/ 

https://gidamuhendislik.alanya.edu.tr/bolum/egitim-amaclari/ 

https://gidamuhendislik.alanya.edu.tr/bolum/program-ciktilari/ 

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&cur

Sunit=10292# 

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&cur

Sunit=10292# 

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&cur

Sunit=10292# 

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&cur

Sunit=10292# 

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&cur

Sunit=10292# 

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&cur

Sunit=10292# 

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&cur

Sunit=10292# 

 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ  

Tanımlı süreçler doğrultusunda; kurumun genelinde, tasarımı ve onayı gerçekleşen programlar, 

programların amaç ve öğrenme çıktılarına uygun olarak yürütülmektedir. 

Bölümümüz; araştırıcı, yeniliklere açık, kritik analitik düşünebilen, özgüven sahibi, sürekli   

öğrenen ve bilgilerini doğru olarak kullanan, evrensel ve toplumsal etik değerler ile çevre 

koruma bilincine sahip, bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda bilim, sanayi ve teknolojiye 

katkılar sağlayabilen İnşaat Mühendisleri yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda program 

tasarımı yapılmaktadır. Program tasarımı yapılırken yurt içi ve yurt dışı benzer eğitim 

programları ve sektördeki yenilikler, değişimler incelenmektedir. Bölümümüz eğitim-öğretim 

politikası olarak Yüksek Öğretim Kalite Kurulu’nun 

(https://portal.yokak.gov.tr/makale/egitim-ogretim-politikasi) belirlediği kapsamlara 

uymaktadır. Bu politikalar ve programlara ait tüm bilgiler Bologna Bilgi Paketi’nde 

https://gidamuhendislik.alanya.edu.tr/bolum/hakkinda/
https://gidamuhendislik.alanya.edu.tr/bolum/vizyon-misyon/
https://gidamuhendislik.alanya.edu.tr/bolum/egitim-amaclari/
https://gidamuhendislik.alanya.edu.tr/bolum/program-ciktilari/
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10292
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10292
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10292
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10292
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10292
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10292
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10292
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10292
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10292
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10292
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10292
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10292
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10292
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10292
https://portal.yokak.gov.tr/makale/egitim-ogretim-politikasi
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belirtilmiştir. 

(https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&cu

rSunit=10293#). Bu süreç Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği ile  

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde  

(https://www.alanya.edu.tr/media/kskp3dpr/egitim-ogretim-ve-sinav.pdf) sürekli iyileştirmeye 

dayalı eğitim-öğretim süreci yönetim sistemi ile yürütülmektedir. Program eğitim amaçları 

belirlenirken programdaki öğretim elemanları, lisans öğrencileri iç paydaş olarak sürece 

katılmaktadır. Program amaç (https://insaat.alanya.edu.tr/bolum/egitim-amaclari) ve çıktıları 

(https://insaat.alanya.edu.tr/bolum/program-ciktilari) bölüm web sayfamızda paylaşılmaktadır. 

Bu amaç ve çıktılar TYYÇ (https://uluslararasi.yok.gov.tr/uluslararasilasma/tyyc) ile uyum 

göstermektedir. Program yeterliliklerinin TYYÇ ile olan ilişkisi de bilgi paketinde 

verilmektedir.  

(https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&cu

rSunit=10293#). Eğitim-Öğretim ’de YÖK’ün belirlediği ‘’Mühendislik Programlarında 

Eğitim ve Öğretime Başlanması ve Sürdürülmesi için Asgari Koşullar’’  

https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yok-tarafindan-Asgari-

Kosullari-Belirlenen-Programlar/muhendislik_Programlari.pdf) dikkate alınmaktadır. Eğitim 

ve öğretime başlangıç için gerekli koşullardaki laboratuvarlar İnşaat Mühendisliği 

laboratuvarına ek olarak Rafet Kayış Mühendislik Fakültesindeki diğer laboratuvarlar ile 

desteklenmektedir. Eğitim ve öğretimin dört yılının sonuna kadar eklenmesi gereken asgari 

koşullar için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 

 

İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ  

 

Programın  eğitim amaçlarını gösteren web sitesi linkleri 

Biriminize ait (varsa) uzaktan eğitim yönergeleri: 

https://alkuzem.alanya.edu.tr/media/farjvv4q/2021-

2022_uzaktan_egitim_politika_bahar_senato_28-180.pdf 

https://alkuzem.alanya.edu.tr/mevzuat/mevzuat/ 

 

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ  

Programların amaçları ve öğrenme çıktıları (kazanımları) oluşturulmuş, TYYÇ ile uyumu 

belirtilmiş, kamuoyuna ilan edilmiştir. Program yeterlilikleri belirlenirken kurumun misyon-

vizyonu göz önünde bulundurulmuştur. Ders bilgi paketleri, varsa ulusal çekirdek programı, 

varsa ölçütler (örneğin akreditasyon ölçütleri vb.) dikkate alınarak hazırlanmıştır. Program 

çıktılarının gerçekleştiğinin nasıl izleneceğine dair planlama yapılmıştır. Öğrenme çıktılarının 

ve gerekli öğretim süreçlerinin yapılandırılmasında bölüm bazında ilke ve kurallar 

bulunmaktadır. Bu bağlamda aşağıda istenilen kanıtları sunmanız istenmektedir. 

• Bölümün eğitim amaçlarını ve vizyonun gösteren web sitesi linki ektedir. 

https://mechanical.alanya.edu.tr/bolum/bolum-hakkinda/ 

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10293
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10293
https://www.alanya.edu.tr/media/kskp3dpr/egitim-ogretim-ve-sinav.pdf
https://insaat.alanya.edu.tr/bolum/program-ciktilari
https://uluslararasi.yok.gov.tr/uluslararasilasma/tyyc
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10293
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10293
https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yok-tarafindan-Asgari-Kosullari-Belirlenen-Programlar/muhendislik_Programlari.pdf
https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yok-tarafindan-Asgari-Kosullari-Belirlenen-Programlar/muhendislik_Programlari.pdf
https://alkuzem.alanya.edu.tr/media/farjvv4q/2021-2022_uzaktan_egitim_politika_bahar_senato_28-180.pdf
https://alkuzem.alanya.edu.tr/media/farjvv4q/2021-2022_uzaktan_egitim_politika_bahar_senato_28-180.pdf
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• Program amaç ve çıktılarını gösteren Bologna içeriklerine dair link aşağıdadır.  

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&cur

Sunit=10296 

• Program ders içerikleri aşağıdaki linktedir.  

https://mechanical.alanya.edu.tr/egitim/ders-%C4%B1cerikleri/ 

 

 

METALURJİ VE MÜHENDİSLİĞİ  

Programların amaçları ve öğrenme çıktıları (kazanımları) oluşturulmuş, TYYÇ ile uyumu 

belirtilmiş, kamuoyuna ilan edilmiştir. Program yeterlilikleri belirlenirken kurumun misyon-

vizyonu göz önünde bulundurulmuştur. Ders bilgi paketleri, varsa ulusal çekirdek programı, 

varsa ölçütler (örneğin akreditasyon ölçütleri vb.) dikkate alınarak hazırlanmıştır. Program 

çıktılarının gerçekleştiğinin nasıl izleneceğine dair planlama yapılmıştır. Öğrenme çıktılarının 

ve gerekli öğretim süreçlerinin yapılandırılmasında bölüm bazında ilke ve kurallar 

bulunmaktadır. 

• Bölümümüzde, müfredat oluşturma ve/veya müfredat güncelleme süreçleri, Öğrenci İşleri 

Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan kılavuz çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Programın 

eğitim amaçları (https://metalurjimalzeme.alanya.edu.tr/bolum/egitim-amaclari/) ve 

müfredatlara ait ders planları 

(https://metalurjimalzeme.alanya.edu.tr/media/zoqbjqzu/metalurji-malzeme-muh-ders-

plan%c4%b1.pdf) Bölüm web sitesinde yer almaktadır.  

• Bölümümüzde, müfredat oluşturma ve müfredat güncelleme işlemleri, Bölüm öğretim 

üyelerinin katılımlarıyla planlanmakta ve ilgili güncelleme ve değişiklikler için gerekçeler 

belirtilmektedir. Yapılan çalışma Fakülte Kurulunda tartışıldıktan sonra Dekanlık vasıtası ile 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilmektedir. Eğitim Komisyonu incelemesinden sonra ilgili 

Rektör Yardımcısının onayı ile Üniversite Senatosuna sunulmaktadır.   

• Programların yeterlilikleri ve ders öğrenme çıktılarının koordinasyonunda Bologna sürecine 

uyum kapsamında tavsiye edilen formlar kullanılmaktadır. Dersin alan için ihtiyaç duyulan 

bilgi, beceri ve tutumları yansıtıp yansıtmadığı ve sonuca odaklı olup olmadığı, ölçülebilir olup 

olmadığı gibi hususlar dikkate alınmaktadır.   

• YÖK tarafından, ders planının en az %10’unun, en çok %40’ın uzaktan eğitim yolu ile 

işlenebileceği bildirilmiştir. Üniversite Senatosu tarafından alt limit %20 olarak belirlenmiştir. 

Bölümümüz öğretim üyelerinin katılımı ile gerekli çalışmalar yapılarak, Bölüm Kurul Kararı 

ile uzaktan yapılacak dersler, ders planında bulunan 8 yarıyıldaki toplam 62 dersin %20’si 

uzaktan olacak şekilde kararlaştırılarak Dekanlığımıza sunulmuştur. 

• Programların yeterlilikleri ve ders öğrenme çıktılarının koordinasyonunda katkı veren 

paydaşların kimler olduğu ve karar verme sürecinde hangi aşamalara katılacağı, Bologna 

Süreci’ne uyum kapsamında değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonuçları, dersler ve içerikleri, 

programın faydası, öğretim elemanı bazında birimin alt yapısı, öğrenci kabul koşulları ve 

benzeri kısaslar açısından ulusal veya uluslararası örnekler ile karşılaştırılarak programların 

güncellenmesi ve sürekli iyileştirilmesi açısından da kamu kurum ve kuruluşlarıyla sektör 

temsilcilerinin görüşlerine başvurulmaktadır.  

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10296
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10296
https://metalurjimalzeme.alanya.edu.tr/bolum/egitim-amaclari/
https://metalurjimalzeme.alanya.edu.tr/media/zoqbjqzu/metalurji-malzeme-muh-ders-plan%c4%b1.pdf
https://metalurjimalzeme.alanya.edu.tr/media/zoqbjqzu/metalurji-malzeme-muh-ders-plan%c4%b1.pdf
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(https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&cu

rSunit=10297#)  

(https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&cu

rSunit=10297#) 

(https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&cu

rSunit=10297#)  

• Yapılan iyileştirmeler ve değişikliklerin sonucu üniversitemiz akademik birim internet 

sayfasında yer almaktadır. Programların kontenjanların her yıl doluluk oranları izlenmektedir.  

1.1.2 Programın ders dağılım dengesi 

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 

Programın ders dağılımına ilişkin ilke, kural ve yöntemler tanımlıdır. Öğretim programı 

(müfredat) yapısı zorunlu seçmeli ders, alan-alan dışı ders dengesini gözetmekte, kültürel 

derinlik ve farklı disiplinleri tanıma imkânı vermektedir. Ders sayısı ve haftalık ders saati 

öğrencinin akademik olmayan etkinliklere de zaman ayırabileceği şekilde düzenlenmiştir. Bu 

kapsamda geliştirilen ders bilgi paketlerinin amaca uygunluğu ve işlerliği izlenmekte ve bağlı 

iyileştirmeler yapılmaktadır. Bu bağlamda aşağıda istenilen kanıtları sunmanız istenmektedir. 

 

• Dönemlik ders dağılımları ve derslerin zorunlu veya seçmeli oluşu aşağıdaki aktif müfredatta 

gösterilmiştir. 

 https://ceng.alanya.edu.tr/media/fpujrjzi/b%C4%B0lg%C4%B0sayar-m%C3%BCh-2020-

yen%C4%B0-m%C3%BCfredat_son.pdf 

 

• Dönemlik ders dağılımlarında 30 AKTS olmasına müfredat hazırlanırken dikkat edilmiştir. 

 

• Seçmeli ders gruplarından bir örnek aşağıda verilmiştir. 

 

 

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10297
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10297
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10297
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10297
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10297
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10297
https://eee.alanya.edu.tr/media/5k0oom2n/elektri-k-2020-yeni-mu-fredat_1-eee_muh_eng-2.pdf
https://eee.alanya.edu.tr/media/5k0oom2n/elektri-k-2020-yeni-mu-fredat_1-eee_muh_eng-2.pdf
https://eee.alanya.edu.tr/media/5k0oom2n/elektri-k-2020-yeni-mu-fredat_1-eee_muh_eng-2.pdf
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BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ 

Programın ders dağılımına ilişkin ilke, kural ve yöntemler tanımlıdır. Öğretim programı 

(müfredat) yapısı zorunlu seçmeli ders, alan-alan dışı ders dengesini gözetmekte, kültürel 

derinlik ve farklı disiplinleri tanıma imkânı vermektedir. Ders sayısı ve haftalık ders saati 

öğrencinin akademik olmayan etkinliklere de zaman ayırabileceği şekilde düzenlenmiştir. Bu 

kapsamda geliştirilen ders bilgi paketlerinin amaca uygunluğu ve işlerliği izlenmekte ve bağlı 

iyileştirmeler yapılmaktadır. 

• Ders dağılımı Bologna formatına uygun olarak planlanmaktadır. Der kataloğunda zorunlu ve 

seçmeli dersler belirtilmekte olup, her bir seçmeli ders paketinde bulunan dersler ders planının 

devamında verilmektedir. 

Ders planına 

(https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&cu

rSunit=10406#) linkinden ulaşılabilir. 

• Programımız öğrencilerinin, Fakültemizdeki diğer bölümlerde bulunan öğrenciler ile birlikte 

alabileceği ortak seçmeli ders havuzumuz bulunmaktadır. Yukarıdaki ders planı linkinde ITB 

Seçmeli Ders Grubu (SGS) başlığı altında bu dersler yer almaktadır. 

 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 

Programın ders dağılımına ilişkin ilke, kural ve yöntemler tanımlıdır. Öğretim programı 

(müfredat) yapısı zorunlu seçmeli ders, alan-alan dışı ders dengesini gözetmekte, kültürel 

derinlik ve farklı disiplinleri tanıma imkânı vermektedir. Ders sayısı ve haftalık ders saati 

öğrencinin akademik olmayan etkinliklere de zaman ayırabileceği şekilde düzenlenmiştir. Bu 

kapsamda geliştirilen ders bilgi paketlerinin amaca uygunluğu ve işlerliği izlenmekte ve bağlı 

iyileştirmeler yapılmaktadır. Bu bağlamda aşağıda istenilen kanıtları sunmanız istenmektedir. 

 

• Dönemlik ders dağılımları ve derslerin zorunlu veya seçmeli oluşu aşağıdaki aktif müfredatta 

gösterilmiştir. 

https://eee.alanya.edu.tr/media/5k0oom2n/elektri-k-2020-yeni-mu-fredat_1-eee_muh_eng-

2.pdf 

 

• Dönemlik ders dağılımlarında 30 AKTS olmasına müfredat hazırlanırken dikkat edilmiştir. 

 

https://eee.alanya.edu.tr/media/5k0oom2n/elektri-k-2020-yeni-mu-fredat_1-eee_muh_eng-2.pdf
https://eee.alanya.edu.tr/media/5k0oom2n/elektri-k-2020-yeni-mu-fredat_1-eee_muh_eng-2.pdf
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• Seçmeli ders gruplarından bir örnek aşağıda verilmiştir. 

 

 
 

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 

 

Programların genelinde ders bilgi paketleri, tanımlı süreçler doğrultusunda hazırlanmış ve ilan 

edilmiştir. 

Avrupa'da yükseköğretim ve akademik konularda standartlar geliştirmek ve ayrılıkları en aza 

indirgeyerek eğitim sistemlerini bütünleştirmek ve Avrupa'da birbiriyle tam uyumlu bir 

yükseköğrenim alanı yaratmak amacıyla oluşturulmuş olan Bologna Süreci kapsamında ders 

dağılım dengeleri belirlenmiştir. 

(https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&cu

rSunit=10290#) 

Buna göre seçmeli derslerin oranları yaklaşık %25 olacak şekilde Üniversite bünyesindeki 

programlarda uygulanmaktadır. Üniversiteye özgün bir yaklaşım olarak tüm öğrencilerin 

kültürel derinliğini artırmak amacı ile sosyal ve kültürel ağırıklı derslerden birini mezuniyetine 

kadar alması gerekmektedir. (Endüstri Mühendisliği Ders Planı.pdf (alanya.edu.tr) 

Öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra kişisel gelişimlerini desteklemek amacı ile tüm 

öğrencilerin alabileceği seçmeli dersler bulunmakta ve akademik dönem başlarında tüm 

Üniversiteye bilgilendirme yapılmaktadır. Seçmeli derslere yönelik bilgilendirme akademik 

danışmanlar tarafından yapılmaktadır. Seçmeli ders tercihlerinin belirlenmesinde öğrenci 

görüşleri alınmaktadır. (Endüstri Mühendisliği Ders Önkoşulları.pdf (alanya.edu.tr) 

Kanıtlar 

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10290%23)
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10290%23)
http://muhendislik.alanya.edu.tr/ctrcms/media/4/tmp/bolum/End%C3%BCstri%20M%C3%BChendisli%C4%9Fi%20Ders%20Plan%C4%B1.pdf
http://muhendislik.alanya.edu.tr/ctrcms/media/4/tmp/bolum/End%C3%BCstri%20M%C3%BChendisli%C4%9Fi%20Ders%20%C3%96nko%C5%9Fullar%C4%B1.pdf
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Bologna Süreci 

 

           GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK  

 

Programın genelinde ders bilgi paketleri, tanımlı süreçler doğrultusunda hazırlanmış ve ilan 

edilmiştir. 

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 31 Mart 2015 

tarihinde kabul edilen ve 23 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 6640 sayılı 

“Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu” uyarınca, 2809 sayılı kanuna eklenen 

“Ek Madde 161” gereğince kurulmuş olup Genetik ve Biyomühendislik bölümü 2018 yılında 

öğretime başlamıştır. Bölümümüz %100 İngilizce eğitim vermektedir. 

Bölümümüzde 2018 hazırlanmış olan müfredat bilimsel ilerlemeye paralel olarak 2020 yılında  

güncellenerek, dönemlik ders yüklerinin eşit şekilde dağıldığı bir şekle sokulmuştur.  

ALKÜ Genetik ve Biyomühendislik Bölümü için 2020’de revize edilmiş ders müfredatı her 

dönem eşit şekilde 30 AKTS olarak güncellenmiştir.  

KANITLAR; 

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=0

2&curSunit=10291#)  

https://gbe.alanya.edu.tr/ogrenci/ders-plani/  

 

     GIDA MÜHENDİSLİĞİ  

Programın ders dağılımına ilişkin ilke, kural ve yöntemler tanımlıdır. Öğretim programı 

(müfredat) yapısı zorunlu seçmeli ders, alan-alan dışı ders dengesini gözetmekte, kültürel 

derinlik ve farklı disiplinleri tanıma imkânı vermektedir. Ders sayısı ve haftalık ders saati 

öğrencinin akademik olmayan etkinliklere 

      de zaman ayırabileceği şekilde düzenlenmiştir. Bu kapsamda geliştirilen ders bilgi 

paketlerinin amaca uygunluğu ve işlerliği izlenmekte ve bağlı iyileştirmeler yapılmaktadır. Bu 

bağlamda aşağıda istenilen kanıtları sunmanız istenmektedir. 

• Ders dağılımına ilişkin ilke ve yöntemler ile buna ilişkin kanıtlar 

• İlan edilmiş ders bilgi paketlerinde ders dağılım dengesinin gözetildiğine ilişkin kanıtlar 

• Eğitim komisyonu kararı, senato kararları vb. 

• Ders dağılım dengesinin izlenmesine ve iyileştirilmesine ilişkin kararlar 

Programların genelinde ders bilgi paketleri, tanımlı süreçler doğrultusunda hazırlanmış ve ilan 

edilmiştir. Avrupa'da yükseköğretim ve akademik konularda standartlar geliştirmek ve 

ayrılıkları en aza indirgeyerek eğitim sistemlerini bütünleştirmek ve Avrupa'da birbiriyle tam 

uyumlu bir yükseköğrenim alanı yaratmak amacıyla oluşturulmuş olan Bologna Süreci 

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=098433315355503770031101378403836835485322303556035600
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10291
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10291
https://gbe.alanya.edu.tr/ogrenci/ders-plani/
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kapsamında ders dağılım dengeleri belirlenmiştir. Buna göre seçmeli derslerin oranları yaklaşık 

%25 olacak şekilde Üniversite bünyesindeki programlarda uygulanmaktadır. Üniversiteye 

özgün bir yaklaşım olarak tüm öğrencilerin kültürel derinliğini artırmak amacı ile sosyal ve 

kültürel ağırlıklı derslerden birini mezuniyetine kadar alması gerekmektedir. 

Öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra kişisel gelişimlerini desteklemek amacı ile tüm 

öğrencilerin alabileceği seçmeli dersler bulunmakta ve akademik dönem başlarında tüm 

Üniversiteye bilgilendirme yapılmaktadır. Seçmeli derslere yönelik bilgilendirme akademik 

danışmanlar tarafından yapılmaktadır. Seçmeli ders tercihlerinin belirlenmesinde öğrenci 

görüşleri alınmaktadır. 

 

     Kanıtlar: 

• Bölümümüze ait müfredat/ders kataloglarına ait güncel bilgilere aşağıdaki linklerden 

ulaşılabilmektedir.  

https://gidamuhendislik.alanya.edu.tr/media/chfh3js5/g%C4%B1da_m%C3%BCfredat.pdf 

(Gıda Mühendisliği Bölümü Müfredatı) 

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&cur

Sunit=10292# (Bologna Bilgi Paketi – Dersler) 

• Bölümümüzde uygulamalı olarak yürütülen FDE 409 Food Quality Control (2+2) dersine ait 

izlence aşağıda örnek olarak gösterilmiştir.  

      

https://gidamuhendislik.alanya.edu.tr/media/chfh3js5/g%C4%B1da_m%C3%BCfredat.pdf
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10292
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10292
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İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 

Programların genelinde ders bilgi paketleri, tanımlı süreçler doğrultusunda hazırlanmış ve ilan 

edilmiştir. İnşaat Mühendisliği Programı dersleri ve derslere bağlı parametreler Bologna Süreci 

ile uyumlu olarak belirlenmiştir. Bologna Süreci, tüm Avrupa'da yükseköğretim ve akademik 

konularda standartlar geliştirmek ve ayrılıkları en aza indirgeyerek eğitim sistemlerini 

bağdaştırmak ve Avrupa'da birbiriyle tam uyumlu bir yükseköğrenim alanı yaratmak amacıyla 

oluşturulmuş bir programdır. Dersler, içerikleri, program çıktılarıyla ilişkileri ve derslerle ilgili 

diğer bilgiler Bologna Bilgi Paketinde verilmiştir 

(https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&cu

rSunit=10293#) 

Program müfredatı ve ders içerikleri bölüm web sitemizde 

(https://insaat.alanya.edu.tr/egitim/lisans) detaylı olarak verilmiştir. 

Verilen bağlantılarda İnşaat Mühendisliği Programındaki derslerin Bologna Süreci’ne uyumlu 

olacak şekilde dönemde 30 AKTS olacak şekilde belirlendiği görülmektedir. Ayrıca Bologna  

Sürecinde programdaki tüm derslerin toplam AKTS kredilerinin en az %25'ini seçmeli dersler 

oluşturmalıdır. Örneğin 240 AKTS lik bir lisans programından mezun olan öğrencinin en az 60 

AKTS'lik seçmeli ders almış olması gerekir. İnşaat mühendisliği müfredatı incelendiğinde 72 

AKTS’lik seçmeli dersin olduğu görülmektedir. 

İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10293
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10293
https://insaat.alanya.edu.tr/egitim/lisans
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MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 

Programın ders dağılımına ilişkin ilke, kural ve yöntemler tanımlıdır. Öğretim programı 

(müfredat) yapısı zorunlu seçmeli ders, alan-alan dışı ders dengesini gözetmekte, kültürel 

derinlik ve farklı disiplinleri tanıma imkânı vermektedir. Ders sayısı ve haftalık ders saati 

öğrencinin akademik olmayan etkinliklere de zaman ayırabileceği şekilde düzenlenmiştir. Bu 

kapsamda geliştirilen ders bilgi paketlerinin amaca uygunluğu ve işlerliği izlenmekte ve bağlı 

iyileştirmeler yapılmaktadır. Bu bağlamda aşağıda istenilen kanıtları sunmanız istenmektedir. 

 

• Dönemlik ders dağılımları ve derslerin zorunlu veya seçmeli oluşu aşağıdaki aktif müfredatta 

gösterilmiştir. 

https://mechanical.alanya.edu.tr/media/2pjgxgso/mech_eng_curriculum_v_2021.pdf 

 

Dönemlik ders dağılımlarında 30 AKTS olmasına müfredat hazırlanırken dikkat edilmiştir 

 

• Seçmeli ders gruplarından bir örnek aşağıda verilmiştir. 
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METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 

Programın ders dağılımına ilişkin ilke, kural ve yöntemler tanımlıdır. Öğretim programı 

(müfredat) yapısı zorunlu seçmeli ders, alan-alan dışı ders dengesini gözetmekte, kültürel 

derinlik ve farklı disiplinleri tanıma imkânı vermektedir. Ders sayısı ve haftalık ders saati 

öğrencinin akademik olmayan etkinliklere de zaman ayırabileceği şekilde düzenlenmiştir. Bu 

kapsamda geliştirilen ders bilgi paketlerinin amaca uygunluğu ve işlerliği izlenmekte ve bağlı 

iyileştirmeler yapılmaktadır. 

• Ders dağılımı Bologna formatına uygun olarak planlanmaktadır. Der kataloğunda zorunlu ve 

seçmeli dersler belirtilmekte olup, her bir seçmeli ders paketinde bulunan dersler ders planının 

devamında verilmektedir. 

Ders planına (https://metalurjimalzeme.alanya.edu.tr/media/zoqbjqzu/metalurji-malzeme-

muh-ders-plan%c4%b1.pdf) linkinden ulaşılabilir. 

• Programımız öğrencilerinin, Fakültemizdeki diğer bölümlerde bulunan öğrenciler ile birlikte 

alabileceği ortak seçmeli ders havuzumuz bulunmaktadır. Yukarıdaki ders planı linkinde ITB 

Seömeli Ders Grubu (SGS) başlığı altında bu dersler yer almaktadır. 

 

1.1.3. Ders kazanımlarının program çıktılarıyla uyumu 

 

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 

Derslerin öğrenme kazanımları (karma ve uzaktan eğitim de dahil) tanımlanmış̧ ve program 

çıktıları ile ders kazanımları eşleştirmesi oluşturulmuştur. Kazanımların ifade şekli öngörülen 

bilişsel, duyuşsal ve devinimsel seviyeyi açıkça belirtmektedir. Ders öğrenme kazanımlarının 

gerçekleştiğinin nasıl izleneceğine dair planlama yapılmıştır, özellikle alana özgü olmayan 

(genel) kazanımların irdelenme yöntem ve süreci ayrıntılı belirtilmektedir. Bu bağlamda 

aşağıda istenilen kanıtları sunmanız istenmektedir. 

• Ders kazanımlarının program çıktılarıyla uyumu izlenmekte ve iyileştirilmektedir. 

Bilgisayar Mühendisliği bölümü olarak her dersimiz için ayrı ayrı derslerin kazanımlarının 

program çıktıları ölçütlendirilerek sisteme tanımlanmıştır. Bu doğrultuda her dönemin sonunda 

program çıktılarını içeren sözlü bir sınav/quiz ile öğrencilerin ders kazanımları ile program 

çıktılarının uyumu belirlenir. 

 

BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ 

 

Derslerin öğrenme kazanımları (karma ve uzaktan eğitim de dahil) tanımlanmış̧ ve program 

çıktıları ile ders kazanımları eşleştirmesi oluşturulmuştur. Kazanımların ifade şekli öngörülen 

bilişsel, duyuşsal ve devinimsel seviyeyi açıkça belirtmektedir. Ders öğrenme kazanımlarının 

gerçekleştiğinin nasıl izleneceğine dair planlama yapılmıştır, özellikle alana özgü olmayan 

(genel) kazanımların irdelenme yöntem ve süreci ayrıntılı belirtilmektedir.  

• Program çıktıları ve ders kazanımları ilişkisine 

(https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&cu

rSunit=10406#) 

https://metalurjimalzeme.alanya.edu.tr/media/zoqbjqzu/metalurji-malzeme-muh-ders-plan%c4%b1.pdf
https://metalurjimalzeme.alanya.edu.tr/media/zoqbjqzu/metalurji-malzeme-muh-ders-plan%c4%b1.pdf
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• Program ders programına 

(https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&cu

rSunit=10406#) linkinden ulaşılabilir. 

 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 

      Derslerin öğrenme kazanımları (karma ve uzaktan eğitim de dahil) tanımlanmış̧ ve program 

çıktıları ile ders kazanımları eşleştirmesi oluşturulmuştur. Kazanımların ifade şekli öngörülen 

bilişsel, duyuşsal ve devinimsel seviyeyi açıkça belirtmektedir. Ders öğrenme kazanımlarının 

gerçekleştiğinin nasıl izleneceğine dair planlama yapılmıştır, özellikle alana özgü olmayan 

(genel) kazanımların irdelenme yöntem ve süreci ayrıntılı belirtilmektedir. Bu bağlamda 

aşağıda istenilen kanıtları sunmanız istenmektedir. 

• Ders kazanımlarının program çıktılarıyla uyumu izlenmekte ve iyileştirilmektedir. 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü olarak her dersimiz için ayrı ayrı derslerin 

kazanımlarının program çıktıları ölçütlendirilerek sisteme tanımlanmıştır. Bu doğrultuda her 

dönemin sonunda program çıktılarını içeren sözlü bir sınav/quiz ile öğrencilerin ders 

kazanımları ile program çıktılarının uyumu belirlenir. 

         ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 

     Ders kazanımları programların genelinde program çıktılarıyla uyumlandırılmıştır ve ders 

bilgi paketleri ile paylaşılmaktadır. 

Kanıtlar 

Program çıktılarının ve yeterliliklerinin TYYÇ ile akademik ve mesleki ağırlıklı uyumu Tablo 

1. ve Tablo 2. de gösterilmiştir. 

 

Tablo .1 Program çıktılarının ve yeterliliklerinin TYYÇ ile akademik ağırlıklı uyumu 

 

Yükseköğretim 

Yeterlilikler Çerçevesi 

(Akademik Ağırlıklı) 

Program Yeterlilikleri 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

BİLGİ (Kuramsal, 

Olgusal) 
1  X   X X X        X X 

BECERİLER 

(Bilişsel, Uygulamalı) 

1      X X X X        

2     X X X X X        

3     X X X X X        

4   X X  X X X         

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10406
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10406
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YETKİNLİKLER 

(Bağımsız 

Çalışabilme ve 

Sorumluluk Alabilme 

Yetkinliği) 

1             X X X X 

YETKİNLİKLER 

(Öğrenme Yetkinliği) 
1 X         X X X     

YETKİNLİKLER 

(İletişim ve Sosyal 

Yetkinlik) 

1              X X X 

2     X X X        X X 

YETKİNLİKLER 

(Alana Özgü 

Yetkinlik) 

1       X X X      X X 

 

 

Tablo 2. Program çıktılarının ve yeterliliklerinin TYYÇ ile mesleki ağırlıklı uyumu 

 

Yükseköğretim 

Yeterlilikler Çerçevesi 

(Mesleki Ağırlıklı) 

Program Yeterlilikleri 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

BİLGİ 

(Kuramsal, Olgusal) 
1 X  X  X  X X         

BECERİLER 

(Bilişsel, Uygulamalı) 

1     X X X X         

2    X X X           

3    X X X X X X        

4   X X X X X          

YETKİNLİKLER 

(Bağımsız Çalışabilme 

ve Sorumluluk 

Alabilme Yetkinliği) 

1 X              X X 

YETKİNLİKLER 

(Öğrenme Yetkinliği) 
1 X X         X X     

YETKİNLİKLER 

(İletişim ve Sosyal 

Yetkinlik) 

1  X             X X 

2          X X  X X   

YETKİNLİKLER 1 X              X X 
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(Alana Özgü 

Yetkinlik) 

 

Endüstri Mühendisliği Programının çıktıları öğrencilerin lisans programından mezun oluncaya 

kadar kazanmaları gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışlar olarak aşağıdaki gibi 

tanımlanmıştır: 

1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; 

bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde 

kullanabilme becerisi. 

2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu 

amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 

3. 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 (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre 

sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi 

öğeleri içerirler). 

4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve 

kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 

5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi 

için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. 

6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma 

becerisi. 

7. 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. 

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

gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 

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

uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. 

10. Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar 

hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık; 

sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. 

11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik 

üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal 

sonuçları konusunda farkındalık. 

12. İşletmecilik alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek ve bu 

sayede sorunları tanımlayıp analiz edebilmek için veri ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri 

getirebilmek, 
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13. İşletmecilik ve bilişim ile ilgili güncel ve gelişen eğilimleri mesleki İngilizce yeterliliğine sahip 

olarak izleyebilmek, 

14. Alanındaki mesleki faaliyet ve projelerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine 

yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek, analitik düşünebilme yoluyla sorunları 

neden ve sonuçları ile kavrayabilmek, Sosyal ve mesleki ilişkileri anlayabilmek ve 

yönetebilmek, yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilmek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilmek 

15. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek, düşüncelerini nitel ve nicel 

verilerle desteklenmiş sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek, 

Konu alanındaki bir araştırmayı bilimsel araştırma sürecinin aşamalarına uygun olarak 

gerçekleştirebilmek, 

16. Bilgi okuryazarı olma ve alanının gerektirdiği düzeyde bilgi ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek, Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve 

uygulanması aşamalarında toplumsal sorumluluk bilincine sahip olarak profesyonel, yasal ve 

etik ilkeleri anlayabilmek ve uygulayabilmek, Mesleki ve etik kurallara uyabilme, toplumsal 

duyarlılığa sahip olmaktır. 

 

Program çıktılarının program eğitim amaçlarıyla uyumu tabloda gösterilmiştir. 

Program çıktıları Şekil 1’de belirtilen yöntem doğrultusunda program eğitim amaçları 

belirlendikten sonra aynı sistematik yaklaşım izlenerek tespit edilmektedir. 

Program çıktıları Şekil 2’de belirtilen yöntem doğrultusunda program eğitim amaçlarının 

güncellenmesine paralel olarak her eğitim yılının sonunda analiz edilmekte ve buna göre 

güncellenmektedir. Bölüm içerisinde Program Çıktısı Başarı Ölçme ve Güncelleme Sistemi 

kurulmuştur. Dönem sonu öğrencilerin akademik performansı, öğrencilerin ders değerlendirme 

anketleri, öğretim elemanları hakkındaki raporlar, staj raporları, mezun anketleri, staj yapılan 

kurum raporları, dışarıdan gelen öğretim üyelerinin, sektör temsilcilerinin görüşleri 

doğrultusunda program çıktıları güncellenmektedir. 

Program çıktılarının program eğitim amaçlarıyla uyumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Tablo 3. Program çıktılarının ve program eğitim amaçlarıyla uyumu 

Program Eğitim 

Amaçları / Program 

Çıktıları 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Program Eğitim 

Amaçları 1. Sene 
X X X X X  X X    X X   X 

Program Eğitim 

Amaçları 2. Sene 
 X   X           X 
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Program Eğitim 

Amaçları 3. Sene 
X      X X   X   X X X 

Program Eğitim 

Amaçları 4. Sene 
X   X X X   X X  X X    

 

Kanıtlar 

(https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&cu

rSunit=10290#) 

(https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&cu

rSunit=10290#) 

(https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&cu

rSunit=10290#) 

           GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK  

            Ders kazanımları programların genelinde program çıktılarıyla uyumlandırılmıştır ve 

ders bilgi paketleri ile paylaşılmaktadır. 

Aşağıda Genetik ve Biyomühendislik Programı için temel derslerin program çıktıları ve 

kazanımlarını ilişkin kanıtlar sunulmuştur. 

 

 

 

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10290%23)
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10290%23)
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10290%23)
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10290%23)
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10290%23)
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10290%23)
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Şekil 2. Derslerin program çıktıları ve kazanımlara etki tablosu 

Aşağıda Genetik ve Biyomühendislik lisans eğitimi için temel kabul edilen derslerden birisinin 

program çıktıları ve kazanımlarına uyumunu gösteren tablo sunulmuştur.  
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Dersin adı: GBM 305 Genetic Engineering I 

 
 

              KANITLAR; 

  

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=0

2&curSunit=10291#  

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=0

2&curSunit=10291#  

 

          GIDA MÜHENDİSLİĞİ  

Derslerin öğrenme kazanımları (karma ve uzaktan eğitim de dahil) tanımlanmış̧ ve program 

çıktıları ile ders kazanımları eşleştirmesi oluşturulmuştur. Kazanımların ifade şekli öngörülen 

bilişsel, duyuşsal ve devinimsel seviyeyi açıkça belirtmektedir. Ders öğrenme kazanımlarının 

gerçekleştiğinin nasıl izleneceğine dair planlama yapılmıştır, özellikle alana özgü olmayan 

(genel) kazanımların irdelenme yöntem ve süreci ayrıntılı belirtilmektedir. Bu bağlamda 

aşağıda istenilen kanıtları sunmanız istenmektedir. 

• Program çıktıları ve ders kazanımlarının ilişkilendirilmesi  

• Program dışından alınan derslerin (örgün veya uzaktan) program çıktılarıyla uyumunu gösteren 

kanıtlar 

• Ders kazanımların program çıktılarıyla uyumunun izlenmesine ve iyileştirilmesine ilişkin 

kanıtlar 

Örnek:  

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10291
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10291
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10291
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10291
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- Ders kazanımlarının program çıktılarıyla uyumunu gösteren Bologna ders bilgi paketi ekran 

görüntüleri 

- Ders kazanımlarının program çıktılarıyla uyumunu gösteren ders izlence (syllabus) örnekleri 

- Öğrenci staj defteri taslağı 

Ders kazanımları programların genelinde program çıktılarıyla uyumlandırılmıştır ve ders bilgi 

paketleri ile paylaşılmaktadır. 

Gıda Mühendisliği Programının çıktıları öğrencilerin lisans programından mezun oluncaya 

kadar kazanmaları gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışlar olarak aşağıdaki gibi 

tanımlanmıştır (https://gidamuhendislik.alanya.edu.tr/bolum/program-ciktilari/): 

1. Mühendislik alanındaki temel ihtiyaç ve problemleri tetkik edebilme, sorunların çözümüne 

yönelik uygun çözüm önerileri sunabilme becerisi, 

2. Matematik ve fizik başta olmak üzere temel bilimlerde yeterli bilgiye sahip olma ve bu bilgileri 

mühendislik problemlerine uygulayabilme becerisi, 

3. Mühendislik alanındaki temel araç-gereç ve teknolojiyi kullanabilme yeteneği, 

4. Hesaplama, tasarım ve çizim için ilgili bilgisayar programlarını etkin kullanabilme becerisi, 

5. Bilgiye ulaşabilme, farklı bilgi kaynaklarıyla mukayese edebilme ve bu bilgileri 

sentezleyebilme becerisi, 

6. Kendini Türkçe ve İngilizce ifade edebilme yeteneği, mesleki sunum yapabilme becerisi, 

7. Mühendislik alanındaki gelişim ve değişimleri yakından takip edebilme, çağın gereklerine ayak 

uydurabilme becerisi, 

8. Farklı bilim dalları ile eşgüdüm içerisinde çalışabilme becerisi. 

9. Yenilikçi-yaratıcı çözümler sunabilme becerisi, 

10. Proje yönetimi ile iş sağlığı-güvenliği konularında bilgi birikimi ve çevre duyarlılığı. 

Kanıtlar: 

• Bologna Bilgi Paketi kapsamında program yeterlikleri ile ders & program yeterlikleri ve TYÇÇ 

& program yeterlikleri ilişkisi aşağıdaki linkler üzerinden paylaşılmıştır.  

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&cur

Sunit=10292# (Program Yeterlikleri) 

 

 

https://gidamuhendislik.alanya.edu.tr/bolum/program-ciktilari/
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10292
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10292
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https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&cur

Sunit=10292# (Ders & Program Yeterlikleri İlişkisi) 

 

 

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&cur

Sunit=10292# (TYÇÇ & Program Yeterlikleri İlişkisi) 

 

 

• Ders kazanımlarının program çıktılarıyla uyumunu gösteren ders izlence (syllabus) örnekleri 

aşağıda paylaşılmıştır. 

FDE 409 Food Quality Control  

Learning Outcomes  

As a result of taking this course students will be able to:  

1. Apply the principles of quality assurance to a food production process.  

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10292
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10292
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10292
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10292
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2. Apply HACCP to a food production process. 

3. Apply Good Manufacturing Practices to a range of processing operations across a range of 

food commodities.  

4. Apply analytical methods required to evaluate the quality of foods and justify the results 

according to the current regulations and standards.   

5. Perform literature searches and summarize information.  
 

FDE 201 Food Chemistry I  

Learning Outcomes 

As a result of taking this course students should be able to: 

1. List and explain the food components with their chemical structures. 

2. Describe the possible chemical reactions of these food components during food processing 

and storage. 

3. Analyze a food material to determine the contents of principal nutrients and the chemical 

reactions that take place within this food material. 

4. Put into practice working in groups.  

5. Apply principles and generalization already learned, to new problems and situations. 

 

FDE 311 Food Engineering Unit Operations I 

Learning Outcomes 

As a result of taking this course students will be able to: 

1. Describe and discuss the processing of foods in terms of unit operations. 

2. Gain the basic knowledge of thermal processing and other common unit operations used in 

the food industry. 

3. Evaluate mass and energy balances in processing equipment. 

4. Perform thermal process calculations, taking into account microbial and quality parameters. 

5. Perform literature searches and summarize information. 

6. Gain basic insight into safety issues related to food processing. 

7. Critically evaluate data.  

 

FDE 317 Food and Nutrition 

Learning Outcomes 

As a result of taking this course students will be able to: 

1. Gain the basic knowledge on the fundamental concepts in food and nutrition. 

2. Understand the roles and functions of principal nutrients and the processes involved in their 

digestion, absorption and metabolism. 

3. Understand the relationship between diet, lifestyle and health. 

4. Apply the knowledge of dietary guidelines, nutrient reference values and nutrient content of 

primary food sources to estimate energy requirements, assess dietary quality and plan a healthy 

diet. 

5. Evaluate and synthesise scientific literature, and communicate effectively in the context of 

food and nutrition. 

 

• Öğrenci staj defteri taslağına aşağıdaki linkten ulaşılabilmaktedir.  
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https://gidamuhendislik.alanya.edu.tr/ogrenci/staj/ (EK-G2 Rapor Şablonu) 

 

 

 

 

       İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 

 

Ders kazanımları programların genelinde program çıktılarıyla uyumlandırılmıştır ve ders bilgi 

paketleri ile paylaşılmaktadır. 

1) Aşağıda İnşaat Mühendisliği Program Çıktıları verilmiştir 

1. Mühendislik alanındaki temel ihtiyaç ve problemleri tetkik edebilme, sorunların çözümüne 

yönelik uygun çözüm önerileri sunabilme becerisi 

2. Matematik ve fizik başta olmak üzere temel bilimlerde yeterli bilgiye sahip olma, bu bilgileri 

mühendislik problemlerine uygulayabilme becerisi 

3. Mühendislik alanındaki temel araç-gereç ve teknolojiyi kullanabilme yeteneği 

4. Hesaplama, tasarım ve çizim için ilgili bilgisayar programlarını etkin kullanabilme becerisi 

5. Bilgiye ulaşabilme, farklı bilgi kaynaklarıyla mukayese edebilme ve bu bilgileri 

sentezleyebilme becerisi 

6. Kendini Türkçe ve İngilizce ifade edebilme yeteneği, mesleki sunum yapabilme becerisi 

7. Mühendislik alanındaki gelişim ve değişimleri yakından takip edebilme, çağın gereklerine ayak 

uydurabilme becerisi 

8. Farklı bilim dalları ile eşgüdüm içerisinde çalışabilme becerisi 

9. Yenilikçi-yaratıcı çözümler sunabilme becerisi 

10. Proje yönetimi ile iş sağlığı-güvenliği konularında bilgi birikimi ve çevre duyarlılığı 

Temel sayılabilecek bazı derslerin kazanımlarının program çıktılarıyla uyumlarını gösteren 

tablolar sırayla verilmiştir. Tablolarda katkı düzeyleri de verilmiştir. Tüm derslerin katkılarının 

Program çıktılarıyla ilişkisine Bologna Bilgi Paketinden ulaşılabilir 

 

1) INS 101 İnşaat Mühendisliğine Giriş Dersinin Program Çıktılarına Katkısı 

 

2) INS 303 Yapı Statiği I Dersinin Program Çıktılarına Katkısı 

1 İnşaat Mühendisliği ile diğer önemli mühendislik çalışma alanlarını tanır. 

2 Yapılış tarzına ve malzemelerine göre yapı türlerini ayırt edebilir. 

3 Yapılara tesir eden mekanik kuvvetlerin ne olduğunu anlar. 

https://gidamuhendislik.alanya.edu.tr/ogrenci/staj/
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3) INS 304 Yapı Statiği II Dersinin Program Çıktılarına Katkısı 

 

4) INS 301 Betonarme I Dersinin Program Çıktılarına Katkısı 

 

5) INS 302 Betonarme II Dersinin Program Çıktılarına Katkısı 

 

6) INS 305 Hidrolik Dersinin Program Çıktılarına Katkısı 

 

7) INS 207 Mukavemet I Dersinin Program Çıktılarına Katkısı 

1 Yapı sistemleri ve yüklerinin tanınması 

2 Kesit tesirlerinin belirlenmesi ve izostatik sistemlerin tanınması 

3 Elverişsiz yükleme durumlarının belirlenmesi 

1 Hiperstatik sistemlerini açıklamak 

2 Hiperstatik sistemlerin çözülmesi 

3 Kuvvet ve deplasman yönteminleri hakkında bilgi sahibi olmak ve uygulamalarının öğrenilmesi 

1 Betonarme malzemesinin içeriği hakkında bilgi edinilmesi 

2 Betonarme elemanların kesit hesaplamalarının yapılması 

3 Betonarme elemanların enine ve boyuna donatılandırma işlemlerinin yapılması 

1 Betonarme plak sistemleri için gereken analiz ve tasarım hesaplamaları bilgilenmesi ve kavraması 

2 Betonarme temel sistemleri için gereken analiz ve tasarım hesaplamaları bilgilenmesi ve kavraması 

3 Depreme dayanıklı tasarım ile ilgili bilgilenmesi 

1 Akışkanlar Mekaniğinin temellerini hatırlatmak 

2 Hidrolik ile ilgili temel yasaları kavramak 

3 Boru hidroliği, şebekeler ve uygulamaları 
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8) INS 204 Mukavemet II Dersinin Program Çıktılarına Katkısı 

 

9) INS 431 Yapı Dinamiği Dersinin Program Çıktılarına Katkısı 

 

10) AKM 301 Akışkanlar Mekaniği Dersinin Program Çıktılarına Katkısı 

 

 

11) INS 493 Coğrafi Bilgi Sistemleri Dersinin Program Çıktılarına Katkısı 

1 Temel İnşaat Mühendisliği bilgisi edinmek 

2 Emniyet gerilmesi kavramıyla taşıyıcı sistemi tahkik eder ve boyutlandırır 

3 Mekanik kuvvetlerin, Gerilmelerin ve yapı elemanlarındaki deformasyonların hesaplanması 

1 Kirişlerde kayma gerilmelerini hesaplar, Kirişlerde düşey deplasmanları hesaplar 

2 Bileşik mukavemet hallerini anlar ve normal kuvvet ve eğilme, kesmeli eğilme konularını kavrar 

3 Burkulma ve eksantrik burkulma konularını kavrar, Kırılma teorilerini anlar ve yapısal analizlerde kullanır 

1 Deprem mühendisliği tasarımdan gerekli olacak temel kavramların edinilmesi 

2 Yapıların dinamik hareketleri hakkında bilgi sahibi olmak 

3 Tek ve çok serbestlik dereceli sistemlerin tanınması 

1 Matematik, fizik ve mühendislik bilgilerini akışkan davranışının tanımlanmasında uygular  

2 Akışkanlar mekaniği ile ilgili temel yasaları öğrenir  

3 Temel akışkanlar davranışını kavrar  
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12) INS 207 Mühendislik Jeolojisi Dersinin Program Çıktılarına Katkısı 

 

13) INS 211 Çevre Bilinci ve İklim Değişikliği Dersinin Program Çıktılarına Katkısı 

 

14) INS 233 Mühendislik Matematik Model Esasları Dersinin Program Çıktılarına 

Katkısı 

 

15) INS 306 Şantiye Tekniği ve Yapı Makineleri Dersinin Program Çıktılarına Katkısı 

1 Coğrafi bilgi sistemlerinin tanımı ve kulanınım alanlarını açıklar. 

2 Coğrafi bilgi sistemi için gerekli veri toplama yöntemlerini listeler. 

3 Coğrafi bilgi sistemi sistem analizi aşamalarını açıklar 

4 Coğrafi bilgi sisteminde grafik-sözel veritabanı oluşturur. 

5 Coğrafi bilgi sistemini tasarlar ve uygular. 

1 İnşaat mühendisine yönelik yer bilimleriyle ilgili temel kavramları bilir ve olası problemleri analiz eder  

2 Magmatik, başkalaşım ve tortul kültelerin oluşumunu, fiziksel ve mekanik özelliklerini kavrar  

3 Çevresel kuvvetlerin temel davranışlarını öğrenir  

1 Çevre sorunlarını ve nedenlerini anlar  

2 İklim değişikliği ve etkilerini öğrenir  

3 Çevre mevzuatına dair fikir sahibi olur  

1 Temel mühendislik bilgilerinin temelinde yatan felsefeyi anlar  

2 Felsefi düşünce ile matematik ifade arasında ilişki kurar  

3 Matematiksel modellemenin temel terminolojisini öğrenir  

4 Modelleme araçlarını tanır ve basit düzeyde kullanır  
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16) MAT 201 Sayısal Yöntemler Dersinin Program Çıktılarına Katkısı 

 

17) INS 462 Su Temini ve Çevre Sağlığı Dersinin Program Çıktılarına Katkısı 

 

18) INS 206 Topoğrafya Dersinin Program çıktılarına katkısı 

19) INS 333  Ulaştırma I Dersinin Program Çıktılarına Katkısı 

1 Karayolu taşımacılığı hakkında bilgi sahibidir. 

2 Karayolu standartlarını bilirler 

3 Eş yükseklik eğrili harita kullanırlar 

4 Eş yükseklik eğrili haritalardan karayolu güzergahı geçirirler 

 

 

Program çıktılarıyla ilişkisine Bologna Bilgi Paketinden ulaşılabilir 

1 Şantiyenin tanımı yerleşimi ve genel özellikleri anlar  

2 İnşaat projelerinin diğer üretim sektörlerinden farkları öğrenir  

3 İnşaat makina ve ekipmanlarının seçilmesi süreçlerini tanır  

1 Temel mühendislik problemlerinin çözümlenme metotlarını öğrenir  

2 Bilgisayar destekli çözümleme yöntemlerini anlar ve uygular  

3 Optimizasyon yaklaşımını ve formül oluşturma yaklaşımını anlar  

1 Yerleşim yerleri için nüfus projeksiyonu yapar ve su ihtiyacını belirler  

2 Su temini, dağıtım sistemleri ve atıksu toplama sistemlerini tasarlar  

3 Kentsel drenaj sistemini tasarlar  

1 İnşaat mühendisliği projelerinde kullanılan harita ve görüntüleri okuyabilmek 

2 Verilen projeleri araziye uygulayabilme 

3 Yükseklik ölçümleri yapabilme 
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(https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&cu

rSunit=10293#) Verilen linkten bilgi almak istenen dersin yanındaki i harfine basılarak 

yukarıda verilen tablolar görüntülenebilir. 

 

 

İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ  

 

 

 

                 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ  

Derslerin öğrenme kazanımları (karma ve uzaktan eğitim de dahil) tanımlanmış̧ ve program 

çıktıları ile ders kazanımları eşleştirmesi oluşturulmuştur. Kazanımların ifade şekli öngörülen 

bilişsel, duyuşsal ve devinimsel seviyeyi açıkça belirtmektedir. Ders öğrenme kazanımlarının 

gerçekleştiğinin nasıl izleneceğine dair planlama yapılmıştır, özellikle alana özgü olmayan 

(genel) kazanımların irdelenme yöntem ve süreci ayrıntılı belirtilmektedir. Bu bağlamda 

aşağıda istenilen kanıtları sunmanız istenmektedir. 

• Ders kazanımlarının program çıktılarıyla uyumu izlenmekte ve iyileştirilmektedir. 

Makine Mühendisliği bölümü olarak her dersimiz için ayrı ayrı derslerin kazanımlarının 

program çıktıları 

ölçütlendirilerek sisteme tanımlanmıştır. Bu doğrultuda her dönemin sonunda program 

çıktılarını içeren 

sözlü bir sınav/quiz ile öğrencilerin ders kazanımları ile program çıktılarının uyumu belirlenir. 

 

METALUJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ  

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10293
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10293
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Derslerin öğrenme kazanımları (karma ve uzaktan eğitim de dahil) tanımlanmış̧ ve program 

çıktıları ile ders kazanımları eşleştirmesi oluşturulmuştur. Kazanımların ifade şekli öngörülen 

bilişsel, duyuşsal ve devinimsel seviyeyi açıkça belirtmektedir. Ders öğrenme kazanımlarının 

gerçekleştiğinin nasıl izleneceğine dair planlama yapılmıştır, özellikle alana özgü olmayan 

(genel) kazanımların irdelenme yöntem ve süreci ayrıntılı belirtilmektedir.  

• Program çıktıları ve ders kazanımları ilişkisine 

(https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&cu

rSunit=10297#) ve 

(https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&cu

rSunit=10297#) linklerinden ulaşılabilir. 

• Program ders programına (https://metalurjimalzeme.alanya.edu.tr/media/3lul4x31/2021-2022-

g%c3%bcz-d%c3%b6nemi-metalurji-ve-malzeme-m%c3%bchendisli%c4%9fi-ders-

program%c4%b1.pdf) linkinden ulaşılabilir. 

• Öğrenci staj defteri taslağına (https://muhendislik.alanya.edu.tr/media/seppzrkx/staj-defteri-

1.pdf) linkinden erişilebilir. 

 

1.1.4. Öğrenci iş yüküne dayalı ders tasarımı (AKTS Sistemi) 

 

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ  

Tüm derslerin AKTS değeri web sayfası üzerinden paylaşılmakta, öğrenci iş yükü takibi ile 

doğrulanmaktadır. Staj ve mesleğe ait uygulamalı öğrenme fırsatları mevcuttur ve yeterince 

öğrenci iş yükü ve kredi çerçevesinde değerlendirilmektedir. Gerçekleşen uygulamanın niteliği 

irdelenmektedir. Öğrenci iş yüküne dayalı tasarımda uzaktan eğitimle ortaya çıkan çeşitlilikler 

de göz önünde bulundurulmaktadır. Bu bağlamda aşağıda istenilen kanıtları sunmanız 

istenmektedir. 

 

• Programlarda öğrenci iş yükü izlenmekte ve buna göre ders tasarımı güncellenmektedir. 

 

Bilgisayar Mühendisliği programı için 2. Sınıflara ait ders dağılımı aşağıda gösterilmiştir. 

Dönemlik 30 AKTS ders yükü esas alınarak dengeli bir dağılım hazırlanmıştır. Buna bağlı 

olarak gelişmeler izlenmektedir. 

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10297
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10297
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10297
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10297
https://metalurjimalzeme.alanya.edu.tr/media/3lul4x31/2021-2022-g%c3%bcz-d%c3%b6nemi-metalurji-ve-malzeme-m%c3%bchendisli%c4%9fi-ders-program%c4%b1.pdf
https://metalurjimalzeme.alanya.edu.tr/media/3lul4x31/2021-2022-g%c3%bcz-d%c3%b6nemi-metalurji-ve-malzeme-m%c3%bchendisli%c4%9fi-ders-program%c4%b1.pdf
https://metalurjimalzeme.alanya.edu.tr/media/3lul4x31/2021-2022-g%c3%bcz-d%c3%b6nemi-metalurji-ve-malzeme-m%c3%bchendisli%c4%9fi-ders-program%c4%b1.pdf
https://muhendislik.alanya.edu.tr/media/seppzrkx/staj-defteri-1.pdf
https://muhendislik.alanya.edu.tr/media/seppzrkx/staj-defteri-1.pdf
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BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ  

Tüm derslerin AKTS değeri web sayfası üzerinden paylaşılmakta, öğrenci iş yükü takibi ile 

doğrulanmaktadır. Staj ve mesleğe ait uygulamalı öğrenme fırsatları mevcuttur ve yeterince 

öğrenci iş yükü ve kredi çerçevesinde değerlendirilmektedir. Gerçekleşen uygulamanın niteliği 

irdelenmektedir. Öğrenci iş yüküne dayalı tasarımda uzaktan eğitimle ortaya çıkan çeşitlilikler 

de göz önünde bulundurulmaktadır. 

• Bologna kapsamında hazırlanan AKTS ders bilgi paketlerine 

(https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&cu

rSunit=10406#) linkinden her bir ders seçilerek ulaşılabilmektedir. 

• Staj esasları, Fakülte web sitemizde yer almaktadır. 

(https://muhendislik.alanya.edu.tr/media/b14nf0we/rafet-kay%C4%B1%C5%9F-

m%C3%BChendislik-fak%C3%BCltesi-staj-genel-esaslar%C4%B1.pdf) 

 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ  

Tüm derslerin AKTS değeri web sayfası üzerinden paylaşılmakta, öğrenci iş yükü takibi ile              

doğrulanmaktadır. Staj ve mesleğe ait uygulamalı öğrenme fırsatları mevcuttur ve yeterince 

öğrenci iş yükü ve kredi çerçevesinde değerlendirilmektedir. Gerçekleşen uygulamanın niteliği 

irdelenmektedir. 

Öğrenci iş yüküne dayalı tasarımda uzaktan eğitimle ortaya çıkan çeşitlilikler de göz önünde 

bulundurulmaktadır. Bu bağlamda aşağıda istenilen kanıtları sunmanız istenmektedir. 

 

• Programlarda öğrenci iş yükü izlenmekte ve buna göre ders tasarımı güncellenmektedir. 

 

 

Elektrik-Elektrik Mühendisliği programı için 2. Sınıflara ait ders dağılımı aşağıda 

gösterilmiştir. Dönemlik 30 AKTS ders yükü esas alınarak dengeli bir dağılım hazırlanmıştır. 

Buna bağlı olarak gelişmeler izlenmektedir. 

   

            ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ  

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10406
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10406
https://muhendislik.alanya.edu.tr/media/b14nf0we/rafet-kay%C4%B1%C5%9F-m%C3%BChendislik-fak%C3%BCltesi-staj-genel-esaslar%C4%B1.pdf
https://muhendislik.alanya.edu.tr/media/b14nf0we/rafet-kay%C4%B1%C5%9F-m%C3%BChendislik-fak%C3%BCltesi-staj-genel-esaslar%C4%B1.pdf
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        Dersler öğrenci iş yüküne uygun olarak tasarlanmış, ilan edilmiş ve uygulamaya 

konulmuştur. 

Bölümde verilen her dersin yerel ve AKTS kredileri mevcuttur. Teorik ders, uygulama, staj, 

seminer, bireysel çalışma, sınav, ödev, vb. kapsayan, iş yükünü temel alan bu krediler bir 

akademik yılın tam zamanlı olarak tamamlanması için gereken toplam çalışma yükünü 

kapsamaktadır. Zorunlu staj ve uygulama dersi bulunan programlarda; stajın kapsamına, 

süresine ve edinilecek kazanımlara, uygulama derslerinde ise öğrenim kazanımları, öğrencinin 

hazırlayacağı rapor/proje ve uygulamanın gerçekleştirildiği kurum tarafından doldurulan staj 

raporunda öğrencinin elde etmesi beklenen kazanımlara bağlı olarak AKTS kredileri 

belirlenmiştir. Üniversite programlarına ait Bilgi Paketindeki bilgilerin güncellenmesi izlenerek 

gerekli önlemler alınmaktadır. 

Kanıtlar 

(https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&cu

rSunit=10290#) 

(http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.2547&MevzuatIliski=0&so

urceXmlSearch=) 

(https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&cu

rSunit=10290#) 

(https://uluslararasi.yok.gov.tr/mevzuat/uluslararasi) 

 

          GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK 

Dersler öğrenci iş yüküne uygun olarak tasarlanmış, ilan edilmiş ve uygulamaya konulmuştur. 

2020 yılında oluşturulmuş olan Genetik ve Biyomühendislik programına ait ders dağılımı 

dönemlik 30 AKTS ders yükü esas alınarak dengeli bir şekilde hazırlanmıştır ve buna bağlı 

olarak gelişmeler izlenmektedir. 

Genetik ve Biyomühendislik müfredatında yer alan bütün dersler için AKTS/İş Yükü tabloları 

oluşturulmuştur ve aşağıda Genetik ve Biyomühendislik lisans eğitimi için temel kabul edilen 

derslerden birisine ait AKTS/İş Yükü tablosu örnek olarak sunulmuştur.  

Dersin adı: GBM 305 Genetic Engineering I 

 

       KANITLAR; 

https://gbe.alanya.edu.tr/ogrenci/ders-plani/  

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10290%23
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10290%23
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.2547&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.2547&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10290%23
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10290%23
https://uluslararasi.yok.gov.tr/mevzuat/uluslararasi
https://gbe.alanya.edu.tr/ogrenci/ders-plani/
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https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=0

2&curSunit=10291#  

 

              GIDA MÜHENDİSLİĞİ  

            Tüm derslerin AKTS değeri web sayfası üzerinden paylaşılmakta, öğrenci iş yükü takibi 

ile doğrulanmaktadır. Staj ve mesleğe ait uygulamalı öğrenme fırsatları mevcuttur ve yeterince 

öğrenci iş yükü ve kredi çerçevesinde değerlendirilmektedir. Gerçekleşen uygulamanın niteliği 

irdelenmektedir. Öğrenci iş yüküne dayalı tasarımda uzaktan eğitimle ortaya çıkan çeşitlilikler 

de göz önünde bulundurulmaktadır. Bu bağlamda aşağıda istenilen kanıtları sunmanız 

istenmektedir. 

• AKTS ders bilgi paketleri (Uzaktan ve karma eğitim programları dahil) 

• Öğrenci iş yükü kredisinin mesleki uygulamalar, değişim programları, staj ve projeler için 

tanımlandığını gösteren kanıtlar 

• İş yükü temelli kredilerin transferi ve tanınmasına ilişkin tanımlı süreçleri içeren belgeler  

• Programlarda öğrenci iş yükünün belirlenmesinde öğrenci katılımının sağlandığına ilişkin 

belgeler ve mekanizmalar 

• Diploma Eki 

Örnek:  

- Bologna kapsamında hazırlanan ders bilgi paketi ekran görüntüleri (Paket içerisinde Yarıyıl 

Çalışmaları ve AKTS/İş Yükü Tablosu kısımlarında görülebilir) 

- (Varsa) AKTS’si tanımlanmış stajlar/uygulamalar/sosyal etkinlikler/proje bazlı dersler 

- Lisans, Yüksek Lisans ya da Doktora diploma eki örneği 

- Staj uygulama yönergeleri 

       Dersler öğrenci iş yüküne uygun olarak tasarlanmış, ilan edilmiş ve uygulamaya 

konulmuştur. 

Bölümde verilen her dersin yerel ve AKTS kredileri mevcuttur. Teorik ders, uygulama, staj, 

seminer, bireysel çalışma, sınav, ödev, vb. kapsayan, iş yükünü temel alan bu krediler bir 

akademik yılın tam zamanlı olarak tamamlanması için gereken toplam çalışma yükünü 

kapsamaktadır. Zorunlu staj ve uygulama dersi bulunan programlarda; stajın kapsamına, 

süresine ve edinilecek kazanımlara, uygulama derslerinde ise öğrenim kazanımları, öğrencinin 

hazırlayacağı rapor/proje ve uygulamanın gerçekleştirildiği kurum tarafından doldurulan staj 

raporunda öğrencinin elde etmesi beklenen kazanımlara bağlı olarak AKTS kredileri 

belirlenmiştir. Üniversite programlarına ait Bilgi Paketindeki bilgilerin güncellenmesi izlenerek 

gerekli önlemler alınmaktadır. 

Kanıtlar:  

• Bölümde verilen derslerin yerel ve AKTS kredilerine ait bilgileri içeren Bologna Bilgi Paketi 

– Dersler içeriğine aşağıda linkten ulaşılabilmektedir. 

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&cur

Sunit=10292#  

• Bölümümüze ait staj uygulama esasları aşağıdaki linkten paylaşılmıştır. 

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10291
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10291
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10292
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10292


45 
 

https://gidamuhendislik.alanya.edu.tr/ogrenci/staj/ (Staj Esasları başlıklı dosya) 

 

                   İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ  

        Dersler öğrenci iş yüküne uygun olarak tasarlanmış, ilan edilmiş ve uygulamaya konulmuştur. 

İnşaat Mühendisliği ders müfredatı belirtilen olgunluk düzeyine uygun olarak tasarlanmış ve 

web sitesinde duyurulmuştur. (https://insaat.alanya.edu.tr/egitim/lisans). Bağlantıda verilen 

müfredatta derslerin AKTS kredilerinin yanı sıra ders, uygulama ve laboratuvar saatleri de 

verilmiştir. Ders saatleri incelendiğinde yarıyıllara homojen olarak dağıtıldığı görülebilir. 

AKTS kredileri Teorik ders, uygulama, staj, seminer, bireysel çalışma, sınav, ödev, vb. 

kapsayan, iş yükünü temel alan bu krediler bir akademik yılın tam zamanlı olarak 

tamamlanması için gereken toplam iş yükünü kapsamaktadır. Verilen müfredatta her bir 

dönemin 30 AKTS ders yükü olacak şekilde tasarlandığı görülebilir. Üniversite programlarına 

ait Bilgi Paketindeki bilgilerin güncellenmesi izlenerek gerekli önlemler alınmaktadır. 

 

                İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 

 

 

                 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ  

       Tüm derslerin AKTS değeri web sayfası üzerinden paylaşılmakta, öğrenci iş yükü takibi 

ile doğrulanmaktadır. Staj ve mesleğe ait uygulamalı öğrenme fırsatları mevcuttur ve yeterince 

öğrenci iş yükü ve kredi çerçevesinde değerlendirilmektedir. Gerçekleşen uygulamanın niteliği 

irdelenmektedir. Öğrenci iş yüküne dayalı tasarımda uzaktan eğitimle ortaya çıkan çeşitlilikler 

de göz önünde bulundurulmaktadır. Bu bağlamda aşağıda istenilen kanıtları sunmanız 

istenmektedir. 

 

• Programlarda öğrenci iş yükü izlenmekte ve buna göre ders tasarımı güncellenmektedir. 

(http://muhendislik.alanya.edu.tr/ctrcms/media/4/tmp//MAK%C4%B0NE%20M%C3%9CHE

ND% 

https://gidamuhendislik.alanya.edu.tr/ogrenci/staj/
https://insaat.alanya.edu.tr/egitim/lisans
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C4%B0SL%C4%B0%C4%9E%C4%B0%202020%20M%C3%9CFREDAT.pdf ) 

2020 yılında oluşturulmuş olan Makine Mühendisliği programı için 1. Sınıflara ait ders dağılımı 

aşağıda gösterilmiştir. Dönemlik 30 AKTS ders yükü esas alınarak dengeli bir dağılım 

hazırlanmıştır 

buna bağlı olarak gelişmeler izlenmektedir 

 

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 

Tüm derslerin AKTS değeri web sayfası üzerinden paylaşılmakta, öğrenci iş yükü takibi ile 

doğrulanmaktadır. Staj ve mesleğe ait uygulamalı öğrenme fırsatları mevcuttur ve yeterince 

öğrenci iş yükü ve kredi çerçevesinde değerlendirilmektedir. Gerçekleşen uygulamanın niteliği 

irdelenmektedir. Öğrenci iş yüküne dayalı tasarımda uzaktan eğitimle ortaya çıkan çeşitlilikler 

de göz önünde bulundurulmaktadır. 

• Bologna kapsamında hazırlanan AKTS ders bilgi paketlerine 

(https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&cu

rSunit=10297#) linkinden her bir ders seçilerek ulaşılabilmektedir. 

• Öğrenci iş yükü kredisinin mesleki uygulamalar, değişim programları, staj ve projeler için 

tanımlandığını gösteren kanıtlar, ders planında açık bir şekilde yer almakta olup 

(https://metalurjimalzeme.alanya.edu.tr/media/zoqbjqzu/metalurji-malzeme-muh-ders-

plan%c4%b1.pdf) linkinden erişilebilir. 

• Programlarda öğrenci iş yükünün belirlenmesinde öğrenci katılımının sağlandığına ilişkin 

belgeler ve mekanizmalar, ders bilgi paketinde yer almaktadır. 

• Staj esasları, Fakülte web sitemizde yer almaktadır. 

(https://muhendislik.alanya.edu.tr/media/b14nf0we/rafet-kay%C4%B1%C5%9F-

m%C3%BChendislik-fak%C3%BCltesi-staj-genel-esaslar%C4%B1.pdf) 

 

1.1.5. Programların izlenmesi ve güncellenmesi 

 

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ  

    Her program ve ders için (örgün, uzaktan, karma, açıktan) program amaçlarının ve öğrenme 

çıktılarının izlenmesi planlandığı şekilde gerçekleşmektedir. Bu surecin isleyişi ve sonuçları 

paydaşlarla birlikte değerlendirilmektedir. Eğitim ve öğretim ile ilgili istatistiki göstergeler (her 

yarıyıl açılan dersler, öğrenci sayıları, başarı durumları, geri besleme sonuçları, ders çeşitliliği, 

lab uygulama, lisans/lisansüstü̈ dengeleri, ilişki kesme sayıları/nedenleri, vb) periyodik ve 

sistematik şekilde izlenmekte, tartışılmakta, değerlendirilmekte, karşılaştırılmakta ve kaliteli 

eğitim yönündeki gelişim sürdürülmektedir.  

Bölümümüzde uygulanan müfredatlar güncellenmekte ve buna bağlı olarak gerekirse 

değiştirilmektedir. Bölümümüze ait 2016 yılında yayınlanan ilk müfredata aşağıdaki adresten 

ulaşılabilir. 

https://ceng.alanya.edu.tr/media/fpujrjzi/b%C4%B0lg%C4%B0sayar-m%C3%BCh-2020-

yen%C4%B0-m%C3%BCfredat_son.pdf  

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10297
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10297
https://metalurjimalzeme.alanya.edu.tr/media/zoqbjqzu/metalurji-malzeme-muh-ders-plan%c4%b1.pdf
https://metalurjimalzeme.alanya.edu.tr/media/zoqbjqzu/metalurji-malzeme-muh-ders-plan%c4%b1.pdf
https://muhendislik.alanya.edu.tr/media/b14nf0we/rafet-kay%C4%B1%C5%9F-m%C3%BChendislik-fak%C3%BCltesi-staj-genel-esaslar%C4%B1.pdf
https://muhendislik.alanya.edu.tr/media/b14nf0we/rafet-kay%C4%B1%C5%9F-m%C3%BChendislik-fak%C3%BCltesi-staj-genel-esaslar%C4%B1.pdf
https://ceng.alanya.edu.tr/media/fpujrjzi/b%C4%B0lg%C4%B0sayar-m%C3%BCh-2020-yen%C4%B0-m%C3%BCfredat_son.pdf
https://ceng.alanya.edu.tr/media/fpujrjzi/b%C4%B0lg%C4%B0sayar-m%C3%BCh-2020-yen%C4%B0-m%C3%BCfredat_son.pdf
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2018 yılında ise bölümüz yeni bir müfredata Türkçe programdan İngilizce programa geçmiştir. 

Yine 2018 yılı içerisinde güncellenmiştir. Bu müfredatlara ise aşağıdaki linkten ulaşılabilir. 

https://ceng.alanya.edu.tr/media/hnxkgjw3/computer-engineering_english_catalog.pdf  

https://ceng.alanya.edu.tr/media/ibgea1au/bilgisayar-m%C3%BCh-_2018_m%C3%BCfredat-

degisikligi-g%C3%BCncelleme-tablosu_son.pdf  

Bölümümüzde hali hazırda uygulanan güncel müfredata ise buradan ulaşılabilmektedir. 

https://ceng.alanya.edu.tr/media/fpujrjzi/b%C4%B0lg%C4%B0sayar-m%C3%BCh-2020-

yen%C4%B0-m%C3%BCfredat_son.pdf  

         BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ  

Her program ve ders için (örgün, uzaktan, karma, açıktan) program amaçlarının ve öğrenme 

çıktılarının izlenmesi planlandığı şekilde gerçekleşmektedir. Bu surecin isleyişi ve sonuçları 

paydaşlarla birlikte değerlendirilmektedir. Eğitim ve öğretim ile ilgili istatistiki göstergeler (her 

yarıyıl açılan dersler, öğrenci sayıları, başarı durumları, geri besleme sonuçları, ders çeşitliliği, 

lab uygulama, lisans/lisansüstü̈ dengeleri, ilişki kesme sayıları/nedenleri, vb) periyodik ve 

sistematik şekilde izlenmekte, tartışılmakta, değerlendirilmekte, karşılaştırılmakta ve kaliteli 

eğitim yönündeki gelişim sürdürülmektedir. 

• ProgramIN yeterlilikleri ve ders öğrenme çıktılarının koordinasyonunda Bologna sürecine 

uyum kapsamında tavsiye edilen formlar kullanılmaktadır. Dersin alan için ihtiyaç duyulan 

bilgi, beceri ve tutumları yansıtıp yansıtmadığı ve sonuca odaklı olup olmadığı, ölçülebilir olup 

olmadığı gibi hususlar dikkate alınmaktadır.  

• Her eğitim öğretim yılı öncesinde birimimiz tarafından öğretim üyeleri/elemanları katılımı ile 

gerçekleştirilen bölüm kurul toplantılarında program güncelleme çalışmaları yapılmakta ve ders 

içerikleri güncellenmekte, mevcut akademik personel durumuna göre seçmeli dersleri 

açılmakta veya kapatılmaktadır.  

• Programların yeterlilikleri ve ders öğrenme çıktılarının koordinasyonunda katkı veren 

paydaşların kimler olduğu ve karar verme sürecinde hangi aşamalara katılacağı, Bologna 

Süreci’ne uyum kapsamında değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonuçları, dersler ve içerikleri, 

programın faydası, öğretim elemanı bazında birimin alt yapısı, öğrenci kabul koşulları ve 

benzeri kısaslar açısından ulusal veya uluslararası örnekler ile karşılaştırılarak programların 

güncellenmesi ve sürekli iyileştirilmesi açısından da kamu kurum ve kuruluşlarıyla sektör 

temsilcilerinin görüşlerine başvurulmaktadır.  

• Programımıza ait yıllık öz değerlendirmelerinden hareketle yapılan iyileştirmeler kalite 

güvence sistemi kapsamında sene sonu öğrenci anketlerinin de dikkate alınmasıyla 

yapılmaktadır. 

 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 

Her program ve ders için (örgün, uzaktan, karma, açıktan) program amaçlarının ve öğrenme 

çıktılarının izlenmesi planlandığı şekilde gerçekleşmektedir. Bu surecin isleyişi ve sonuçları 

paydaşlarla birlikte değerlendirilmektedir. Eğitim ve öğretim ile ilgili istatistiki göstergeler (her 

yarıyıl açılan dersler, öğrenci sayıları, başarı durumları, geri besleme sonuçları, ders çeşitliliği, 

https://ceng.alanya.edu.tr/media/hnxkgjw3/computer-engineering_english_catalog.pdf
https://ceng.alanya.edu.tr/media/ibgea1au/bilgisayar-m%C3%BCh-_2018_m%C3%BCfredat-degisikligi-g%C3%BCncelleme-tablosu_son.pdf
https://ceng.alanya.edu.tr/media/ibgea1au/bilgisayar-m%C3%BCh-_2018_m%C3%BCfredat-degisikligi-g%C3%BCncelleme-tablosu_son.pdf
https://ceng.alanya.edu.tr/media/fpujrjzi/b%C4%B0lg%C4%B0sayar-m%C3%BCh-2020-yen%C4%B0-m%C3%BCfredat_son.pdf
https://ceng.alanya.edu.tr/media/fpujrjzi/b%C4%B0lg%C4%B0sayar-m%C3%BCh-2020-yen%C4%B0-m%C3%BCfredat_son.pdf
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lab uygulama, lisans/lisansüstü̈ dengeleri, ilişki kesme sayıları/nedenleri, vb) periyodik ve 

sistematik şekilde izlenmekte, tartışılmakta, değerlendirilmekte, karşılaştırılmakta ve kaliteli 

eğitim yönündeki gelişim sürdürülmektedir. Bu bağlamda aşağıda istenilen kanıtları sunmanız 

istenmektedir. 

Bölümümüzde uygulanan müfredatlar güncellenmekte ve buna bağlı olarak gerekirse 

değiştirilmektedir. Bölümümüze ait 2018 yılında yayınlanan müfredata aşağıdaki adresten 

ulaşılabilir. 

https://eee.alanya.edu.tr/media/fkgp55nx/eee-course-plan.pdf 

2020 yılında ise bölümüz yeni bir müfredata geçmiştir. 2020 yılının müfredatına ise aşağıdaki 

linkten ulaşılabilir. 

https://eee.alanya.edu.tr/media/5k0oom2n/elektri-k-2020-yeni-mu-fredat_1-eee_muh_eng-

2.pdf 

Bölümümüzde uygulanan ders içeriklerine ise buradan ulaşılabilmektedir. 

https://eee.alanya.edu.tr/media/sgfdd2i4/alk%C3%BC-eee-ders-i%C3%A7erikleri28-06-

21.pdf 

                              ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ  

                              GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK  

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü müfredatı bilimsel gelişmeler ve bölüm öğretim 

üyelerinin görüşleri doğrultusunda 2020 yılında güncellenmiştir.  

KANITLAR; 

https://gbe.alanya.edu.tr/ogrenci/ders-plani/  

     

                               GIDA MÜHENDİSLİĞİ 

Her program ve ders için (örgün, uzaktan, karma, açıktan) program amaçlarının ve öğrenme 

çıktılarının izlenmesi planlandığı şekilde gerçekleşmektedir. Bu surecin isleyişi ve sonuçları 

paydaşlarla birlikte değerlendirilmektedir. Eğitim ve öğretim ile ilgili istatistiki göstergeler (her 

yarıyıl açılan dersler, öğrenci sayıları, başarı durumları, geri besleme sonuçları, ders çeşitliliği, 

lab uygulama, lisans/lisansüstü̈ dengeleri, ilişki kesme sayıları/nedenleri, vb) periyodik ve 

sistematik şekilde izlenmekte, tartışılmakta, değerlendirilmekte, karşılaştırılmakta ve kaliteli 

eğitim yönündeki gelişim sürdürülmektedir. Bu bağlamda aşağıda istenilen kanıtları 

sunmanız istenmektedir. 

• Programların izlenmesi ve güncellenmesine ilişkin ilke, kural, gösterge, plan ve uygulamalar 

• Kurumun misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda programlarını güncellemek üzere kurduğu 

mekanizma örnekleri 

• Programların yıllık öz değerlendirme raporları (Program çıktıları açısından değerlendirme) 

• Program çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığını izleyen sistemler 

• İzlemelerden hareketle yapılan iyileştirmeler 

• Yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler konusunda paydaşların bilgilendirildiği uygulamalar 

https://eee.alanya.edu.tr/media/fkgp55nx/eee-course-plan.pdf
https://eee.alanya.edu.tr/media/5k0oom2n/elektri-k-2020-yeni-mu-fredat_1-eee_muh_eng-2.pdf
https://eee.alanya.edu.tr/media/5k0oom2n/elektri-k-2020-yeni-mu-fredat_1-eee_muh_eng-2.pdf
https://eee.alanya.edu.tr/media/sgfdd2i4/alk%C3%BC-eee-ders-i%C3%A7erikleri28-06-21.pdf
https://eee.alanya.edu.tr/media/sgfdd2i4/alk%C3%BC-eee-ders-i%C3%A7erikleri28-06-21.pdf
https://gbe.alanya.edu.tr/ogrenci/ders-plani/
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• Programın amaçlarına ulaşıp ulaşmadığına ilişkin geri bildirimler  

Örnek:  

- (Varsa) öz değerlendirme raporları (açılan dersler, öğrenci sayıları, açılan programlar, ilişik 

kesme sayıları vb. istatistikleri içeren) 

-           Programların geliştirilmesi/değiştirilmesi kapsamında alınan karar örnekleri, güncelleme 

raporları vb. (müfredat güncelleme vs.) 

- Program veya derslere dair öğrenci geri bildirimleri (anket vb.) 

Programların güncellenmesi ilgili bilim ve öğretim alanlarındaki gelişmeler ve ihtiyaçlar 

değerlendirilerek ve paydaş görüşleri alınarak yapılmaktadır. Akademik birim tarafından 

önerilen değişiklikler yine Üniversite Eğitim Komisyonu tarafından değerlendirilmekte, görüş 

ve önerilerine dayanarak son haline getirilen program, Senato tarafından kabul edilmesinin 

ardından Bilgi Paketine aktarılarak paydaşlara açık hale gelmektedir. Üniversite genelinde 

uygulanan; öğrenci memnuniyeti, ders ve ders sorumlusu değerlendirme ve dış paydaş anketleri 

program tasarım süreçlerine katkı sağlamaktadır. Ayrıca, programların tasarlanması sürecinde 

belirtilen temel koşullar çerçevesinde her programın özgünlüğü göz önüne alınarak farklı 

yöntemlerle de paydaş görüşleri alınmakta ve programlara yansıtılmaktadır. 

Gıda Mühendisliği bölümünde amaçlar belirlenirken programın genel amaçlarının 

belirlenmesinden, öğrencilere kazandırılması gereken bilgi, beceri, tutumlar ile derslerin 

belirlenmesine yönelik sistematik bir yaklaşım izlenmektedir. Paydaş gereksinimleri iç ve dış 

paydaşlar ile yapılan anketler, mülakatlar ve toplantılar sonucunda belirlenmektedir. 

Eğitim amaçlarının güncellenme yöntemi ve sistemi aşağıda verilen şekil üzerinde 

gösterilmiştir. Eğitim amaçları her akademik eğitim ve öğretim yılının sonunda, yaz stajı 

bitiminde yapılan denetleme ve değerlendirmeler neticesinde gözden geçirilmekte, gerekli 

görülen düzenlemeler ders programları ve eğitim programına yansıtılmaktadır. Derslerle ilgili 

güncellemeler dekanlık kararlarıyla gerçekleştirilmektedir. İç paydaş olan öğrencilerle öğretim 

elemanları dersler, seminerler, öğrenci kulübü  toplantıları, akademik danışmanlık hizmetleri 

vb. eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında sürekli iletişim halinde olunmaktadır.Dış paydaşlar 

ile gerçekleştirilen periyodik görüşme ve toplantılar kapsamında ortak etkinlik ve projeler 

konusunda fikir alışverişi yapılmaktadır. 
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Program eğitim amaçlarını güncelleme yöntemi 
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       İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ  

       İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ  

       MAKİNE MÜHENDDİSLİĞİ 

            Her program ve ders için (örgün, uzaktan, karma, açıktan) program amaçlarının ve 

öğrenme çıktılarının izlenmesi planlandığı şekilde gerçekleşmektedir. Bu surecin isleyişi ve 

sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilmektedir. Eğitim ve öğretim ile ilgili istatistiki 

göstergeler (her yarıyıl açılan dersler, öğrenci sayıları, başarı durumları, geri besleme sonuçları, 

ders çeşitliliği, lab uygulama, lisans/lisansüstü̈ dengeleri, ilişki kesme sayıları/nedenleri, vb) 

periyodik ve sistematik şekilde izlenmekte, tartışılmakta, değerlendirilmekte, karşılaştırılmakta 

ve kaliteli eğitim yönündeki gelişim sürdürülmektedir.  

• Programların geliştirilmesi/değiştirilmesi kapsamında Makine Mühendisliği müfredatı 

güncellenmiştir. 

Aşağıda müfradetlara ait linkler verilmiştir. 
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https://mechanical.alanya.edu.tr/media/woopue2f/2018-m%C3%BCfredat%C4%B1-

g%C3%BCncelleme.pdf 

            METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ  

Her program ve ders için (örgün, uzaktan, karma, açıktan) program amaçlarının ve öğrenme 

çıktılarının izlenmesi planlandığı şekilde gerçekleşmektedir. Bu surecin isleyişi ve sonuçları 

paydaşlarla birlikte değerlendirilmektedir. Eğitim ve öğretim ile ilgili istatistiki göstergeler (her 

yarıyıl açılan dersler, öğrenci sayıları, başarı durumları, geri besleme sonuçları, ders çeşitliliği, 

lab uygulama, lisans/lisansüstü̈ dengeleri, ilişki kesme sayıları/nedenleri, vb) periyodik ve 

sistematik şekilde izlenmekte, tartışılmakta, değerlendirilmekte, karşılaştırılmakta ve kaliteli 

eğitim yönündeki gelişim sürdürülmektedir. 

• Programın yeterlilikleri ve ders öğrenme çıktılarının koordinasyonunda Bologna sürecine uyum 

kapsamında tavsiye edilen formlar kullanılmaktadır. Dersin alan için ihtiyaç duyulan bilgi, 

beceri ve tutumları yansıtıp yansıtmadığı ve sonuca odaklı olup olmadığı, ölçülebilir olup 

olmadığı gibi hususlar dikkate alınmaktadır.  

• Her eğitim öğretim yılı öncesinde birimimiz tarafından öğretim üyeleri/elemanları katılımı ile 

gerçekleştirilen bölüm kurul toplantılarında program güncelleme çalışmaları yapılmakta ve ders 

içerikleri güncellenmekte, mevcut akademik personel durumuna göre seçmeli dersleri 

açılmakta veya kapatılmaktadır.  

• Programın yeterlilikleri ve ders öğrenme çıktılarının koordinasyonunda katkı veren paydaşların 

kimler olduğu ve karar verme sürecinde hangi aşamalara katılacağı, Bologna Süreci’ne uyum 

kapsamında değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonuçları, dersler ve içerikleri, programın 

faydası, öğretim elemanı bazında birimin alt yapısı, öğrenci kabul koşulları ve benzeri kısaslar 

açısından ulusal veya uluslararası örnekler ile karşılaştırılarak programların güncellenmesi ve 

sürekli iyileştirilmesi açısından da kamu kurum ve kuruluşlarıyla sektör temsilcilerinin 

görüşlerine başvurulmaktadır.  

• Programa ait yıllık öz değerlendirmelerinden hareketle yapılan iyileştirmeler kalite güvence 

sistemi kapsamında sene sonu öğrenci anketlerinin de dikkate alınmasıyla yapılmaktadır. 

 

 

1.2. Programların Yürütülmesi (Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve 

Değerlendirme) 

Kurum, hedeflediği nitelikli mezun yeterliliklerine ulaşmak amacıyla öğrenci merkezli ve 

yetkinlik temelli öğretim, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini uygulamalıdır. Kurum, öğrenci 

kabulleri, diploma, derece ve diğer yeterliliklerin tanınması ve sertifikalandırılmasına yönelik 

açık kriterler belirlemeli; önceden tanımlanmış ve ilan edilmiş kuralları tutarlı şekilde 

uygulamalıdır.  

1.2.1. Öğretim Yöntem ve Teknikleri 

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ  

Öğretim yöntemi öğrenciyi aktif hale getiren ve etkileşimli öğrenme odaklıdır. Tüm eğitim 

türleri içerisinde (örgün, uzaktan, karma) o eğitim türünün doğasına uygun; öğrenci merkezli, 

yetkinlik temelli, süreç ve performans odaklı disiplinler arası, bütünleyici, vaka/uygulama 



53 
 

temelinde öğrenmeyi önceleyen yaklaşımlara yer verilir. Bilgi aktarımından çok derin 

öğrenmeye, öğrenci ilgi, motivasyon ve bağlılığına odaklanılmıştır. 

Örgün eğitim süreçleri ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsayan; teknolojinin 

sunduğu olanaklar ve ters yüz öğrenme, proje temelli öğrenme gibi yaklaşımlarla 

zenginleştirilmektedir. Öğrencilerin araştırma süreçlerine katılımı müfredat, yöntem ve 

yaklaşımlarla desteklenmektedir. Tüm bu süreçlerin uygulanması, kontrol edilmesi ve gereken 

önlemlerin alınması sistematik olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda aşağıda istenilen 

kanıtları sunmanız istenmektedir. 

• Ders bilgi paketlerinde öğrenci merkezli öğretim yöntemlerinin varlığına dair ders 

izlencelerinden örnekler aşağıda verilmiştir. 

 

 

BİYOSİSTEM  MÜHENDİSLİĞİ  

Öğretim yöntemi öğrenciyi aktif hale getiren ve etkileşimli öğrenme odaklıdır. Tüm eğitim 

türleri  içerisinde (örgün, uzaktan, karma) o eğitim türünün doğasına uygun; öğrenci merkezli, 

yetkinlik temelli, süreç ve performans odaklı disiplinler arası, bütünleyici, vaka/uygulama 

temelinde öğrenmeyi önceleyen yaklaşımlara yer verilir. Bilgi aktarımından çok derin 

öğrenmeye, öğrenci ilgi, motivasyon ve bağlılığına odaklanılmıştır. 

Örgün eğitim süreçleri ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsayan; teknolojinin 

sunduğu olanaklar ve ters yüz öğrenme, proje temelli öğrenme gibi yaklaşımlarla 

zenginleştirilmektedir. Öğrencilerin araştırma süreçlerine katılımı müfredat, yöntem ve 

yaklaşımlarla desteklenmektedir. Tüm bu süreçlerin uygulanması, kontrol edilmesi ve gereken 

önlemlerin alınması sistematik olarak değerlendirilmektedir. 
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• Lisans programımızda, staj, tasarım ve bitirme projesi gibi derslerde öğrenciler proje temelli 

öğrenme süreci ile öğrenmeye teşvik edilmektedir.  

• Uzaktan eğitime özgü öğretim materyali geliştirme ve öğretim yöntemlerine ilişkin ilkeler, 

mekanizmalar ALKÜ UZEM web sayfasında yer almaktadır (https://alkuzem.alanya.edu.tr/)  

• Özellikle meslek derslerimiz, zorunlu haller dışında, yüz yüze, öğrencilerin aktif katılım 

sağladığı etkileşimli bir şekilde işlenmektedir. 

 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 

Öğretim yöntemi öğrenciyi aktif hale getiren ve etkileşimli öğrenme odaklıdır. Tüm eğitim 

türleri içerisinde (örgün, uzaktan, karma) o eğitim türünün doğasına uygun; öğrenci merkezli, 

yetkinlik temelli, süreç ve performans odaklı disiplinler arası, bütünleyici, vaka/uygulama 

temelinde öğrenmeyi önceleyen yaklaşımlara yer verilir. Bilgi aktarımından çok derin 

öğrenmeye, öğrenci ilgi, motivasyon ve bağlılığına odaklanılmıştır. 

Örgün eğitim süreçleri ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsayan; teknolojinin 

sunduğu olanaklar ve ters yüz öğrenme, proje temelli öğrenme gibi yaklaşımlarla 

zenginleştirilmektedir. Öğrencilerin araştırma süreçlerine katılımı müfredat, yöntem ve 

yaklaşımlarla desteklenmektedir. Tüm bu süreçlerin uygulanması, kontrol edilmesi ve gereken 

önlemlerin alınması sistematik olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda aşağıda istenilen 

kanıtları sunmanız istenmektedir. 

• Ders bilgi paketlerinde öğrenci merkezli öğretim yöntemlerinin varlığına dair bologna bilgi 

paketi aşağıda verilmiştir. 

 

• Aşağıda ders izlencelerinden örnekler verilmiştir. 

https://alkuzem.alanya.edu.tr/


55 
 

 

   

 

 

 

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 

Kurumda ölçme ve değerlendirme uygulamaları izlenmekte ve izlem sonuçlarına göre ölçme 

ve değerlendirme sisteminde iyileştirme yapılmaktadır. 

Öğrencinin başarısını ölçme ve değerlendirme kriterleri, ilgili programa ait Bilgi Paketinde her 

ders için Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri bölümünde tanımlanmıştır. Başarı ölçme 

ve değerlendirme yöntemi ile öğrenme çıktılarına etkisi, Program Yeterlilikleri/Dersin 

Öğrenme Kazanımları Matrislerinde görülmektedir. Bu süreç, Bilgi Paketi ile öğrencilere ilan 

edilmekte ve yönetmelikler ile güvence altına alınmaktadır. Üniversitede öğrencilerin ders 

kapsamındaki değerlendirmeleri önlisans, lisans ve lisansüstü yönetmeliklerinde tanımlanan 

esaslar çerçevesinde yapılmakta ve otomasyon bilgi sistem üzerinden not girişleri yapılarak 

ölçme-değerlendirme süreci tamamlanmaktadır. 

Öğrencilerin başarıları mutlak değerlendirme kredili ölçme değerlendirme yaklaşımı 

doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Endüstri Mühendisliği bölümü öğrencilerinin derslerde 

kazandıkları bilgi ve becerilerini pratik çalışmayla pekiştirmesi, kuruluşları yerinde tanıması, 

bu kuruluşlarda bizzat çalışarak gözlem yapması ve yeni kazanımlar elde etmesi için "Üretim" 

ve "Yönetim" olmak üzere iki zorunlu stajı bulunmaktadır. Öğrencilerinin mezuniyete hak 

kazanabilmeleri için ders statüsünde olan yaz stajlarını başarıyla tamamlamaları zorunludur. 

(Staj Uygulama Esaslari.pdf (alanya.edu.tr) 

Öğrencilerin derslerdeki başarılarının ölçümü her bir dersin niteliği temel ders, alan dersi olma 

durumu dikkate alınarak şu yöntem ve araçlar kullanılarak ölçülmektedir: Yazılı sınavlar, 

izleme testleri (quiz), projeler, araştırma ve sunum görevleri vb. 

Kanıtlar 

(https://obs.alanya.edu.tr) 

(https://www.alanya.edu.tr/dokuman/mevzuat/yonetmelik/egitim-ogretim-ve-sinav.pdf) 

http://muhendislik.alanya.edu.tr/ctrcms/media/4/tmp/doc/Staj%20Uygulama%20Esaslari.pdf
https://obs.alanya.edu.tr/
https://www.alanya.edu.tr/dokuman/mevzuat/yonetmelik/egitim-ogretim-ve-sinav.pdf
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(https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&cu

rSunit=10290#) 

(Endüstri Mühendisliği Ders Önkoşulları.pdf (alanya.edu.tr) 

  

            GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK  

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü’nde uzaktan verilen dersler senkron olarak yürütülmüş 

ve her ders için haftalık ders notları paylaşılmış, canlı dersler yapılmış ve gerekli linkler Mergen 

sisteminde paylaşılmıştır.  

 

 

     GIDA MÜHENDİSLİĞİ  

Öğretim yöntemi öğrenciyi aktif hale getiren ve etkileşimli öğrenme odaklıdır. Tüm eğitim 

türleri içerisinde (örgün, uzaktan, karma) o eğitim türünün doğasına uygun; öğrenci merkezli, 

yetkinlik temelli, süreç ve performans odaklı disiplinler arası, bütünleyici, vaka/uygulama 

temelinde öğrenmeyi önceleyen yaklaşımlara yer verilir. Bilgi aktarımından çok derin 

öğrenmeye, öğrenci ilgi, motivasyon ve bağlılığına odaklanılmıştır. 

Örgün eğitim süreçleri ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsayan; teknolojinin 

sunduğu olanaklar ve ters yüz öğrenme, proje temelli öğrenme gibi yaklaşımlarla 

zenginleştirilmektedir. Öğrencilerin araştırma süreçlerine katılımı müfredat, yöntem ve 

yaklaşımlarla desteklenmektedir. Tüm bu süreçlerin uygulanması, kontrol edilmesi ve gereken 

önlemlerin alınması sistematik olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda aşağıda istenilen 

kanıtları sunmanız istenmektedir. 

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10290%23
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10290%23
http://muhendislik.alanya.edu.tr/ctrcms/media/4/tmp/bolum/End%C3%BCstri%20M%C3%BChendisli%C4%9Fi%20Ders%20%C3%96nko%C5%9Fullar%C4%B1.pdf
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• Ders bilgi paketlerinde öğrenci merkezli öğretim yöntemlerinin varlığı 

• Uzaktan eğitime özgü öğretim materyali geliştirme ve öğretim yöntemlerine ilişkin ilkeler, 

mekanizmalar 

• Aktif ve etkileşimli öğretme yöntemlerine ilişkin tanımlı süreçler ve uygulamalar 

• Eğiticilerin eğitimi program içeriğinde öğrenci merkezli öğrenme-öğretme yaklaşımına ilişkin 

uygulamalar  

Örnek:  

- Bologna ders bilgi paketlerinde yer alan öğrenci merkezli öğretim yöntem örnekleri (ekran 

görüntüsü alınabilir) 

- Mergen’de paylaşılan, uzaktan eğitimi verimli kılabilecek eğitim-öğretim materyalleri (dosya 

şeklinde ya da ekran görüntüsü olarak) 

- Öğrenci merkezli öğrenme-öğretme uygulamalarına dair örnekler (ders izlencelerinden 

örneklenebilir) 

- Lisans ve lisansüstü öğrenciler için düzenlenen haftalık/aylık seminerler 

 

Gıda Mühendisliği programı için belirlenen öğrenme çıktıları öğrenciyi aktif hale getiren ve 

etkileşimli öğrenme odaklıdır. Belirlenmiş olan bu çıktılar ile bağdaşacak şekilde yüz 

yüze/uzaktan yürütülen dersler kapsamında aktif olarak kısa sınavlar ve proje ödevlerine yer 

verilmektedir. 

 

Öğrenci merkezli uygulamalar izlenmekte ve ilgili iç paydaşların katılımıyla iyileştirilmektedir.  

Gıda Mühendisliği Eğitim Programında ilk yıl temel mühendislik dersleri diğer bölümlerle 

ortak alınmakta, öğrenciler için gelecekte programa dahil edilmesi planlanan çift ana dal ve yan 

dal olarak diğer akademik programlarda uzmanlaşma imkânı için altyapı sağlanmaktadır. 

Eğitim planında derslerin alınma sırasındaki ders ilişkileri, ön koşul olma vb. durumlar, farklı 

disiplinlere ait dersler gösterilmiştir. Öğrencilerin akademik gelişimi, uzmanlaşmaları ve farklı 

disiplinlere yönlendirilmesi kendi akademik danışmanlarıyla gerçekleştirilmekte ve 

izlenmektedir. 

Eğitim planının uygulanmasında öğrenci merkezli öğrenme yöntem ve teknikleri kullanılmakta, 

geleneksel öğretim yöntemleri proje destekli öğretim ve proje tabanlı öğrenme yöntemleriyle 

desteklenmektedir. Öğrencilerin performansları yazılı sınavlara ek olarak bireysel ve grup 

projeleriyle de ölçülmektedir. 

Bölüm içindeki derslerde geleneksel (sunum, anlatım vb.) öğretim ortamlarında dersin öğrenme 

ve öğretme etkinliklerine doğrusal bir yaklaşım sergilenmekte, öğretim tasarımında sistem 

yaklaşımı benimsenmektedir. Konular, kavramlar, ilke ve genellemeler basitten karmaşığa 

doğru hiyerarşik bir yapı içerisinde sıralanarak sunulmaktadır. Öğretim tasarımına 

gereksinimleri belirlemek amacıyla konu içerikleri ve öğrenenlerin çözümlenmesiyle 

başlanılmaktadır. Gereksinimler, önceden belirlenen çeşitli ölçütlere dayanarak, yaşamsal 

olaylara ya da geleceğe yönelik birtakım kestirimlere dayanarak belirlenmektedir. Öğrenciler 

çözümlenirken hazır bulunurluk seviyeleri, geçmiş deneyimleri, bireysel farklılıkları, sosyal- 

kültürel çevre vb. nitelikleri dikkate alınmaktadır. Ders ve konu içerikleri belirlendikten sonra 
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performans hedefleri ile bunlara yönelik değerlendirme yöntem, teknik ve araçlarına karar 

verilmektedir. Daha sonra dersin işleyiş ve akışı, sunum teknikleri ile çeşitli etkinlikleri içeren 

öğretim stratejileri geliştirilmektedir. Ön değerlendirme ve pilot çalışmasından sonra öğretim 

uygulaması gerçekleştirilmekte, öğretimin sonunda “son değerlendirme” gerçekleştirilerek 

dersin öğretim tasarımı güncellenmektedir. 

Yapılandırmacı öğrenme yöntemlerinden birisi olan Proje Tabanlı Öğrenme (PTÖ) 

Yönteminde öğrenenlerin aktif olduğu, sunuş yoluyla öğretme yerine keşfetme yoluyla 

öğrenme yaklaşımı benimsenmektedir. Ağırlıklı olarak kendi gözlem ve bireysel etkinliklerine 

bağlı olarak öğrencilerin bilgi, kavram, ilke ve konu alanıyla ilgili bilgi ve becerileri edinmesi 

hedeflenmektedir. Bilgiye araştırma, inceleme ve problem çözme yoluyla ulaşmayı sağlayacak 

öğretim ortamları hazırlanmaktadır. Öğretim elemanı yönlendirici bir rol üstlenirken öğrenci 

kendi etkinliklerini başlatmakta, kavram, ilke ve problemin çözümünü yine doğal ortamda 

kendisi bulmaya çalışmaktadır. 

Bölüm genelindeki derslerde Proje Tabanlı Öğretim (PDÖ) Yöntemi (geleneksel dersi projeyle 

desteklenmesi), geleneksel öğretim ortamlarına alışkın olan öğrenci ve öğretim elemanları 

tarafından daha kolay benimsenebilmekte, proje kavramı çerçevesindeki öğretim ihtiyaçlarına 

da cevap verebilecek bir nitelik taşımaktadır. 

 

Kanıtlar:  

• Program öğrenme çıktıları Bologna Bilgi Paketi kapsamında Program Yeterlikleri başlığı 

altında paylaşılmıştır.  

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&cur

Sunit=10292#  

 

 

 

• Belirlenmiş olan program çıktıları ile bağdaşacak şekilde yüz yüze/uzaktan yürütülen dersler 

kapsamında aktif olarak kısa sınavlar ve proje ödevlerine yer verilmektedir.  

 

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10292
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10292
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                    İNŞAAT  MÜHENDİSLİĞİ 

Öğrenci merkezli ölçme ve değerlendirme uygulamaları izlenmekte ve ilgili iç paydaşların 

katılımıyla iyileştirilmektedir. 

Programlar içerisinde Program Çıktısı Başarı Ölçme ve Güncelleme Sistemi kurulmuştur. 

Dönem sonu öğrencilerin akademik performansı, öğrencilerin ders değerlendirme anketleri, 

öğretim elemanları hakkındaki raporlar, staj raporları, mezun anketleri, staj yapılan kurum 

raporları, dışarıdan gelen öğretim üyelerinin, sektör temsilcilerinin görüşleri doğrultusunda 

program çıktıları güncellenmektedir  

(https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&cu

rSunit=10293#). Öğrencilerin akademik performansı belirlenirken Alanya Alaaddin Keykubat 

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen kurallar 

çerçevesinde ölçme ve değerlendirme yapılır. 

(https://www.alanya.edu.tr/media/kskp3dpr/egitim-ogretim-ve-sinav.pdf) 

Harf notları, puan aralıkları ve katsayılar dördüncü bölümde detaylı şekilde açıklanmaktadır ve 

aşağıda verilmiştir. Sınavların nasıl yapılıp değerlendirileceği de yönetmelikte verilmektedir. 

Harf notları tablosu 

Not             Harf Karşılığı Başarı Notu    Harf Notu      Katsayı 

90-100                    Mükemmel                     AA                  4,00 

80-89                         Çok iyi                         BA                  3,50 

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10293
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10293
https://www.alanya.edu.tr/media/kskp3dpr/egitim-ogretim-ve-sinav.pdf
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70-79                             İyi                             BB                  3,00 

65-69                           Orta                            CB                   2,50 

60-64                         Yeterli                          CC                   2,00 

55-59                     Şartlı Başarılı                   DC                   1,50 

50-54                     Şartlı Başarılı                   DD                   1,00 

30-49                        Başarısız                        FD                   0,50 

0-29                          Başarısız                        FF                    0,00 

                           Başarısız (Devamsız)          DZ                    0,00 

 

    

                İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ  

Mergen sistemine ders meteryali yükleme örneği: 

 

 

 Sektörden uzmanlar ile yüksek lisans öğrencilerimizin seminer alması örneği: 
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              MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 

Öğretim yöntemi öğrenciyi aktif hale getiren ve etkileşimli öğrenme odaklıdır. Tüm eğitim 

türleri içerisinde (örgün, uzaktan, karma) o eğitim türünün doğasına uygun; öğrenci merkezli, 

yetkinlik temelli, süreç ve performans odaklı disiplinler arası, bütünleyici, vaka/uygulama 

temelinde öğrenmeyi önceleyen yaklaşımlara yer verilir. Bilgi aktarımından çok derin 

öğrenmeye, öğrenci ilgi, motivasyon ve bağlılığına odaklanılmıştır. 

Örgün eğitim süreçleri ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsayan; teknolojinin 

sunduğu olanaklar ve ters yüz öğrenme, proje temelli öğrenme gibi yaklaşımlarla 

zenginleştirilmektedir. Öğrencilerin araştırma süreçlerine katılımı müfredat, yöntem ve 

yaklaşımlarla desteklenmektedir. Tüm bu süreçlerin uygulanması, kontrol edilmesi ve gereken 

önlemlerin alınması sistematik olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda aşağıda istenilen 

kanıtları sunmanız istenmektedir. 

• Bologna ders bilgi paketlerinde yer alan öğrenci merkezli öğretim örneği aşağıda verilmiştir. 

 

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&cur

Su 

nit=10296 

 

• Bologna ders bilgi paketlerinde yer alan öğrenci merkezli öğretim yöntem örneği 

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSu
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSu
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              METALURJİ VE MALZEME  MÜHENDİSLİĞİ 

Öğretim yöntemi öğrenciyi aktif hale getiren ve etkileşimli öğrenme odaklıdır. Tüm eğitim 

türleri içerisinde (örgün, uzaktan, karma) o eğitim türünün doğasına uygun; öğrenci merkezli, 

yetkinlik temelli, süreç ve performans odaklı disiplinler arası, bütünleyici, vaka/uygulama 

temelinde öğrenmeyi önceleyen yaklaşımlara yer verilir. Bilgi aktarımından çok derin 

öğrenmeye, öğrenci ilgi, motivasyon ve bağlılığına odaklanılmıştır. 

Örgün eğitim süreçleri ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsayan; teknolojinin 

sunduğu olanaklar ve ters yüz öğrenme, proje temelli öğrenme gibi yaklaşımlarla 

zenginleştirilmektedir. Öğrencilerin araştırma süreçlerine katılımı müfredat, yöntem ve 

yaklaşımlarla desteklenmektedir. Tüm bu süreçlerin uygulanması, kontrol edilmesi ve gereken 

önlemlerin alınması sistematik olarak değerlendirilmektedir. 

• Lisans programımızda, staj, tasarım ve bitirme projesi gibi derslerde öğrenciler proje temelli 

öğrenme süreci ile öğrenmeye teşvik edilmektedir.  

• Uzaktan eğitime özgü öğretim materyali geliştirme ve öğretim yöntemlerine ilişkin ilkeler, 

mekanizmalar ALKÜ UZEM web sayfasında yer almaktadır (https://alkuzem.alanya.edu.tr/)  

• Özellikle meslek derslerimiz, zorunlu haller dışında, yüz yüze, öğrencilerin aktif katılım 

sağladığı etkileşimli bir şekilde işlenmektedir. 

 

1.2.2. Ölçme ve Değerlendirme 

 

                BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 

Öğrenci merkezli ölçme ve değerlendirme, yetkinlik ve performans temelinde yürütülmekte ve 

öğrencilerin kendini ifade etme olanakları mümkün olduğunca çeşitlendirilmektedir. 

https://alkuzem.alanya.edu.tr/
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Ölçme ve değerlendirmenin sürekliliği çoklu sınav olanakları ve bazıları süreç odaklı (formatif) 

ödev, proje, portfolyo gibi yöntemlerle sağlanmaktadır. Ders kazanımlarına ve eğitim türlerine 

(örgün, uzaktan, karma) uygun sınav yöntemleri planlamakta ve uygulanmaktadır. Sınav 

uygulama ve güvenliği (örgün/çevrimiçi sınavlar, dezavantajlı gruplara yönelik sınavlar) 

mekanizmaları bulunmaktadır. Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının zaman ve kişiler 

arasında tutarlılığı ve güvenirliği sağlanmaktadır. Kurum, ölçme-değerlendirme yaklaşım ve 

olanaklarını öğrenci-öğretim elemanı geri bildirimine dayalı biçimde iyileştirmektedir. Bu 

iyileştirmelerin duyurulması, uygulanması, kontrolü̈, hedeflerle uyumu ve alınan önlemler 

irdelenmektedir. Bu bağlamda aşağıda istenilen kanıtları sunmanız istenmektedir. 

Öğrencilerin akademik performansı belirlenirken Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Ön 

Lisans Ve Lisans Eğitim – Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen kurallar çerçevesinde 

ölçme ve değerlendirme yapılır.  

(https://www.alanya.edu.tr/dokuman/mevzuat/yonetmelik/egitim-ogretim-ve-sinav.pdf). 

Harf notları, puan aralıkları ve katsayılar dördüncü bölümde detaylı şekilde açıklanmaktadır ve 

aşağıda verilmiştir. Sınavların nasıl yapılıp değerlendirileceği de yönetmelikte verilmektedir. 

Aşağıda bologna ders bilgi paketi görüntülerine yer verilmiştir. 

 

 

    BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ 

Öğrenci merkezli ölçme ve değerlendirme, yetkinlik ve performans temelinde yürütülmekte ve 

öğrencilerin kendini ifade etme olanakları mümkün olduğunca çeşitlendirilmektedir. 

Ölçme ve değerlendirmenin sürekliliği çoklu sınav olanakları ve bazıları süreç odaklı (formatif) 

ödev, proje, portfolyo gibi yöntemlerle sağlanmaktadır. Ders kazanımlarına ve eğitim türlerine 

(örgün, uzaktan, karma) uygun sınav yöntemleri planlamakta ve uygulanmaktadır. Sınav 

uygulama ve güvenliği (örgün/çevrimiçi sınavlar, dezavantajlı gruplara yönelik sınavlar) 

mekanizmaları bulunmaktadır. Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının zaman ve kişiler 

arasında tutarlılığı ve güvenirliği sağlanmaktadır. Kurum, ölçme-değerlendirme yaklaşım ve 

https://www.alanya.edu.tr/dokuman/mevzuat/yonetmelik/egitim-ogretim-ve-sinav.pdf
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olanaklarını öğrenci-öğretim elemanı geri bildirimine dayalı biçimde iyileştirmektedir. Bu 

iyileştirmelerin duyurulması, uygulanması, kontrolü̈, hedeflerle uyumu ve alınan önlemler 

irdelenmektedir.  

• Programımızda, sınavlar ALKÜ Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğine uygun şekilde 

gerçekleştirilmektedir. Başarı notu değerlendirilmesi, ham başarı notu ile birlikte sınıfın genel 

başarı düzeyi de göz önünde bulundurulmak suretiyle notların dağılımı ve sınıf ortalaması 

dikkate alınarak bağıl değerlendirme sistemine göre yapılır. Yarıyıl sonu sınavına girmeyen 

öğrencilere FF notu verilir. Bağıl değerlendirme ile ilgili esaslar Senato tarafından düzenlenir. 

• Sınavların uygulama biçimi, tarih, saat ve yeri Fakültemiz web sayfasında yayınlanmakta olup 

OBS üzerinden sınav tanımlamaları yapılarak öğrenciler bilgilendirilmektedir. 

• Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının ders kazanımları ve program yeterlilikleriyle 

ilişkilendirildiğini, öğrenci iş yükünü temel aldığını gösteren ders bilgi paketlerine 

(https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit

=10406) linkinden erişilebilir. 

• Programımızda, dezavantajlı gruplar için ayrıca belirlenmiş olan özel ölçme türü yer 

almamaktadır. Ancak uzaktan eğitimin mecburi olduğu dönemlerde sınavlar çevrim içi ya da 

ödev şeklinde gerçekleştirilmiştir.  

• Sınav güvenliği için Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Dekanlık tarafından ilan 

edilen Sınav Kuralları uygulanmaktadır. 

 

               ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 

Öğrenci merkezli ölçme ve değerlendirme, yetkinlik ve performans temelinde yürütülmekte ve 

öğrencilerin kendini ifade etme olanakları mümkün olduğunca çeşitlendirilmektedir. 

Ölçme ve değerlendirmenin sürekliliği çoklu sınav olanakları ve bazıları süreç odaklı (formatif) 

ödev, proje, portfolyo gibi yöntemlerle sağlanmaktadır. Ders kazanımlarına ve eğitim türlerine 

(örgün, uzaktan, karma) uygun sınav yöntemleri planlamakta ve uygulanmaktadır. Sınav 

uygulama ve güvenliği (örgün/çevrimiçi sınavlar, dezavantajlı gruplara yönelik sınavlar) 

mekanizmaları bulunmaktadır. Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının zaman ve kişiler 

arasında tutarlılığı ve güvenirliği sağlanmaktadır. Kurum, ölçme-değerlendirme yaklaşım ve 

olanaklarını öğrenci-öğretim elemanı geri bildirimine dayalı biçimde iyileştirmektedir. Bu 

iyileştirmelerin duyurulması, uygulanması, kontrolü̈, hedeflerle uyumu ve alınan önlemler 

irdelenmektedir. Bu bağlamda aşağıda istenilen kanıtları sunmanız istenmektedir. 

Öğrencilerin akademik performansı belirlenirken Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Ön 

Lisans Ve Lisans Eğitim – Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen kurallar çerçevesinde 

ölçme ve değerlendirme yapılır.  

(https://www.alanya.edu.tr/dokuman/mevzuat/yonetmelik/egitim-ogretim-ve-sinav.pdf). 

Harf notları, puan aralıkları ve katsayılar dördüncü bölümde detaylı şekilde açıklanmaktadır ve 

aşağıda verilmiştir. Sınavların nasıl yapılıp değerlendirileceği de yönetmelikte verilmektedir. 

Aşağıda bologna ders bilgi paketi görüntülerine yer verilmiştir. 

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10406
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10406
https://www.alanya.edu.tr/dokuman/mevzuat/yonetmelik/egitim-ogretim-ve-sinav.pdf
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         ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 

Bölümde ölçme ve değerlendirme uygulamaları izlenmekte ve izlem sonuçlarına göre ölçme ve 

değerlendirme sisteminde iyileştirme yapılmaktadır. 

Öğrencinin başarısını ölçme ve değerlendirme kriterleri, ilgili programa ait Bilgi Paketinde her 

ders için Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri bölümünde tanımlanmıştır. Başarı ölçme 

ve değerlendirme yöntemi ile öğrenme çıktılarına etkisi, Program Yeterlilikleri/Dersin 

Öğrenme Kazanımları Matrislerinde görülmektedir. Bu süreç, Bilgi Paketi ile öğrencilere ilan 

edilmekte ve yönetmelikler ile güvence altına alınmaktadır. Üniversitede öğrencilerin ders 

kapsamındaki değerlendirmeleri önlisans, lisans ve lisansüstü yönetmeliklerinde tanımlanan 

esaslar çerçevesinde yapılmakta ve otomasyon bilgi sistem üzerinden not girişleri yapılarak 

ölçme-değerlendirme süreci tamamlanmaktadır. 

Öğrencilerin başarıları mutlak değerlendirme kredili ölçme değerlendirme yaklaşımı 

doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Endüstri Mühendisliği bölümü öğrencilerinin derslerde 

kazandıkları bilgi ve becerilerini pratik çalışmayla pekiştirmesi, kuruluşları yerinde tanıması, 

bu kuruluşlarda bizzat çalışarak gözlem yapması ve yeni kazanımlar elde etmesi için "Üretim" 

ve "Yönetim" olmak üzere iki zorunlu stajı bulunmaktadır. Öğrencilerinin mezuniyete hak 

kazanabilmeleri için ders statüsünde olan yaz stajlarını başarıyla tamamlamaları zorunludur. 

(Staj Uygulama Esaslari.pdf (alanya.edu.tr) 

Öğrencilerin derslerdeki başarılarının ölçümü her bir dersin niteliği temel ders, alan dersi olma 

durumu dikkate alınarak şu yöntem ve araçlar kullanılarak ölçülmektedir: Yazılı sınavlar, 

izleme testleri (quiz), projeler, araştırma ve sunum görevleri vb. 

 

Kanıtlar 

(https://obs.alanya.edu.tr) 

(https://www.alanya.edu.tr/dokuman/mevzuat/yonetmelik/egitim-ogretim-ve-sinav.pdf) 

http://muhendislik.alanya.edu.tr/ctrcms/media/4/tmp/doc/Staj%20Uygulama%20Esaslari.pdf
https://obs.alanya.edu.tr/
https://www.alanya.edu.tr/dokuman/mevzuat/yonetmelik/egitim-ogretim-ve-sinav.pdf
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(https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&cu

rSunit=10290#) 

(Endüstri Mühendisliği Ders Önkoşulları.pdf (alanya.edu.tr) 

 

            GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK 

Bölümün genelinde bu ilke ve kuralara uygun ölçme ve değerlendirme uygulamaları 

yürütülmektedir.  

Öğrencinin başarısını ölçme ve değerlendirme kriterleri, ilgili programa ait Bilgi Paketinde her 

ders için Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri bölümünde tanımlanmıştır. Başarı ölçme 

ve değerlendirme yöntemi ile öğrenme çıktılarına etkisi, Program Yeterlilikleri/Dersin 

Öğrenme Kazanımları Matrislerinde görülmektedir. Bu süreç, Bilgi Paketi ile öğrencilere ilan 

edilmekte ve yönetmelikler ile güvence altına alınmaktadır. Üniversitede öğrencilerin ders 

kapsamındaki değerlendirmeleri önlisans, lisans ve lisansüstü yönetmeliklerinde tanımlanan 

esaslar çerçevesinde yapılmakta ve otomasyon bilgi sistem üzerinden not girişleri yapılarak 

ölçme-değerlendirme süreci tamamlanmaktadır. 

Öğrencilerin başarıları bağıl ya da mutlak değerlendirme sistemi doğrultusunda 

gerçekleştirilmektedir. Genetik ve Biyomühendislik bölümü öğrencilerinin derslerde 

kazandıkları bilgi ve becerilerini pratik çalışmayla pekiştirmesi için zorunlu stajı 

bulunmaktadır. Öğrencilerinin mezuniyete hak kazanabilmeleri için ders statüsünde olan yaz 

stajlarını başarıyla tamamlamaları zorunludur. Öğrencilerin derslerdeki başarılarının ölçümü 

her bir dersin niteliği temel ders, alan dersi olma durumu dikkate alınarak şu yöntem ve araçlar 

kullanılarak ölçülmektedir: Yazılı sınavlar, izleme testleri (quiz), projeler, araştırma ve sunum 

ödevleri vb. 

Aynı zamanda, öğrencilerin sınavlarda uymaları gereken kurallar 2021 yılı içinde belirlenmiş 

ve uygulamaya geçirilmiştir. 

   

 

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10290%23
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10290%23
http://muhendislik.alanya.edu.tr/ctrcms/media/4/tmp/bolum/End%C3%BCstri%20M%C3%BChendisli%C4%9Fi%20Ders%20%C3%96nko%C5%9Fullar%C4%B1.pdf
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KANITLAR; 

https://oidb.alanya.edu.tr/mevzuat/yonetmelikler/  

https://oidb.alanya.edu.tr/mevzuat/yonergeler/  

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/akademik/login.aspx  

          

         GIDA MÜHENDİSLİĞİ 

Öğrenci merkezli ölçme ve değerlendirme, yetkinlik ve performans temelinde yürütülmekte ve 

öğrencilerin kendini ifade etme olanakları mümkün olduğunca çeşitlendirilmektedir. 

Ölçme ve değerlendirmenin sürekliliği çoklu sınav olanakları ve bazıları süreç odaklı (formatif) 

ödev, proje, portfolyo gibi yöntemlerle sağlanmaktadır. Ders kazanımlarına ve eğitim türlerine 

(örgün, uzaktan, karma) uygun sınav yöntemleri planlamakta ve uygulanmaktadır. Sınav 

uygulama ve güvenliği (örgün/çevrimiçi sınavlar, dezavantajlı gruplara yönelik sınavlar) 

mekanizmaları bulunmaktadır. Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının zaman ve kişiler 

arasında tutarlılığı ve güvenirliği sağlanmaktadır. Kurum, ölçme-değerlendirme yaklaşım ve 

olanaklarını öğrenci-öğretim elemanı geri bildirimine dayalı biçimde iyileştirmektedir. Bu 

iyileştirmelerin duyurulması, uygulanması, kontrolü̈, hedeflerle uyumu ve alınan önlemler 

irdelenmektedir. Bu bağlamda aşağıda istenilen kanıtları sunmanız istenmektedir 

• Programlardaki uygulama örnekleri 

• Örgün/uzaktan/karma derslerde kullanılan sınav örnekleri (programda yer verilen farklı ölçme 

araçlarına ilişkin) 

• Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının ders kazanımları ve program yeterlilikleriyle 

ilişkilendirildiğini, öğrenci iş yükünü temel aldığını gösteren ders bilgi paketi örnekleri 

• Dezavantajlı gruplar ve çevrimiçi sınavlar gibi özel ölçme türlerine ilişkin mekanizmalar 

• Sınav güvenliği mekanizmaları 

• Değerlendirme ve iyileştirme kanıtları 

 

Örnek:  

- Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergeleri, Sınav Kural Kitapçıkları 

- Sınav uygulama ve güvenliğine dair öğrenci bilgilendirmeleri (Mergen veya OBS üzerinden)  

- Sınav örnekleri (Klasik, test, bilgisayar üzerinden yapılan, Mergen üzerinden yapılan vb. – 

ekran görüntüsü alınarak sunulabilir) 

- Bologna ders bilgi paketi görüntüleri (Yarıyıl çalışmaları başlığında ölçme ve değerlendirme 

türleri yer almaktadır) 

- Çeşitli ölçme ve değerlendirme yöntemlerini barındıran ders izlence (syllabus) örnekleri 

Bölümünde lisans eğitimi gören öğrenciler için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Ön 

Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

(https://www.alanya.edu.tr/media/kskp3dpr/egitim-ogretim-ve-sinav.pdf) esaslarına dayalı 

olarak ölçme ve değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Uzaktan eğitim-öğretime ilişkin 

https://oidb.alanya.edu.tr/mevzuat/yonetmelikler/
https://oidb.alanya.edu.tr/mevzuat/yonergeler/
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/akademik/login.aspx
https://www.alanya.edu.tr/media/kskp3dpr/egitim-ogretim-ve-sinav.pdf
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yönerge ve kararlar ALKÜ Uzaktan Eğitim Merkezinin aşağıdaki adresinde yer almaktadır. 

(https://alkuzem.alanya.edu.tr/mevzuat/mevzuat-1).  

Özellikle COVID-19 Salgını döneminde belirtilen mevzuata uygun şekilde davranılmıştır. 

Kanıtlar: 

• Ölçme ve değerlendirme tekniklerinin yüzde dağılımını gösteren ders izlence örneği. 

 

 

 

 

          İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 

          İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 

Örnek:  

https://alkuzem.alanya.edu.tr/mevzuat/mevzuat-1
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           MAKİNE  MÜHENDİSLİĞİ 

     Öğrenci merkezli ölçme ve değerlendirme, yetkinlik ve performans temelinde yürütülmekte 

ve öğrencilerin kendini ifade etme olanakları mümkün olduğunca çeşitlendirilmektedir. 

Ölçme ve değerlendirmenin sürekliliği çoklu sınav olanakları ve bazıları süreç odaklı (formatif) 

ödev, proje, portfolyo gibi yöntemlerle sağlanmaktadır. Ders kazanımlarına ve eğitim türlerine 

(örgün, uzaktan, karma) uygun sınav yöntemleri planlamakta ve uygulanmaktadır. Sınav 

uygulama ve güvenliği (örgün/çevrimiçi sınavlar, dezavantajlı gruplara yönelik sınavlar) 

mekanizmaları bulunmaktadır. Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının zaman ve kişiler 

arasında tutarlılığı ve güvenirliği sağlanmaktadır. Kurum, ölçme-değerlendirme yaklaşım ve 

olanaklarını öğrenci-öğretim elemanı geri bildirimine dayalı biçimde iyileştirmektedir. Bu 

iyileştirmelerin duyurulması, uygulanması, kontrolü̈, hedeflerle uyumu ve alınan önlemler 

irdelenmektedir.  

• Makine Mühendisliği Eğitim Programında ilk yıl temel mühendislik dersleri diğer bölümlerle 

ortak alınmaktadır. Eğitim planındaki derslerin alınma sırasındaki ders ilişkileri, ön koşul olma 

vb. durumlar, farklı disiplinlere ait dersler eğitim planında gösterilmiştir. Öğrencilerin 

akademik gelişimi, uzmanlaşmaları ve farklı disiplinlere yönlendirilmesi kendi akademik 

danışmanlarıyla gerçekleştirilmekte ve izlenmektedir. Eğitim planının uygulanmasında öğrenci 

merkezli öğrenme yöntem ve teknikleri kullanılmakta, geleneksel öğretim yöntemleri proje 

destekli öğretim ve proje tabanlı öğrenme yöntemleriyle desteklenmektedir. Özellikle bilişim 

ve bilgisayar programlama derslerinin tamamında proje tabanlı öğretim yöntemi 

benimsenmekte, öğrencilerin performansları yazılı sınavlara ek olarak bireysel ve grup 

projeleriyle de ölçülmektedir. Bölüm içindeki derslerde geleneksel (sunum, anlatım vb.) 

öğretim ortamlarında dersin öğrenme ve öğretme etkinliklerine doğrusal bir yaklaşım 

sergilenmekte, öğretim tasarımında sistem yaklaşımı benimsenmektedir. Konular, kavramlar, 
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ilke ve genellemeler basitten karmaşığa doğru hiyerarşik bir yapı içerisinde sıralanarak 

sunulmaktadır. Öğretim tasarımına gereksinimleri belirlemek amacıyla konu içerikleri ve 

öğrenenlerin çözümlenmesiyle başlanılmaktadır. Gereksinimler, önceden belirlenen çeşitli 

ölçütlere dayanarak, yaşamsal olaylara ya da geleceğe yönelik birtakım kestirimlere dayanarak 

belirlenmektedir. Öğrenciler çözümlenirken hazır bulunurluk seviyeleri, geçmiş deneyimleri, 

bireysel farklılıkları, sosyal-kültürel çevre vb. nitelikleri dikkate alınmaktadır. Ders ve konu 

içerikleri belirlendikten sonra performans hedefleri ile bunlara yönelik değerlendirme yöntem, 

teknik ve araçlarına karar verilmektedir. Daha sonra dersin işleyiş ve akışı, sunum teknikleri ile 

çeşitli etkinlikleri içeren öğretim stratejileri geliştirilmektedir. Ön değerlendirme ve pilot 

çalışmasından sonra öğretim uygulaması gerçekleştirilmekte, öğretimin sonunda “son 

değerlendirme” gerçekleştirilerek dersin öğretim tasarımı güncellenmektedir.  

 

http://muhendislik.alanya.edu.tr/ctrcms/media/4/tmp//MAK%C4%B0NE%20M%C3%9CHE

ND 

            %C4%B0SL%C4%B0%C4%9E%C4%B0%202020%20M%C3%9CFREDAT.pdf 

             METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 

Öğrenci merkezli ölçme ve değerlendirme, yetkinlik ve performans temelinde yürütülmekte ve 

öğrencilerin kendini ifade etme olanakları mümkün olduğunca çeşitlendirilmektedir. 

Ölçme ve değerlendirmenin sürekliliği çoklu sınav olanakları ve bazıları süreç odaklı (formatif) 

ödev, proje, portfolyo gibi yöntemlerle sağlanmaktadır. Ders kazanımlarına ve eğitim türlerine 

(örgün, uzaktan, karma) uygun sınav yöntemleri planlamakta ve uygulanmaktadır. Sınav 

uygulama ve güvenliği (örgün/çevrimiçi sınavlar, dezavantajlı gruplara yönelik sınavlar) 

mekanizmaları bulunmaktadır. Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının zaman ve kişiler 

arasında tutarlılığı ve güvenirliği sağlanmaktadır. Kurum, ölçme-değerlendirme yaklaşım ve 

olanaklarını öğrenci-öğretim elemanı geri bildirimine dayalı biçimde iyileştirmektedir. Bu 

iyileştirmelerin duyurulması, uygulanması, kontrolü̈, hedeflerle uyumu ve alınan önlemler 

irdelenmektedir.  

• Programımızda, sınavlar ALKÜ Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğine uygun şekilde 

gerçekleştirilmektedir. Başarı notu değerlendirilmesi, ham başarı notu ile birlikte sınıfın genel 

başarı düzeyi de göz önünde bulundurulmak suretiyle notların dağılımı ve sınıf ortalaması 

dikkate alınarak bağıl değerlendirme sistemine göre yapılır. Yarıyıl sonu sınavına girmeyen 

öğrencilere FF notu verilir. Bağıl değerlendirme ile ilgili esaslar Senato tarafından düzenlenir. 

• Sınavların uygulama biçimi, tarih, saat ve yeri Fakültemiz web sayfasında yayınlanmakta olup 

OBS üzerinden sınav tanımlamaları yapılarak öğrenciler bilgilendirilmektedir. 

• Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının ders kazanımları ve program yeterlilikleriyle 

ilişkilendirildiğini, öğrenci iş yükünü temel aldığını gösteren ders bilgi paketlerine 

(https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&cu

rSunit=10297#) linkinden erişilebilir. 

• Programımızda, dezavantajlı gruplar için ayrıca belirlenmiş olan özel ölçme türü yer 

almamaktadır. Ancak uzaktan eğitimin mecburi olduğu dönemlerde sınavlar çevrim içi ya da 

ödev şeklinde gerçekleştirilmiştir.  

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10297
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10297
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• Sınav güvenliği için Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Dekanlık tarafından ilan 

edilen Sınav Kuralları uygulanmaktadır. 

1.2.3. Öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesi 

 

         BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 

Bölüm öğrencilerini merkezi yerleştirme sınavı ile kabul etmektedir. Buna ilave olarak 

uluslararası öğrenciler, yatay geçiş ile kabul edilen öğrenciler ve kurum içinde çift anadal ve 

yandal programları kapsamında da öğrenci kabulü yapılmaktadır. Her seviyede öğrenci kabulü 

ile ilgili açık ve tanımlı kriterler bulunmaktadır, derslerin muafiyet ve intibakları gibi hususların 

ilgili yönetmelik ve yönergeler ile güvence altına alınmaktadır. Muafiyet ve intibak işlemleri 

ile ilgili yönerge aşağıda sunulmuştur. Ön lisans ve lisans programlarında yürütülen yatay geçiş, 

çift anadal ve yandal programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile uygulamalarına ilişkin 

hükümleri kapsayan tanımlı süreçler aşağıda sunulmuştur. İlgili süreçler Üniversiteniz Öğrenci 

İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında mevzuatlar kısmında paydaşlarla paylaşılmaktadır. 

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasındaki 

yatay geçiş, çift anadal programı ve yandal programı yönergesi 

      

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 

       BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ 

Öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve kuralları tanımlanmış̧ ve ilan edilmiştir. Bu ilke ve kurallar 

birbiri ile tutarlı olup, uygulamalar şeffaftır. Diploma, sertifika gibi belge talepleri titizlikle 

takip edilmektedir. Önceki öğrenmenin (örgün, yaygın, uzaktan/karma eğitim ve serbest 

öğrenme yoluyla edinilen bilgi ve becerilerin) tanınması ve kredilendirilmesi yapılmaktadır. 

Uluslararasılaşma politikasına paralel hareketlilik destekleri, öğrenciyi teşvik, kolaylaştırıcı 

önlemler bulunmaktadır ve hareketlilikte kredi kaybı olmaması yönünde uygulamalar vardır. 

• Öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesi ALKÜ Ön Lisans ve Lisans 

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi ilke ve 

kurallarına göre yapılmaktadır.  

       ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 

Bölüm öğrencilerini merkezi yerleştirme sınavı ile kabul etmektedir. Buna ilave olarak 

uluslararası öğrenciler, yatay geçiş ile kabul edilen öğrenciler ve kurum içinde çift anadal ve 

yandal programları kapsamında da öğrenci kabulü yapılmaktadır. Her seviyede öğrenci kabulü 

ile ilgili açık ve tanımlı kriterler bulunmaktadır, derslerin muafiyet ve intibakları gibi hususların 

ilgili yönetmelik ve yönergeler ile güvence altına alınmaktadır. Muafiyet ve intibak işlemleri 

ile ilgili yönerge aşağıda sunulmuştur. Ön lisans ve lisans programlarında yürütülen yatay geçiş, 

çift anadal ve yandal programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile uygulamalarına ilişkin 

hükümleri kapsayan tanımlı süreçler aşağıda sunulmuştur. İlgili süreçler Üniversiteniz Öğrenci 

İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında mevzuatlar kısmında paydaşlarla paylaşılmaktadır. 

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasındaki 

yatay geçiş, çift anadal programı ve yandal programı yönergesi 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
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https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 

 

                   ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 

Öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesine ilişkin süreçler 

izlenmekte, iyileştirilmekte ve güncellemeler ilan edilmektedir. 

Öğrenci kabulü ve önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesi (Örgün eğitim, yaygın 

eğitim, uzaktan eğitim ve serbest öğrenme yoluyla edinilen bilgi ve beceriler) 

Öğrenci kabulleri Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Merkezi Yerleştirme ile yapılır. 

Çift anadal, yan dal ve üniversitelerarası geçiş kuralları ise, Yüksek Öğretim Kurumu tarafından 

yayınlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar 

Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına 

İlişkin Yönergeler ile güvence altına alınmıştır. Öğrenci kabul ve kayıt işlemleri Öğrenci İşleri 

Daire Başkanlığında tanımlı süreçlerle yürütülmektedir. Bu süreçlere yönelik bilgilendirme 

Üniversite Web sayfasından yapılmaktadır. (www.alanya.edu.tr) Özel yetenek sınavı ile 

öğrenci alan programlara ilişkin kurallar, Yükseköğretim Kurumu esasları çerçevesinde ilgili 

akademik birim tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde, merkezi yerleştirme dışında kalan 

öğrenciler kayıt işlemlerini tamamlar. Üniversiteye ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıt 

yaptıran öğrencilere ait belgeler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından dosyalanarak 

izlenmektedir. 

Kanıtlar 

(http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.2547&MevzuatIliski=0&so

urceXmlSearch=) 

(http://alanya.edu.tr/ctrcms/media/98/tmp/doc/2021_01_08_on_lisans_ve_lisans_duzeyindeki

_programlar_arasindaki_yatay_gecis_cift_anadal_programi_ve_yandal_programi_yonergesi.p

df) 

(https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&cu

rSunit=10290#) 

               GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK  

Öğrenci kabulleri Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Merkezi Yerleştirme ile yapılır.  

anadal, yan dal ve üniversitelerarası geçiş kuralları ise, Yüksek Öğretim Kurumu tarafından 

yayınlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar 

Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına 

İlişkin Yönergeler ile güvence altına alınmıştır. Öğrenci kabul ve kayıt işlemleri Öğrenci İşleri 

Daire Başkanlığında tanımlı süreçlerle yürütülmektedir. Bu süreçlere yönelik bilgilendirme 

Üniversite Web sayfasından yapılmaktadır (www.alanya.edu.tr). Bölümümüze ön lisans, lisans 

ve lisansüstü düzeyde kayıt yaptıran öğrencilere ait belgeler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

tarafından dosyalanarak izlenmektedir. 

 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
file:///D:/BELGELER/ALKÜ/ÖZ%20DEĞERLENDİRME/www.alanya.edu.tr
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.2547&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=)
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.2547&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=)
http://alanya.edu.tr/ctrcms/media/98/tmp/doc/2021_01_08_on_lisans_ve_lisans_duzeyindeki_programlar_arasindaki_yatay_gecis_cift_anadal_programi_ve_yandal_programi_yonergesi.pdf
http://alanya.edu.tr/ctrcms/media/98/tmp/doc/2021_01_08_on_lisans_ve_lisans_duzeyindeki_programlar_arasindaki_yatay_gecis_cift_anadal_programi_ve_yandal_programi_yonergesi.pdf
http://alanya.edu.tr/ctrcms/media/98/tmp/doc/2021_01_08_on_lisans_ve_lisans_duzeyindeki_programlar_arasindaki_yatay_gecis_cift_anadal_programi_ve_yandal_programi_yonergesi.pdf
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10290
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10290
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KANITLAR; 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTer

tip=5  

     https://oidb.alanya.edu.tr/mevzuat/yonergeler/ 

 

 

                GIDA MÜHENDİSLİĞİ  

Öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve kuralları tanımlanmış̧ ve ilan edilmiştir. Bu ilke ve kurallar 

birbiri ile tutarlı olup, uygulamalar şeffaftır. Diploma, sertifika gibi belge talepleri titizlikle 

takip edilmektedir. Önceki öğrenmenin (örgün, yaygın, uzaktan/karma eğitim ve serbest 

öğrenme yoluyla edinilen bilgi ve becerilerin) tanınması ve kredilendirilmesi yapılmaktadır. 

Uluslararasılaşma politikasına paralel hareketlilik destekleri, öğrenciyi teşvik, kolaylaştırıcı 

önlemler bulunmaktadır ve hareketlilikte kredi kaybı olmaması yönünde uygulamalar vardır. 

Bu bağlamda aşağıda istenilen kanıtları sunmanız istenmektedir. 

• Öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesine ilişkin ilke ve kurallar  

• Önceki öğrenmelerin tanınmasında öğrenci iş yükü temelli kredilerin kullanıldığına dair belge 

Örnek:  

- Çeşitli eğitim programlarına -örneğin yüksek lisans ve doktora- öğrenci alım kriter ve ilanları, 

başvuru sistemi görüntü/linki  

- Yatay-Dikey Geçişler, Çift Anadal, Yandal, Muafiyet ve İntibak komisyonlarını gösteren resmi 

yazılar 

- Yatay-Dikey Geçişler, Çift Anadal, Yandal, Muafiyet ve İntibak işlemlerine dair birimde alınan 

yönetim kurulu kararları (ders muafiyet tablosu ile birlikte – amaç muafiyetlerde AKTS’lerin 

baz alındığını kanıtlamaktır) 

 

Öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesine ilişkin süreçler 

izlenmekte, iyileştirilmekte ve güncellemeler ilan edilmektedir. 

Öğrenci kabulleri Yükseköğretim Kurulu tarafından gerçekleştirilen Merkezi Yerleştirme 

Sınavı ile yapılır. Çift anadal, yan dal ve üniversitelerarası geçiş kuralları ise, Yüksek Öğretim 

Kurumu tarafından yayınlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki 

Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması 

Esaslarına İlişkin Yönergeler ile güvence altına alınmıştır. Öğrenci kabul ve kayıt işlemleri 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda tanımlı süreçlerle yürütülmektedir. Bu süreçlere yönelik 

bilgilendirme Üniversite Web sayfasından yapılmaktadır. (www.alanya.edu.tr). Üniversiteye 

ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıt yaptıran öğrencilere ait belgeler Öğrenci İşleri 

Daire Başkanlığı tarafından dosyalanarak izlenmektedir. 

Uluslararası öğrenciler, yatay geçiş ile kabul edilen öğrenciler ve kurum içinde çift anadal ve 

yandal programları kapsamında da öğrenci kabulü yapılmaktadır. Bu bağlamda bir başka 

programdan gelen öğrencinin almış ve başarmış olduğu derslerin eğitim-öğretim planındaki 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
https://oidb.alanya.edu.tr/mevzuat/yonergeler/
http://www.alanya.edu.tr/
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ders içerikleri yönünden mukayeseli değerlendirmesi yapılarak önceki öğrenmenin kabulü 

gerçekleştirilmektedir. Her seviyede öğrenci kabulü ile ilgili açık ve tanımlı kriterler 

bulunmaktadır. Derslerin muafiyet ve intibakları gibi hususlar ilgili yönetmelik ve yönergeler 

ile güvence altına alınmaktadır. İlgili süreçler Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

web sayfasında mevzuatlar kısmında paydaşlarla paylaşılmaktadır. 

Kanıtlar:  

• Bölümümüz lisans programına öğrenci kabulünde takip edilen esaslar Bologna Bilgi Paketi – 

Kabul Koşulları başlığı altında detaylı olarak paylaşılmıştır. 

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&cur

Sunit=10292# 

• Bölümümüz lisans programına öğrenci kabulünde önceki öğrenmenin tanınmasına ilişkin takip 

edilen esaslar Bologna Bilgi Paketi – Önceki Öğrenmenin Tanınması başlığı altında verilmiştir.  

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&cur

Sunit=10292#  

• Bölümümüz lisansüstü programlarına öğrenci alımına ilişkin bilgileri içeren ilan linki aşağıda 

verilmiştir.  

https://enstitu.alanya.edu.tr/media/aepjd2hb/ba%C5%9Fvuru-%C5%9Fartlar%C4%B1-ve-

kontenjanlar-2021-2022-bahar-d%C3%B6nemi.pdf 

• Konu ile ilgili takip edilen yönergeler aşağıda belirtilmiştir.  

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar 

Arasındaki Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı ve Yandal Programı Yönergesi 

https://www.alanya.edu.tr/media/hdvh2uss/2021_01_08_on_lisans_ve_lisans_duzeyindeki_pr

ogramlar_arasindaki_yatay_gecis_cift_anadal_programi_ve_yandal_programi_yonergesi.pdf 

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 

Yönergesi 

https://www.alanya.edu.tr/media/hpqlddum/2021_08_17_yabanci_uyruklu_ogrenci_secme_v

e_yerlestirme_yonergesi.pdf 

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi 

https://www.alanya.edu.tr/media/1azfnxrh/muafiyet-ve-intibak-islemleri-yonergesi.pdf 

 

        İNŞAAT  MÜHENDİSLİĞİ 

 

        İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ  

 

        Öğrenci alım şartları örneği 

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10292
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10292
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10292
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10292
https://enstitu.alanya.edu.tr/media/aepjd2hb/ba%C5%9Fvuru-%C5%9Fartlar%C4%B1-ve-kontenjanlar-2021-2022-bahar-d%C3%B6nemi.pdf
https://enstitu.alanya.edu.tr/media/aepjd2hb/ba%C5%9Fvuru-%C5%9Fartlar%C4%B1-ve-kontenjanlar-2021-2022-bahar-d%C3%B6nemi.pdf
https://www.alanya.edu.tr/media/hdvh2uss/2021_01_08_on_lisans_ve_lisans_duzeyindeki_programlar_arasindaki_yatay_gecis_cift_anadal_programi_ve_yandal_programi_yonergesi.pdf
https://www.alanya.edu.tr/media/hdvh2uss/2021_01_08_on_lisans_ve_lisans_duzeyindeki_programlar_arasindaki_yatay_gecis_cift_anadal_programi_ve_yandal_programi_yonergesi.pdf
https://www.alanya.edu.tr/media/hpqlddum/2021_08_17_yabanci_uyruklu_ogrenci_secme_ve_yerlestirme_yonergesi.pdf
https://www.alanya.edu.tr/media/hpqlddum/2021_08_17_yabanci_uyruklu_ogrenci_secme_ve_yerlestirme_yonergesi.pdf
https://www.alanya.edu.tr/media/1azfnxrh/muafiyet-ve-intibak-islemleri-yonergesi.pdf
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            MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 

Öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve kuralları tanımlanmış̧ ve ilan edilmiştir. Bu ilke ve kurallar 

birbiri ile tutarlı olup, uygulamalar şeffaftır. Diploma, sertifika gibi belge talepleri titizlikle 

takip edilmektedir. Önceki öğrenmenin (örgün, yaygın, uzaktan/karma eğitim ve serbest 

öğrenme yoluyla edinilen bilgi ve becerilerin) tanınması ve kredilendirilmesi yapılmaktadır. 

Uluslararasılaşma politikasına paralel hareketlilik destekleri, öğrenciyi teşvik, kolaylaştırıcı 

önlemler bulunmaktadır ve hareketlilikte kredi kaybı olmaması yönünde uygulamalar vardır.  

Programlarda ders dağılım dengesi izlenmekte ve iyileştirilmektedir. Alanya Alaaddin 

Keykubat Üniversitesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 31 Mart 2015 tarihinde kabul edilen 

ve 23 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 6640 sayılı “Yükseköğretim Kurumları 

Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanunu” uyarınca, 2809 sayılı kanuna eklenen “Ek Madde 161” gereğince kurulmuş olup 

Makine Mühendisliği bölümü 2018 yılında 60+20 (yurtdışı kontenjanı) öğrenci alarak öğretime 

başlamıştır. Bölümümüz %100 ingilizce eğitim vermektedir.  

(https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0984333153555037700311013784038

368354853 22303556035600#)  

Bölümümüzde 2018 hazırlanmış olan müfredat 2020 yılında güncellenerek, dönemlik ders 

yüklerinin eşit şekilde dağıldığı bir hal alarak yeniden oluşturulmuştur. Yapılan revizyon ile 

ders dağılımlarının dengesi ve iyileştirmenin faydaları izlenmektedir. Aşağıda verilen internet 

adresinde de ALKÜ Makine Mühendisliği için 2020’de revize edilmiş ders müfredatının her 

dönem eşit şekilde 30 AKTS olarak korunduğu görülmektedir. 

(http://muhendislik.alanya.edu.tr/ctrcms/media/4/tmp//MAK%C4%B0NE%20M%C3%9CHE

ND%C4%B0SL%C4%B0%C4%9E%C4%B0%202020%20M%C3%9CFREDAT.pdf ) 

 

                 METALURJİ VE MALZEME  MÜHENDİSLİĞİ 

Öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve kuralları tanımlanmış̧ ve ilan edilmiştir. Bu ilke ve kurallar 

birbiri ile tutarlı olup, uygulamalar şeffaftır. Diploma, sertifika gibi belge talepleri titizlikle 

takip edilmektedir. Önceki öğrenmenin (örgün, yaygın, uzaktan/karma eğitim ve serbest 

öğrenme yoluyla edinilen bilgi ve becerilerin) tanınması ve kredilendirilmesi yapılmaktadır. 

Uluslararasılaşma politikasına paralel hareketlilik destekleri, öğrenciyi teşvik, kolaylaştırıcı 

önlemler bulunmaktadır ve hareketlilikte kredi kaybı olmaması yönünde uygulamalar vardır. 

• Öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesi ALKÜ Ön Lisans ve Lisans 

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi ilke ve 

kurallarına göre yapılmaktadır.  

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0984333153555037700311013784038368354853
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0984333153555037700311013784038368354853
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1.2.4. Yeterliliklerin sertifikalandırılması ve diploma 

 

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 

Yeterliliklerin onayı, mezuniyet koşulları, mezuniyet karar süreçleri açık, anlaşılır, kapsamlı ve 

tutarlı şekilde tanımlanmış̧ ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. Sertifikalandırma ve diploma 

işlemleri bu tanımlı sürece uygun olarak yürütülmekte, izlenmekte ve gerekli önlemler 

alınmaktadır. Bu bağlamda aşağıda istenilen kanıtları sunmanız istenmektedir. 

Konu ile ilgili yönetmelik, yönerge usül ve esaslar, 

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasındaki 

yatay geçiş, çift anadal programı ve yandal programı yönergesi 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 

Yönergesi 

https://oidb.alanya.edu.tr/media/buglhtfv/yabanc%C4%B1-uyruklu-%C3%B6%C4%9Frenci-

se%C3%A7me-ve-yerlestirme-y%C3%B6nergesi.pdf 

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi muafiyet ve intibak işlemleri yönergesi 

https://oidb.alanya.edu.tr/media/54hc21co/muafiyet-ve-intibak-islemleri-yonergesi-2019.pdf 

 

 

BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ 

Yeterliliklerin onayı, mezuniyet koşulları, mezuniyet karar süreçleri açık, anlaşılır, kapsamlı ve 

tutarlı şekilde tanımlanmış̧ ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. Sertifikalandırma ve diploma 

işlemleri bu tanımlı sürece uygun olarak yürütülmekte, izlenmekte ve gerekli önlemler 

alınmaktadır. 

• Öğrencilerin diploma onayı ve yeterliliklerin sertifikalandırılması Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) 

üzerinden sürdürülmektedir. Öğrencinin mezuniyete engel bir durum olmadığı incelendikten 

sonra önce danışmanı, sonra bölüm başkanı tarafından onaylandıktan sonra mezuniyet işlemleri 

başlatılmaktadır. 

• Merkezi yerleştirmeyle gelen öğrenci grupları dışında kalan yatay geçiş, yabancı uyruklu 

öğrenci sınavı (YÖS), çift anadal programı (ÇAP), yandal öğrenci kabulleri ALKÜ Ön Lisans 

ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasındaki Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı ve Yandal 

Programı Yönergesine göre yapılmaktadır.  

 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK  MÜHENDİSLİĞİ 

Yeterliliklerin onayı, mezuniyet koşulları, mezuniyet karar süreçleri açık, anlaşılır, kapsamlı ve 

tutarlı şekilde tanımlanmış̧ ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. Sertifikalandırma ve diploma 

işlemleri bu tanımlı sürece uygun olarak yürütülmekte, izlenmekte ve gerekli önlemler 

alınmaktadır. Bu bağlamda aşağıda istenilen kanıtları sunmanız istenmektedir. 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
https://oidb.alanya.edu.tr/media/buglhtfv/yabanc%C4%B1-uyruklu-%C3%B6%C4%9Frenci-se%C3%A7me-ve-yerlestirme-y%C3%B6nergesi.pdf
https://oidb.alanya.edu.tr/media/buglhtfv/yabanc%C4%B1-uyruklu-%C3%B6%C4%9Frenci-se%C3%A7me-ve-yerlestirme-y%C3%B6nergesi.pdf
https://oidb.alanya.edu.tr/media/54hc21co/muafiyet-ve-intibak-islemleri-yonergesi-2019.pdf
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Konu ile ilgili yönetmelik, yönerge usül ve esaslar, 

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasındaki 

yatay geçiş, çift anadal programı ve yandal programı yönergesi 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 

Yönergesi 

https://oidb.alanya.edu.tr/media/buglhtfv/yabanc%C4%B1-uyruklu-%C3%B6%C4%9Frenci-

se%C3%A7me-ve-yerlestirme-y%C3%B6nergesi.pdf 

Alalanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi muafiyet ve intibak işlemleri yönergesi 

https://oidb.alanya.edu.tr/media/54hc21co/muafiyet-ve-intibak-islemleri-yonergesi-2019.pdf 

      

            ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 

Bölümün genelinde diploma onayı ve diğer yeterliliklerin sertifikalandırılmasına ilişkin 

uygulamalar bulunmaktadır. 

Öğrencinin Üniversitedeki bir programa kayıt hakkı kazanmadan önce herhangi bir başka 

yükseköğretim kurumundan aldığı ve başarılı olduğu derslerden eşdeğer niteliğinde bulunanlar, 

ilgili bölüm veya program başkanlığının önerisi ve ilgili birim yönetim kurulunun kararı ile+ 

öğrencinin kayıt yaptırdığı programa transfer edilir. Başka yükseköğretim kurumundan aldığı 

derslere ilişkin ders transferleri, not döküm belgelerinde orijinal ders adı ve ders kodu ile yer 

alır. Muaf olunan dersin AKTS kredisi ile ders geçme notunun Üniversitedeki eşdeğer harf notu 

karşılığı ilgili birim yönetim kurulu kararıyla tespit edilir. 

Dikey geçişler, Dikey Geçiş Sınav sonucuna göre yapılan merkezi yerleştirme ile yatay geçişler 

ise Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan yönetmelik doğrultusunda ilgili talimat ve 

prosedürler kapsamında yapılmaktadır. Öğrencilere gerekli koşulları yerine getirmeleri halinde 

eğitim gördükleri lisans programının yanı sıra ikinci bir lisans programından da ikinci bir 

diploma alma imkânı sunulmaktadır. Yan dal eğitimini alan öğrencilere lisans diplomalarının 

yanı sıra yan dal programı sertifikası da verilmektedir. Çift anadal ve yan dal uygulamaları ilgili 

yönergeler kapsamında yürütülmektedir. Her akademik yılda çift anadal ve yan dal 

kontenjanları yeniden belirlenerek öğrenci kabulü yapılır. Üniversiteye yurtdışından öğrenci 

kabulü, ilgili yönerge çerçevesinde yapılmaktadır. 

Öğrencilerin akademik ve kariyer planlaması konularında gelişimlerinin izlenmesini ve 

yönlendirilmesi amacıyla öğrenci danışmanları öğrencilerin akademik süreçlerinin takibinde, 

aktif olarak rol almaktadır. Ayrıca, düzenli olarak sürdürülen Kariyer Günleri Etkinlikleri 

bünyesinde yapılan programlara öğrencilerin katılımı da sağlanmaktadır. Öğrenciler doğal 

üyesi oldukları mesleki öğrenci topluluklarının etkinlikleri kanalı ile mesleki kariyer 

gelişimlerine katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunmaktadır, bazı programlarda ise öğrenciler, 

kariyer planlama konusunda öğretim elemanları ile yapılandırılmış görüşmeler yapmaktadır. 

Kanıtlar 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
https://oidb.alanya.edu.tr/media/buglhtfv/yabanc%C4%B1-uyruklu-%C3%B6%C4%9Frenci-se%C3%A7me-ve-yerlestirme-y%C3%B6nergesi.pdf
https://oidb.alanya.edu.tr/media/buglhtfv/yabanc%C4%B1-uyruklu-%C3%B6%C4%9Frenci-se%C3%A7me-ve-yerlestirme-y%C3%B6nergesi.pdf
https://oidb.alanya.edu.tr/media/54hc21co/muafiyet-ve-intibak-islemleri-yonergesi-2019.pdf
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(http://alanya.edu.tr/ctrcms/media/98/tmp/doc/2021_01_08_on_lisans_ve_lisans_duzeyindeki

_programlar_arasindaki_yatay_gecis_cift_anadal_programi_ve_yandal_programi_yonergesi.p

df) 

(https://alanya.edu.tr/dokuman/mevzuat/yonerge/diploma-diploma-eki-ve-diger-belgelerin-

duzenlenmesine-iliskin-yonerge%20.pdf) 

          

          GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK  

Öğrencinin Üniversitedeki bir programa kayıt hakkı kazanmadan önce herhangi bir başka 

yükseköğretim kurumundan aldığı ve başarılı olduğu derslerden eşdeğer niteliğinde bulunanlar, 

ilgili bölüm veya program başkanlığının önerisi ve ilgili birim yönetim kurulunun kararı ile+ 

öğrencinin kayıt yaptırdığı programa transfer edilir. Başka yükseköğretim kurumundan aldığı 

derslere ilişkin ders transferleri, not döküm belgelerinde orijinal ders adı ve ders kodu ile yer 

alır. Muaf olunan dersin AKTS kredisi ile ders geçme notunun Üniversitedeki eşdeğer harf notu 

karşılığı ilgili birim yönetim kurulu kararıyla tespit edilir.  

Dikey geçişler, Dikey Geçiş Sınav sonucuna göre yapılan merkezi yerleştirme ile yatay geçişler 

ise Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan yönetmelik doğrultusunda ilgili talimat ve 

prosedürler kapsamında yapılmaktadır. Öğrencilere gerekli koşulları yerine getirmeleri halinde 

eğitim gördükleri lisans programının yanı sıra ikinci bir lisans programından da ikinci bir 

diploma alma imkânı sunulmaktadır. Yan dal eğitimini alan öğrencilere lisans diplomalarının 

yanı sıra yan dal programı sertifikası da verilmektedir. Çift anadal ve yan dal uygulamaları ilgili 

yönergeler kapsamında yürütülmektedir. Her akademik yılda çift anadal ve yan dal 

kontenjanları yeniden belirlenerek öğrenci kabulü yapılır. Üniversiteye yurtdışından öğrenci 

kabulü, ilgili yönerge çerçevesinde yapılmaktadır.  

Erasmus programından dönen öğrencilerin ders muafiyetleri aşağıda örneği gösterilen şekilde 

muafiyet tablosu oluşturularak bölüm kurul kararıyla belirlenir.  

 

 

GIDA MÜHENDİSLİĞİ 

Yeterliliklerin onayı, mezuniyet koşulları, mezuniyet karar süreçleri açık, anlaşılır, kapsamlı ve 

tutarlı şekilde tanımlanmış̧ ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. Sertifikalandırma ve diploma 

http://alanya.edu.tr/ctrcms/media/98/tmp/doc/2021_01_08_on_lisans_ve_lisans_duzeyindeki_programlar_arasindaki_yatay_gecis_cift_anadal_programi_ve_yandal_programi_yonergesi.pdf
http://alanya.edu.tr/ctrcms/media/98/tmp/doc/2021_01_08_on_lisans_ve_lisans_duzeyindeki_programlar_arasindaki_yatay_gecis_cift_anadal_programi_ve_yandal_programi_yonergesi.pdf
http://alanya.edu.tr/ctrcms/media/98/tmp/doc/2021_01_08_on_lisans_ve_lisans_duzeyindeki_programlar_arasindaki_yatay_gecis_cift_anadal_programi_ve_yandal_programi_yonergesi.pdf
https://alanya.edu.tr/dokuman/mevzuat/yonerge/diploma-diploma-eki-ve-diger-belgelerin-duzenlenmesine-iliskin-yonerge%20.pdf
https://alanya.edu.tr/dokuman/mevzuat/yonerge/diploma-diploma-eki-ve-diger-belgelerin-duzenlenmesine-iliskin-yonerge%20.pdf
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işlemleri bu tanımlı sürece uygun olarak yürütülmekte, izlenmekte ve gerekli önlemler 

alınmaktadır. Bu bağlamda aşağıda istenilen kanıtları sunmanız istenmektedir. 

• Öğrencinin akademik ve kariyer gelişimini izlemek, diploma onayı ve yeterliliklerin 

sertifikalandırılmasına ilişkin tanımlı süreçler ve mevcut uygulamalar  

• Merkezi yerleştirmeyle gelen öğrenci grupları dışında kalan yatay geçiş, yabancı uyruklu 

öğrenci sınavı (YÖS), çift anadal programı (ÇAP), yandal öğrenci kabullerinde uygulanan 

kriterler 

• Öğrenci iş yükü kredisinin değişim programlarında herhangi bir ek çalışmaya gerek 

kalmaksızın tanındığını gösteren belgeler 

Örnek: 

- Erasmus vb. öğrenci değişim programlarından dönen öğrencilerin ders muafiyetlerine dair 

resmi yazılar (ders muafiyet tablosu ile birlikte) 

- Yatay-Dikey Geçişler, Çift Anadal, Yandal, Muafiyet ve İntibak işlemleri kapsamında yapılan 

ders muafiyet işlemlerini gösteren resmi yazışmalar (ders muafiyet tablosu ile birlikte) 

- OBS üzerinde mezuniyet onay sürecini gösteren ekran görüntüleri 

 

- Merkezi yerleştirmeyle gelen öğrenci grupları dışında kalan yatay geçiş, yabancı uyruklu 

öğrenci sınavı (YÖS), çift anadal programı (ÇAP), yandal öğrenci kabullerinde uygulanan 

kriterler mevzuatlar çerçevesinde belirtilmiştir (Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Ön 

Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasındaki Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı ve 

Yandal Programı Yönergesi 

https://www.alanya.edu.tr/media/hdvh2uss/2021_01_08_on_lisans_ve_lisans_duzeyindeki_pr

ogramlar_arasindaki_yatay_gecis_cift_anadal_programi_ve_yandal_programi_yonergesi.pdf)

.  

- Bölümümüz eğitim-öğretim planında yer alan tüm derslerin AKTS kredileri tanımlı olup, 

değişim programlarından gelen – giden öğrencilerin aldıkları dersler, içerikleri yönünden 

değerlendirilip onaylandığında ek işleme gerek olmaksızın tanınabilecek altyapı Öğrenci Bilgi 

Sisteminde oluşturulmuştur (Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Muafiyet ve İntibak 

İşlemleri Yönergesi https://www.alanya.edu.tr/media/1azfnxrh/muafiyet-ve-intibak-islemleri-

yonergesi.pdf). 

 

           İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ  

           İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ  

           MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 

Yeterliliklerin onayı, mezuniyet koşulları, mezuniyet karar süreçleri açık, anlaşılır, kapsamlı ve 

tutarlı şekilde tanımlanmış̧ ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. Sertifikalandırma ve diploma 

işlemleri bu tanımlı sürece uygun olarak yürütülmekte, izlenmekte ve gerekli önlemler 

alınmaktadır.  

Konu ile İlgili Yönetmelik, Yönege Usül ve Esaslar 

https://www.alanya.edu.tr/media/hdvh2uss/2021_01_08_on_lisans_ve_lisans_duzeyindeki_programlar_arasindaki_yatay_gecis_cift_anadal_programi_ve_yandal_programi_yonergesi.pdf
https://www.alanya.edu.tr/media/hdvh2uss/2021_01_08_on_lisans_ve_lisans_duzeyindeki_programlar_arasindaki_yatay_gecis_cift_anadal_programi_ve_yandal_programi_yonergesi.pdf
https://www.alanya.edu.tr/media/1azfnxrh/muafiyet-ve-intibak-islemleri-yonergesi.pdf
https://www.alanya.edu.tr/media/1azfnxrh/muafiyet-ve-intibak-islemleri-yonergesi.pdf
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- Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, 

ÇiftAnadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin 

Yönetmelik 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 

- ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS 

DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDAKİ YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL 

PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ 

https://oidb.alanya.edu.tr/ctrcms/media/26/tmp//ALK%C3%9C%20%C3%96n%20Lisans%20

ve 

%20Lisans%20D%C3%BCzeyindeki%20Programlar%20Aras%C4%B1ndaki%20Yatay%20

Ge 

%C3%A7i%C5%9F%2C%20%C3%87ift%20Anadal%20Program%C4%B1%20ve%20Yand

al 

%20Program%C4%B1%20Y%C3%B6nergesi-Son.pdf 

   METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 

Yeterliliklerin onayı, mezuniyet koşulları, mezuniyet karar süreçleri açık, anlaşılır, kapsamlı ve 

tutarlı şekilde tanımlanmış̧ ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. Sertifikalandırma ve diploma 

işlemleri bu tanımlı sürece uygun olarak yürütülmekte, izlenmekte ve gerekli önlemler 

alınmaktadır. 

• Öğrencilerin diploma onayı ve yeterliliklerin sertifikalandırılması Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) 

üzerinden sürdürülmektedir. Öğrencinin mezuniyete engel bir durum olmadığı incelendikten 

sonra önce danışmanı, sonra bölüm başkanı tarafından onaylandıktan sonra mezuniyet işlemleri 

başlatılmaktadır. 

• Merkezi yerleştirmeyle gelen öğrenci grupları dışında kalan yatay geçiş, yabancı uyruklu 

öğrenci sınavı (YÖS), çift anadal programı (ÇAP), yandal öğrenci kabulleri ALKÜ Ön Lisans 

ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasındaki Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı ve Yandal 

Programı Yönergesine göre yapılmaktadır.  

 

1.3.  Öğrenme Kaynakları ve Akademik Destek Hizmetleri 

Kurum, hedeflediği nitelikli mezun yeterliliklerine ulaşmak ve eğitim-öğretim faaliyetlerini 

yürütmek için uygun altyapıya, kaynaklara ve ortamlara sahip olmalı ve öğrenme olanaklarının 

tüm öğrenciler için yeterli ve erişilebilir olmasını güvence altına almalıdır. Kurum öğrencilerin 

akademik gelişimi ve kariyer planlamasına yönelik destek hizmetleri sağlamalıdır.      

1.3.1. Öğrenme ortam ve kaynakları 

 

  BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 

Sınıf, laboratuvar, kütüphane, stüdyo; ders kitapları, çevrimiçi (online) 

kitaplar/belgeler/videolar vb. kaynaklar uygun nitelik ve niceliktedir, erişilebilirdir ve 
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öğrencilerin bilgisine/kullanımına sunulmuştur. Öğrenme ortamı ve kaynaklarının kullanımı 

izlenmekte ve iyileştirilmektedir.  

Kurumda eğitim-öğretim ihtiyaçlarına tümüyle cevap verebilen, kullanıcı dostu, ergonomik, eş 

zamanlı ve eş zamansız öğrenme, zenginleştirilmiş içerik geliştirme ayrıca ölçme ve 

değerlendirme ve hizmetçi eğitim olanaklarına sahip bir öğrenme yönetim sistemi 

bulunmaktadır.  

Öğrenme ortamı ve kaynakları öğrenci-öğrenci, öğrenci-öğretim elemanı ve öğrenci-materyal 

etkileşimini geliştirmeye yönelmektedir. Bu bağlamda aşağıda istenilen kanıtları sunmanız 

istenmektedir. 

Biriminizde kullanılan laboratuvar özellikleri ve resimlerine aşağıdaki linkten ulaşılabilir. 

https://ceng.alanya.edu.tr/laboratuvar/laboratuvarlar/  

Bölümümüzün güncel web sitesi linki aşağıda verilmiştir. 

 https://ceng.alanya.edu.tr/  

BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ 

Sınıf, laboratuvar, kütüphane, stüdyo; ders kitapları, çevrimiçi (online) 

kitaplar/belgeler/videolar vb. kaynaklar uygun nitelik ve niceliktedir, erişilebilirdir ve 

öğrencilerin bilgisine/kullanımına sunulmuştur. Öğrenme ortamı ve kaynaklarının kullanımı 

izlenmekte ve iyileştirilmektedir.  

Kurumda eğitim-öğretim ihtiyaçlarına tümüyle cevap verebilen, kullanıcı dostu, ergonomik, eş 

zamanlı ve eş zamansız öğrenme, zenginleştirilmiş içerik geliştirme ayrıca ölçme ve 

değerlendirme ve hizmetçi eğitim olanaklarına sahip bir öğrenme yönetim sistemi 

bulunmaktadır.  

Öğrenme ortamı ve kaynakları öğrenci-öğrenci, öğrenci-öğretim elemanı ve öğrenci-materyal 

etkileşimini geliştirmeye yönelmektedir. 

• Bölümümüz 2021 yılında kurulduğu için altyapı çalışmaları devam etmektedir. Bölümümüze 

ait henüz bir laboratuvar bulunmamaktadır. Ancak yapılan BAP projeleri ile gerekli 

malzemelerin alımı yapılmaktadır. 

• Öğrenciler uzaktan eğitim ile aldıkları derslerin notlarına MERGEN üzerinden 

erişebilmektedir.  

• Öğrencilere sunulan öğrenme kaynakları ile ilgili zaman zaman öğrencilerden geri bildirim 

istenmektedir. Bu, anket şeklinde değil, öğrenci görüşme saatlerindeki görüşmelerde 

gerçekleştirilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

https://ceng.alanya.edu.tr/laboratuvar/laboratuvarlar/
https://eee.alanya.edu.tr/
https://eee.alanya.edu.tr/
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ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 

Sınıf, laboratuvar, kütüphane, stüdyo; ders kitapları, çevrimiçi (online) 

kitaplar/belgeler/videolar vb. kaynaklar uygun nitelik ve niceliktedir, erişilebilirdir ve 

öğrencilerin bilgisine/kullanımına sunulmuştur. Öğrenme ortamı ve kaynaklarının kullanımı 

izlenmekte ve iyileştirilmektedir.  

Kurumda eğitim-öğretim ihtiyaçlarına tümüyle cevap verebilen, kullanıcı dostu, ergonomik, eş 

zamanlı ve eş zamansız öğrenme, zenginleştirilmiş içerik geliştirme ayrıca ölçme ve 

değerlendirme ve hizmetçi eğitim olanaklarına sahip bir öğrenme yönetim sistemi 

bulunmaktadır.  

Öğrenme ortamı ve kaynakları öğrenci-öğrenci, öğrenci-öğretim elemanı ve öğrenci-materyal 

etkileşimini geliştirmeye yönelmektedir. Bu bağlamda aşağıda istenilen kanıtları sunmanız 

istenmektedir. 

Biriminizde kullanılan laboratuvar özellkleri ve resimlerine aşağıdaki linkten ulaşılabilir. 

https://eee.alanya.edu.tr/laboratuvar/elektrik-elektronik-muhendisligi-laboratuvari/ 

Bölümümüzün güncel web sitesi linki aşağıda verilmiştir. 

https://eee.alanya.edu.tr/ 

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 

  Bilgisayar kullanımının büyük önem taşıdığı Endüstri Mühendisliği için bölümünde bilgisayar 

uygulamalı dersler yüksek donanıma sahip bilgisayar laboratuvarlarında uygulamalı olarak 

gerçekleştirilmektedir. Ayrıca talaşlı imalat laboratuvarı da öğrencilerimizin kullanımına 

sunulmaktadır. Derslerin daha verimli yürütülmesinde, derslik ve laboratuvarların teknolojik 

donanımları (bilgisayar, projeksiyon, vb.) iyileştirilmeye çalışılmıştır.  Uygun nicelik ve 

nitelikte, erişilebilir öğrenme kaynakları sağlamak üzere öğrenme kaynakları yönetilmektedir. 

     Kanıtlar 

     (https://muhendislik.alanya.edu.tr/bolumler/endustri-muhendisligi/laboratuvarlar-1) 

     (https://kddb.alanya.edu.tr/) 

GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK  

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü öğrencileri laboratuvar derslerini Genetik ve 

Biyomühendislik Bölümü laboratuvarında ve fakültemizde bulunan diğer laboratuvarlarda 

(Kimya Lab, Fizik Lab. Vb.) almaktadırlar.  

https://eee.alanya.edu.tr/laboratuvar/elektrik-elektronik-muhendisligi-laboratuvari/
https://eee.alanya.edu.tr/
https://muhendislik.alanya.edu.tr/bolumler/endustri-muhendisligi/laboratuvarlar-1
https://kddb.alanya.edu.tr/
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    GIDA  MÜHENDİSLİĞİ 

Sınıf, laboratuvar, kütüphane, stüdyo; ders kitapları, çevrimiçi (online) 

kitaplar/belgeler/videolar vb. kaynaklar uygun nitelik ve niceliktedir, erişilebilirdir ve 

öğrencilerin bilgisine/kullanımına sunulmuştur. Öğrenme ortamı ve kaynaklarının kullanımı 

izlenmekte ve iyileştirilmektedir.  

Kurumda eğitim-öğretim ihtiyaçlarına tümüyle cevap verebilen, kullanıcı dostu, ergonomik, eş 

zamanlı ve eş zamansız öğrenme, zenginleştirilmiş içerik geliştirme ayrıca ölçme ve 

değerlendirme ve hizmetçi eğitim olanaklarına sahip bir öğrenme yönetim sistemi 

bulunmaktadır.  

Öğrenme ortamı ve kaynakları öğrenci-öğrenci, öğrenci-öğretim elemanı ve öğrenci-materyal 

etkileşimini geliştirmeye yönelmektedir. Bu bağlamda aşağıda istenilen kanıtları sunmanız 

istenmektedir. 

• Öğrenme kaynakları ve bu kaynakların yeterlilik durumu, geliştirilmesine ilişkin planlamalar 

ve uygulamalar  

• Öğrenme kaynaklarına erişilebilirlik kanıtları (Uzaktan eğitim dahil)  

• Öğrenme yönetim sistemi uygulamalarına ilişkin örnekler 

• Öğrencilere sunulan öğrenme kaynakları ile ilgili öğrenci geri bildirim araçları (Anketler vb.) 

Örnek: 

- Biriminizdeki sınıflar, laboratuvarlar, kütüphaneler, çalışma alanları, eğitim-öğretimde 

kullanılan teknolojik donanımlar ile ilgili bilgi (web sitesi linki, fotoğraf vb.) ve kullanım 

yönergeleri 

- Varsa öğrenci geri bildirimleri 

- Biriminizce yürütülen, eğitim-öğretim sürecini destekleyici (varsa) dijital kanallar (sosyal 

medya hesapları, Youtube kanalları vb.) 

Birimimizde temel gıda analizlerinin bir kısmının gerçekleştirilmesine imkan sunan bir adet 

laboratuvar bulunmaktadır (https://gidamuhendislik.alanya.edu.tr/laboratuvar/laboratuvarlar/).  

https://gidamuhendislik.alanya.edu.tr/laboratuvar/laboratuvarlar/
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Birimimizde gerçekleştirilen önemli akademik çalışmaların duyurulması amacıyla sosyal 

medya hesaplarından (instagram) faydalanılmaktadır.  

 

         İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 

         İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 

         MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ  

Sınıf, laboratuvar, kütüphane, stüdyo; ders kitapları, çevrimiçi (online) 

kitaplar/belgeler/videolar vb. kaynaklar uygun nitelik ve niceliktedir, erişilebilirdir ve 

öğrencilerin bilgisine/kullanımına sunulmuştur. Öğrenme ortamı ve kaynaklarının kullanımı 

izlenmekte ve iyileştirilmektedir.  

Kurumda eğitim-öğretim ihtiyaçlarına tümüyle cevap verebilen, kullanıcı dostu, ergonomik, eş 

zamanlı ve eş zamansız öğrenme, zenginleştirilmiş içerik geliştirme ayrıca ölçme ve 

değerlendirme ve hizmetçi eğitim olanaklarına sahip bir öğrenme yönetim sistemi 

bulunmaktadır.  

Öğrenme ortamı ve kaynakları öğrenci-öğrenci, öğrenci-öğretim elemanı ve öğrenci-materyal 

etkileşimini geliştirmeye yönelmektedir.  

 

Fakültemiz genelinde öğrenme kaynaklarının yönetimi alana özgü koşullar, erişebilirlik ve 

birimler arası denge gözetilerek gerçekleştirilmektedir. Fakültemiz bünyesine 2 adet amfi, 29 

adet sınıf, 12 adet laboratuvar ve Kütüphane Dökümantasyon Daire Başkanlığı bünyesinde 1 

adet kütüphane ve çalışma odası bulunmaktadır. 

Bölümümüzün Makine Mühendisliği laboratuvarı aktif olarak öğrenciler tarafından 

kullanılmaktadır. 

     METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 

Sınıf, laboratuvar, kütüphane, stüdyo; ders kitapları, çevrimiçi (online) 

kitaplar/belgeler/videolar vb. kaynaklar uygun nitelik ve niceliktedir, erişilebilirdir ve 

öğrencilerin bilgisine/kullanımına sunulmuştur. Öğrenme ortamı ve kaynaklarının kullanımı 

izlenmekte ve iyileştirilmektedir.  

Kurumda eğitim-öğretim ihtiyaçlarına tümüyle cevap verebilen, kullanıcı dostu, ergonomik, eş 

zamanlı ve eş zamansız öğrenme, zenginleştirilmiş içerik geliştirme ayrıca ölçme ve 

değerlendirme ve hizmetçi eğitim olanaklarına sahip bir öğrenme yönetim sistemi 

bulunmaktadır.  

Öğrenme ortamı ve kaynakları öğrenci-öğrenci, öğrenci-öğretim elemanı ve öğrenci-materyal 

etkileşimini geliştirmeye yönelmektedir. 

• Bölümümüzde bir adet laboratuvar bulunmakta olup kaynaklarımız sınırlıdır. Gerek üniversite 

tarafından tahsis edilen bütçeler gerekse projeler ile sarf malzemeler sağlanmaya 

çalışılmaktadır. Makine teçhizat alımları sınırlı bütçeler sebebiyle sınırlı miktarda 
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karşılanabilmektedir. Tüm bölümlerin ihtiyaçları değerlendirilerek yapılan alımlarda maalesef 

bölüm başına alım oldukça sınırlıdır. 

• Öğrenciler öğrenme kaynaklarına MERGEN üzerinden erişebilmektedir.  

• Öğrencilere sunulan öğrenme kaynakları ile ilgili zaman zaman öğrencilerden geri bildirim 

istenmektedir. Bu, anket şeklinde değil, öğrenci görüşme saatlerindeki görüşmelerde 

gerçekleştirilmektedir. 

 

 

 

          1.3.2. Akademik destek hizmetleri 

          BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ       

Öğrencinin akademik gelişimini takip eden, yön gösteren, akademik sorunlarına ve kariyer 

planlamasına destek olan bir danışman öğretim üyesi bulunmaktadır. Danışmanlık sistemi 

öğrenci portfolyosu gibi yöntemlerle takip edilmekte ve iyileştirilmektedir. Öğrencilerin 

danışmanlarına erişimi kolaydır ve çeşitli erişimi olanakları (yüz yüze, çevrimiçi) 

bulunmaktadır. Psikolojik danışmanlık ve kariyer merkezi hizmetleri vardır, erişilebilirdir (yüz 

yüze ve çevrimiçi) ve öğrencilerin bilgisine sunulmuştur. Hizmetlerin yeterliliği takip 

edilmektedir. Bu bağlamda aşağıda istenilen kanıtları sunmanız istenmektedir. 

Olgunluk Düzeyi: Kurumda akademik danışmanlık hizmetleri izlenmekte ve öğrencilerin 

katılımıyla iyileştirilmektedir. Öğrenciler örgün eğitim kapsamda program kayıt yaptırdıktan 

sonra her bir öğrenciye öğretim elemanları arasından bir danışman atanmaktadır. Mezun olana 

kadar bu danışmanlar, ders seçimi, onaylanması, akademik gelişiminin takibi ve kariyer 

gelişimiyle ilgili görevleri yerine getirmektedir. Her yıl yeni kayıt yapılan öğrencilere, öğretim 

üyeleri ve öğretim görevlilerin danışmanlık ve iş yükü, uzmanlık alanları vb. ölçütler dikkate 

alınarak danışmanlar atanmaktadır. 

(https://www.alanya.edu.tr/dokuman/mevzuat/yonerge/on-lisans-ve-lisans-

danismanlikyonergesi.pdf) 

          BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ    

Öğrencinin akademik gelişimini takip eden, yön gösteren, akademik sorunlarına ve kariyer 

planlamasına destek olan bir danışman öğretim üyesi bulunmaktadır. Danışmanlık sistemi 

öğrenci portfolyosu gibi yöntemlerle takip edilmekte ve iyileştirilmektedir. Öğrencilerin 

danışmanlarına erişimi kolaydır ve çeşitli erişimi olanakları (yüz yüze, çevrimiçi) 

bulunmaktadır. Psikolojik danışmanlık ve kariyer merkezi hizmetleri vardır, erişilebilirdir (yüz 

yüze ve çevrimiçi) ve öğrencilerin bilgisine sunulmuştur. Hizmetlerin yeterliliği takip 

edilmektedir. 

• Öğrenciler sınıf danışmanlarının kim olduğunu OBS sistemi üzerinde görebilmektedirler.  

• Danışman Hocaların, öğrenci görüşme saatleri ilan edilmekte ve ofis kapılarındaki ders 

programında gösterilmektedir.  

https://www.alanya.edu.tr/dokuman/mevzuat/yonerge/on-lisans-ve-lisans-danismanlikyonergesi.pdf
https://www.alanya.edu.tr/dokuman/mevzuat/yonerge/on-lisans-ve-lisans-danismanlikyonergesi.pdf
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• Öğrenciler danışmanlarına mail yolu ile ulaşıp ihtiyaç duydukları danışmanlık desteği 

alabildikleri gibi öğrenci görüşme saatlerinde danışmanlarının ofislerine giderek yüz yüze de 

görüşme yapabilmektedirler. 

           ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ     

Öğrencinin akademik gelişimini takip eden, yön gösteren, akademik sorunlarına ve kariyer 

planlamasına destek olan bir danışman öğretim üyesi bulunmaktadır. Danışmanlık sistemi 

öğrenci portfolyosu gibi yöntemlerle takip edilmekte ve iyileştirilmektedir. Öğrencilerin 

danışmanlarına erişimi kolaydır ve çeşitli erişimi olanakları (yüz yüze, çevrimiçi) 

bulunmaktadır. Psikolojik danışmanlık ve kariyer merkezi hizmetleri vardır, erişilebilirdir (yüz 

yüze ve çevrimiçi) ve öğrencilerin bilgisine sunulmuştur. Hizmetlerin yeterliliği takip 

edilmektedir. Bu bağlamda aşağıda istenilen kanıtları sunmanız istenmektedir. 

Olgunluk Düzeyi: Kurumda akademik danışmanlık hizmetleri izlenmekte ve öğrencilerin 

katılımıyla iyileştirilmektedir. Öğrenciler örgün eğitim kapsamda program kayıt yaptırdıktan 

sonra her bir öğrenciye öğretim elemanları arasından bir danışman atanmaktadır. Mezun olana 

kadar bu danışmanlar, ders seçimi, onaylanması, akademik gelişiminin takibi ve kariyer 

gelişimiyle ilgili görevleri yerine getirmektedir. Her yıl yeni kayıt yapılan öğrencilere, öğretim 

üyeleri ve öğretim görevlilerin danışmanlık ve iş yükü, uzmanlık alanları vb. ölçütler dikkate 

alınarak danışmanlar atanmaktadır. 

(https://www.alanya.edu.tr/dokuman/mevzuat/yonerge/on-lisans-ve-lisans-

danismanlikyonergesi.pdf) 

         ENDÜSTRİ  MÜHENDİSLİĞİ 

Bölümde akademik danışmanlık hizmetleri izlenmekte ve öğrencilerin katılımıyla 

iyileştirilmektedir. 

Öğrenciler örgün eğitim kapsamda program kayıt yaptırdıktan sonra her bir öğrenciye öğretim 

elemanları arasından bir danışman atanmaktadır. Mezun olana kadar bu danışmanlar, ders 

seçimi, onaylanması, akademik gelişiminin takibi ve kariyer gelişimiyle ilgili görevleri yerine 

getirmektedir. 

Her yıl yeni kayıt yapılan öğrencilere, öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerin danışmanlık ve 

iş yükü, uzmanlık alanları vb. ölçütler dikkate alınarak danışmanlar atanmaktadır. 

Kanıtlar 

(https://www.alanya.edu.tr/dokuman/mevzuat/yonerge/on-lisans-ve-lisans-danismanlik-

yonergesi.pdf) 

(https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0984333153555037700311013784038

36835485322303556035600#) 

        GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK  

Öğrenciler örgün eğitim kapsamda programa kayıt yaptırdıktan sonra her bir öğrenciye öğretim 

elemanları arasından bir danışman atanmaktadır. Mezun olana kadar bu danışmanlar, ders 

seçimi, onaylanması, akademik gelişiminin takibi ve kariyer gelişimiyle ilgili görevleri yerine 

getirmektedir.  Her yıl yeni kayıt yapılan öğrencilere, öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerin 

https://www.alanya.edu.tr/dokuman/mevzuat/yonerge/on-lisans-ve-lisans-danismanlikyonergesi.pdf
https://www.alanya.edu.tr/dokuman/mevzuat/yonerge/on-lisans-ve-lisans-danismanlikyonergesi.pdf
https://www.alanya.edu.tr/dokuman/mevzuat/yonerge/on-lisans-ve-lisans-danismanlik-yonergesi.pdf
https://www.alanya.edu.tr/dokuman/mevzuat/yonerge/on-lisans-ve-lisans-danismanlik-yonergesi.pdf
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=098433315355503770031101378403836835485322303556035600
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=098433315355503770031101378403836835485322303556035600
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danışmanlık ve iş yükü, uzmanlık alanları vb. ölçütler dikkate alınarak danışmanlar 

atanmaktadır. Danışman hocalar öğrenci görüşme saatlerini kapı önlerinde bulunan panolarda 

belirtmişlerdir.  

Öğrencilerin kariyer planlamalarına yardımcı olması amacıyla Genetik ve Biyomühendislik 

Bölümü müfredatında Kariyer Planlama dersi bulunmaktadır. Ayrıca ALKÜ bünyesinde 

öğrencileri yönlendirmek ve iş hayatına hazırlamak amacıyla kurulmuş bir Kariyer Merkezi 

bulunmaktadır. 

      

 

Birimin henüz çok yeni kurulmuş olması ve kuruluş aşamasında farklı basamaklara önem 

verilmesi sebebiyle henüz öğrenci geri bildirimlerinin alınması ve ne şekilde alınacağı ile 

alakalı ilkeler ve kurallar bulunmamaktadır. YÖKAK Kalite ilkeleri çercevesinde bu 

basamaktaki eksikliklerin giderilmesi planlanmaktadır.  

KANITLAR; 

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/ogrsis/mufredat_dersleri.aspx  

https://kariyermerkezi.alanya.edu.tr/hakkimizda/hakkimizda/  

         GIDA MÜHENDİSLİĞİ 

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/ogrsis/mufredat_dersleri.aspx
https://kariyermerkezi.alanya.edu.tr/hakkimizda/hakkimizda/
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    Öğrencinin akademik gelişimini takip eden, yön gösteren, akademik sorunlarına ve kariyer 

planlamasına destek olan bir danışman öğretim üyesi bulunmaktadır. Danışmanlık sistemi 

öğrenci portfolyosu gibi yöntemlerle takip edilmekte ve iyileştirilmektedir. Öğrencilerin 

danışmanlarına erişimi kolaydır ve çeşitli erişimi olanakları (yüz yüze, çevrimiçi) 

bulunmaktadır. Psikolojik danışmanlık ve kariyer merkezi hizmetleri vardır, erişilebilirdir (yüz 

yüze ve çevrimiçi) ve öğrencilerin bilgisine sunulmuştur. Hizmetlerin yeterliliği takip 

edilmektedir. Bu bağlamda aşağıda istenilen kanıtları sunmanız istenmektedir. 

• Öğrenci danışmanlık sisteminde kullanılan tanımlı süreçler 

• Varsa uzaktan eğitimde akademik ve teknik öğrenci danışmanlığı mekanizmaları ve tanımlı 

süreçler 

• Öğrencilerin danışmanlara erişimine ilişkin mekanizmalar 

• Öğrencilerin katılımına ilişkin kanıtlar 

• Öğrencilere sunulan hizmetlerle ilgili öğrenci geri bildirim araçları (anketler vb.) sonuçları 

Örnek:  

- Sınıf Danışmanlarının Web sayfası üzerinden ilanını gösteren linkler 

- Danışman Hocaların danışmanlık saatlerini belirttikleri bilgilendirmeler (Örneğin syllabuslar, 

kapı önü notları vb.) 

Bölümümüzde tüm öğrencilere (sınıf bazında) akademik danışman ataması yapılmaktadır. 

Danışman hocaların danışmanlık saatleri bölümümüz web sayfası üzerinden her yarıyıl için 

duyurulmakta ve güncellenmektedir (https://gidamuhendislik.alanya.edu.tr/ogrenci/ogrenci-

gorusme-saatleri/).   

     İNŞAAT  MÜHENDİSLİĞİ 

     İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ  

 Örnek:  

Prolizden danışmanlık gün ve saatlerinin ilanı örneği: 

 

      MAKİNE  MÜHENDİSLİĞİ 

Öğrencinin akademik gelişimini takip eden, yön gösteren, akademik sorunlarına ve kariyer 

planlamasına destek olan bir danışman öğretim üyesi bulunmaktadır. Danışmanlık sistemi 

öğrenci portfolyosu gibi yöntemlerle takip edilmekte ve iyileştirilmektedir. Öğrencilerin 

danışmanlarına erişimi kolaydır ve çeşitli erişimi olanakları (yüz yüze, çevrimiçi) 

bulunmaktadır. Psikolojik danışmanlık ve kariyer merkezi hizmetleri vardır, erişilebilirdir (yüz 

https://gidamuhendislik.alanya.edu.tr/ogrenci/ogrenci-gorusme-saatleri/
https://gidamuhendislik.alanya.edu.tr/ogrenci/ogrenci-gorusme-saatleri/
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yüze ve çevrimiçi) ve öğrencilerin bilgisine sunulmuştur. Hizmetlerin yeterliliği takip 

edilmektedir.  

Örnek bir ders izlencesi örneği aşağıda verilmiştir. 

 



92 
 

 

    METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 

Öğrencinin akademik gelişimini takip eden, yön gösteren, akademik sorunlarına ve kariyer 

planlamasına destek olan bir danışman öğretim üyesi bulunmaktadır. Danışmanlık sistemi 

öğrenci portfolyosu gibi yöntemlerle takip edilmekte ve iyileştirilmektedir. Öğrencilerin 

danışmanlarına erişimi kolaydır ve çeşitli erişimi olanakları (yüz yüze, çevrimiçi) 

bulunmaktadır. Psikolojik danışmanlık ve kariyer merkezi hizmetleri vardır, erişilebilirdir (yüz 

yüze ve çevrimiçi) ve öğrencilerin bilgisine sunulmuştur. Hizmetlerin yeterliliği takip 

edilmektedir. 

• Öğrenciler sınıf danışmanlarının kim olduğunu OBS sistemi üzerinde görebilmektedirler.  

• Danışman Hocaların, öğrenci görüşme saatleri ilan edilmekte ve ofis kapılarındaki ders 

programında gösterilmektedir.  

• Öğrenciler danışmanlarına mail yolu ile ulaşıp ihtiyaç duydukları danışmanlık desteği 

alabildikleri gibi öğrenci görüşme saatlerinde danışmanlarının ofislerine giderek yüz yüze de 

görüşme yapabilmektedirler. 
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1.3.3. Tesis ve Altyapılar 

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 

Tesis ve altyapılar (yemekhane, yurt, teknoloji donanımlı çalışma alanları; sağlık, ulaşım, 

bilişim hizmetleri, uzaktan eğitim altyapısı) ihtiyaca uygun nitelik ve niceliktedir, erişilebilirdir 

ve öğrencilerin bilgisine/kullanımına sunulmuştur.  

https://ceng.alanya.edu.tr/laboratuvar/laboratuvarlar/  

  

BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ 

Tesis ve altyapılar (yemekhane, yurt, teknoloji donanımlı çalışma alanları; sağlık, ulaşım, 

bilişim hizmetleri, uzaktan eğitim altyapısı) ihtiyaca uygun nitelik ve niceliktedir, erişilebilirdir 

ve öğrencilerin bilgisine/kullanımına sunulmuştur. 

• Bölümümüze ait bir adet sera bulunmaktadır. Sera içinde sulama sistemi, gübre tankı ve 

yetiştiricilik için gerekli bazı malzemeler bulunmaktadır. Ders kapsamında ziyaret şeklinde ve 

öğrencilerin bitki yetiştirme becerilerinin geliştirilmesi için seramız her zaman öğrencilerin 

kullanımına açıktır. 

        ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ  

 Tesis ve altyapılar (yemekhane, yurt, teknoloji donanımlı çalışma alanları; sağlık, ulaşım, 

bilişim hizmetleri, uzaktan eğitim altyapısı) ihtiyaca uygun nitelik ve niceliktedir, erişilebilirdir 

ve öğrencilerin bilgisine/kullanımına sunulmuştur.  

https://eee.alanya.edu.tr/laboratuvar/elektrik-elektronik-muhendisligi-laboratuvari/ 

   

https://ceng.alanya.edu.tr/laboratuvar/laboratuvarlar/
https://eee.alanya.edu.tr/laboratuvar/elektrik-elektronik-muhendisligi-laboratuvari/
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 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 

Tesis ve altyapının kullanımı izlenmekte ve ihtiyaçlar doğrultusunda iyileştirilmektedir. 

Kurumun tüm birimlerinde uygun nicelik ve nitelikte sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler 

kurumsal olarak yönetilmektedir (yürütmek üzere destekler sağlanmakta, idari örgütlenme 

bulunmakta vb.). Tüm bu uygulamalardan elde edilen bulgular, sistematik olarak izlenmekte ve 

izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmakta ve ihtiyaçlar/talepler 

doğrultusunda kaynaklar çeşitlendirilmektedir. 

Kanıtlar 

Kanıt 28 Öğrenci Kulüpleri Listesi.pdf (yokak.gov.tr) 

Microsoft Word - ALKÜ ÖGRENCI KULÜPLERI KURULUS VE ISLEYIS YÖNERGESI 

(yokak.gov.tr) 

      GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK  

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü laboratuvarına öğrenci laboratuvarlarında kullanmak 

üzere mikroplaka okuyucu cihazı alınmıştır.  

      

 

 

        GIDA MÜHENDİSLİĞİ  

Tesis ve altyapılar (yemekhane, yurt, teknoloji donanımlı çalışma alanları; sağlık, ulaşım, 

bilişim hizmetleri, uzaktan eğitim altyapısı) ihtiyaca uygun nitelik ve niceliktedir, erişilebilirdir 

ve öğrencilerin bilgisine/kullanımına sunulmuştur. Bu bağlamda aşağıda istenilen kanıtları 

sunmanız istenmektedir. 

• Tesis ve altyapının kullanımına yönelik ilke ve kurallar 

• Erişim ve kullanıma ilişkin uygulamalar 

• Biriminizde öğrencinin erişim ve kullanıma sunulan uygulamalar  

• Tesis ve altyapının kurumsal büyüme ile ilişkili olarak gelişim durumu (Örneğin, birim 

sayısındaki artış ile fiziksel alanlardaki artış arasındaki ilişki gibi)  

• Uzaktan eğitim programları ve uygulamaları varsa; bunlara yönelik alt yapı, tesis, donanım ve 

yazılım durumları 

• Tesis ve altyapı hizmetlerinin izlenmesi, çeşitlendirilmesi ve iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar 

Örnek:  

https://api.yokak.gov.tr/Storage/alanya/2019/ProofFiles/Kan%C4%B1t%2028%20%C3%96%C4%9Frenci%20Kul%C3%BCpleri%20Listesi.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/alanya/2019/ProofFiles/Kan%C4%B1t%2027%20%20%C3%96%C4%9Frenci%20Kl%C3%BCpleri%20Kurulu%C5%9F%20ve%20%C4%B0%C5%9Fleyi%C5%9F%20Y%C3%B6nergesi.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/alanya/2019/ProofFiles/Kan%C4%B1t%2027%20%20%C3%96%C4%9Frenci%20Kl%C3%BCpleri%20Kurulu%C5%9F%20ve%20%C4%B0%C5%9Fleyi%C5%9F%20Y%C3%B6nergesi.pdf
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- (Varsa) biriminizdeki tesis ve altyapının kullanımına yönelik ilke ve kurallar (mutfak, 

laboratuvar, spor alanı vb. – ilke ve kuralların ilan edildiği web sayfasının linki veya ekran 

görüntüsü paylaşılabilir) 

- Biriminize yeni bir tesis veya altyapı kazandırıldı ise buna dair bilgi, fotoğraf vb. 

 

https://gidamuhendislik.alanya.edu.tr/aday-ogrenci/aday-ogrenci/ 

 

       İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 

       İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 

       MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ  

Tesis ve altyapılar (yemekhane, yurt, teknoloji donanımlı çalışma alanları; sağlık, ulaşım, 

bilişim hizmetleri, uzaktan eğitim altyapısı) ihtiyaca uygun nitelik ve niceliktedir, erişilebilirdir 

ve öğrencilerin bilgisine/kullanımına sunulmuştur.  

Fakültemiz genelinde öğrenme kaynaklarının yönetimi alana özgü koşullar, erişebilirlik ve 

birimler arası denge gözetilerek gerçekleştirilmektedir. Fakültemiz bünyesine 2 adet amfi, 29 

adet sınıf, 12 adet laboratuvar ve Kütüphane Dökümantasyon Daire Başkanlığı bünyesinde 1 

adet kütüphane ve çalışma odası bulunmaktadır. 

       METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 

  Tesis ve altyapılar (yemekhane, yurt, teknoloji donanımlı çalışma alanları; sağlık, ulaşım, 

bilişim hizmetleri, uzaktan eğitim altyapısı) ihtiyaca uygun nitelik ve niceliktedir, erişilebilirdir 

ve öğrencilerin bilgisine/kullanımına sunulmuştur. 

• Bölümümüze ait bir adet laboratuvara girebilmek ve burada alt yapıyı kullanabilmek için 

belirlenmiş ilke ve kurallar laboratuvar girişine asılarak ilan edilmiştir.  

• Burada güvenlik ön planda olup laboratuvara girme şekli, kıyafet, ayakkabı seçimleri ile 

uyulması gereken kurallar yer almaktadır. 

• Bölüm laboratuvarımızda bulunan her türlü cihaz ve ekipmanın, Bölüm öğretim elemanlarından 

birinin gözetiminde olmak ve laboratuvar kurallarına uymak koşulu ile, öğrencilerimiz 

tarafından kullanılması mümkündür. 

1.3.4. Dezavantajlı gruplar 

      BİLGİSAYAR  MÜHENDİSLİĞİ 

Dezavantajlı, kırılgan ve az temsil edilen grupların (engelli, yoksul, azınlık, göçmen vb.) eğitim 

olanaklarına erişimi eşitlik, hakkaniyet, çeşitlilik ve kapsayıcılık gözetilerek sağlanmaktadır. 

Uzaktan eğitim alt yapısı bu grupların ihtiyacı dikkate alınarak oluşturulmuştur. Üniversite 

yerleşkelerinde ihtiyaçlar doğrultusunda engelsiz üniversite uygulamaları bulunmaktadır. Bu 

grupların eğitim olanaklarına erişimi izlenmekte ve geri bildirimleri doğrultusunda 

iyileştirilmektedir. Bu bağlamda aşağıda istenilen kanıtları sunmanız istenmektedir. 

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi engelli öğrenci koordinatörlüğü yönergesi. 

     https://www.alanya.edu.tr/media/azuc2o5d/engelli-ogrenci-koordinatorlugu-yonergesi.pdf 

       BİYOSİSTEM  MÜHENDİSLİĞİ 

https://gidamuhendislik.alanya.edu.tr/aday-ogrenci/aday-ogrenci/
https://www.alanya.edu.tr/media/azuc2o5d/engelli-ogrenci-koordinatorlugu-yonergesi.pdf
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Dezavantajlı, kırılgan ve az temsil edilen grupların (engelli, yoksul, azınlık, göçmen vb.) eğitim 

olanaklarına erişimi eşitlik, hakkaniyet, çeşitlilik ve kapsayıcılık gözetilerek sağlanmaktadır. 

Uzaktan eğitim alt yapısı bu grupların ihtiyacı dikkate alınarak oluşturulmuştur. Üniversite 

yerleşkelerinde ihtiyaçlar doğrultusunda engelsiz üniversite uygulamaları bulunmaktadır. Bu 

grupların eğitim olanaklarına erişimi izlenmekte ve geri bildirimleri doğrultusunda 

iyileştirilmektedir. 

• Seramızın konumu engelli öğrencilerin erişiminin sağlanabileceği şekilde planlanmamıştır 

ancak yeni yapılan yol çalışması ile engelli öğrencilerin erişimine açık olacaktır.  

  ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 

Dezavantajlı, kırılgan ve az temsil edilen grupların (engelli, yoksul, azınlık, göçmen vb.) eğitim 

olanaklarına erişimi eşitlik, hakkaniyet, çeşitlilik ve kapsayıcılık gözetilerek sağlanmaktadır. 

Uzaktan eğitim alt yapısı bu grupların ihtiyacı dikkate alınarak oluşturulmuştur. Üniversite 

yerleşkelerinde ihtiyaçlar doğrultusunda engelsiz üniversite uygulamaları bulunmaktadır. Bu 

grupların eğitim olanaklarına erişimi izlenmekte ve geri bildirimleri doğrultusunda 

iyileştirilmektedir. Bu bağlamda aşağıda istenilen kanıtları sunmanız istenmektedir. 

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi engelli öğrenci koordinatörlüğü yönergesi. 

https://www.alanya.edu.tr/media/azuc2o5d/engelli-ogrenci-koordinatorlugu-yonergesi.pdf 

 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 

      GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK  

Dezavantajlı, kırılgan ve az temsil edilen grupların (engelli, yoksul, azınlık, göçmen vb.) eğitim 

olanaklarına erişimi eşitlik, hakkaniyet, çeşitlilik ve kapsayıcılık gözetilerek sağlanmaktadır. 

Uzaktan eğitim alt yapısı bu grupların ihtiyacı dikkate alınarak oluşturulmuştur. Üniversite 

yerleşkelerinde ihtiyaçlar doğrultusunda engelsiz üniversite uygulamaları bulunmaktadır. Bu 

grupların eğitim olanaklarına erişimi izlenmekte ve geri bildirimleri doğrultusunda 

iyileştirilmektedir.  

         GIDA MÜHENDİSLİĞİ 

 Dezavantajlı, kırılgan ve az temsil edilen grupların (engelli, yoksul, azınlık, göçmen vb.) eğitim 

olanaklarına erişimi eşitlik, hakkaniyet, çeşitlilik ve kapsayıcılık gözetilerek sağlanmaktadır. 

Uzaktan eğitim alt yapısı bu grupların ihtiyacı dikkate alınarak oluşturulmuştur. Üniversite 

yerleşkelerinde ihtiyaçlar doğrultusunda engelsiz üniversite uygulamaları bulunmaktadır. Bu 

grupların eğitim olanaklarına erişimi izlenmekte ve geri bildirimleri doğrultusunda 

iyileştirilmektedir. Bu bağlamda aşağıda istenilen kanıtları sunmanız istenmektedir. 

• Dezavantajlı öğrenci gruplarına sunulan hizmetlerle ilgili planlama ve uygulamalar (Kurullarda 

temsil, engelsiz üniversite uygulamaları, varsa uzaktan eğitim süreçlerindeki uygulamalar vb.) 

• Geri bildirimlerin iyileştirme mekanizmalarında kullanıldığına ilişkin belgeler 

Örnek:  

- Biriminizde dezavantajlı gruplara yönelik (varsa) hizmet ve uygulama örnekleri 

 

         İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 

https://www.alanya.edu.tr/media/azuc2o5d/engelli-ogrenci-koordinatorlugu-yonergesi.pdf
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         İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ  

         MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ  

 Dezavantajlı, kırılgan ve az temsil edilen grupların (engelli, yoksul, azınlık, göçmen vb.) eğitim 

olanaklarına erişimi eşitlik, hakkaniyet, çeşitlilik ve kapsayıcılık gözetilerek sağlanmaktadır. 

Uzaktan eğitim alt yapısı bu grupların ihtiyacı dikkate alınarak oluşturulmuştur. Üniversite 

yerleşkelerinde ihtiyaçlar doğrultusunda engelsiz üniversite uygulamaları bulunmaktadır. Bu 

grupların eğitim olanaklarına erişimi izlenmekte ve geri bildirimleri doğrultusunda 

iyileştirilmektedir.  

         METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ  

Dezavantajlı, kırılgan ve az temsil edilen grupların (engelli, yoksul, azınlık, göçmen vb.) eğitim 

olanaklarına erişimi eşitlik, hakkaniyet, çeşitlilik ve kapsayıcılık gözetilerek sağlanmaktadır. 

Uzaktan eğitim alt yapısı bu grupların ihtiyacı dikkate alınarak oluşturulmuştur. Üniversite 

yerleşkelerinde ihtiyaçlar doğrultusunda engelsiz üniversite uygulamaları bulunmaktadır. Bu 

grupların eğitim olanaklarına erişimi izlenmekte ve geri bildirimleri doğrultusunda 

iyileştirilmektedir. 

• Laboratuvarımız konumu engelli öğrencilerin erişiminin sağlanabileceği şekilde planlanmıştır.  

     1.3.5. Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler 

        BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 

Öğrenci toplulukları ve bu toplulukların etkinlikleri, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine 

yönelik mekân, bütçe ve rehberlik desteği vardır. Ayrıca sosyal, kültürel, sportif faaliyetleri 

yürüten ve yöneten idari örgütlenme mevcuttur. Gerçekleştirilen faaliyetler izlenmekte, 

ihtiyaçlar doğrultusunda iyileştirilmektedir. Bu bağlamda aşağıda istenilen kanıtları sunmanız 

istenmektedir. 

   BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ 

Öğrenci toplulukları ve bu toplulukların etkinlikleri, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine 

yönelik mekân, bütçe ve rehberlik desteği vardır. Ayrıca sosyal, kültürel, sportif faaliyetleri 

yürüten ve yöneten idari örgütlenme mevcuttur. Gerçekleştirilen faaliyetler izlenmekte, 

ihtiyaçlar doğrultusunda iyileştirilmektedir.  

• 2021 yılında sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler planlanmamıştır. 

 

 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ  

Öğrenci toplulukları ve bu toplulukların etkinlikleri, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine 

yönelik mekân, bütçe ve rehberlik desteği vardır. Ayrıca sosyal, kültürel, sportif faaliyetleri 

yürüten ve yöneten idari örgütlenme mevcuttur. Gerçekleştirilen faaliyetler izlenmekte, 

ihtiyaçlar doğrultusunda iyileştirilmektedir. Bu bağlamda aşağıda istenilen kanıtları sunmanız 

istenmektedir. 

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 
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   Bölümde  uygun nicelik ve nitelikte sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler kurumsal olarak 

yönetilmektedir (yürütmek üzere destekler sağlanmakta, idari örgütlenme bulunmakta vb.). 

Tüm bu uygulamalardan elde edilen bulgular, sistematik olarak izlenmekte ve izlem sonuçları 

paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmakta ve ihtiyaçlar/talepler doğrultusunda 

kaynaklar çeşitlendirilmektedir. 

      Kanıtlar 

       Kanıt 28 Öğrenci Kulüpleri Listesi.pdf (yokak.gov.tr) 

       Microsoft Word - ALKÜ ÖGRENCI KULÜPLERI KURULUS VE ISLEYIS 

YÖNERGESI            (yokak.gov.tr) 

GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK  

ALKÜ Genetik ve Bilim Kulübü 24-25 Nisan 2021 tarihlerinde “Biyoteknoloji ve Yapay Zeka” 

konferansı düzenlemiştir. 

 

 GIDA MÜHENDİSLİĞİ 

Öğrenci toplulukları ve bu toplulukların etkinlikleri, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine 

yönelik mekân, bütçe ve rehberlik desteği vardır. Ayrıca sosyal, kültürel, sportif faaliyetleri 

yürüten ve yöneten idari örgütlenme mevcuttur. Gerçekleştirilen faaliyetler izlenmekte, 

ihtiyaçlar doğrultusunda iyileştirilmektedir. Bu bağlamda aşağıda istenilen kanıtları 

sunmanız istenmektedir. 

• Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesine ilişkin kanıtlar 

• Yıl içerisinde öğrencilere yönelik yıllık sportif, kültürel, sosyal faaliyetlerin listesi (Faaliyet 

türü, konusu, katılımcı sayısı vb. bilgilerle) 

• Faaliyetlerin erişilebilirliği ve fırsat eşitliğini gözettiğine dair kanıt örnekleri 

• Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin izlenmesine ilişkin araçlar, izleme raporları, iyileştirme 

ve çeşitlendirme kanıtları 

Örnek:  

https://api.yokak.gov.tr/Storage/alanya/2019/ProofFiles/Kan%C4%B1t%2028%20%C3%96%C4%9Frenci%20Kul%C3%BCpleri%20Listesi.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/alanya/2019/ProofFiles/Kan%C4%B1t%2027%20%20%C3%96%C4%9Frenci%20Kl%C3%BCpleri%20Kurulu%C5%9F%20ve%20%C4%B0%C5%9Fleyi%C5%9F%20Y%C3%B6nergesi.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/alanya/2019/ProofFiles/Kan%C4%B1t%2027%20%20%C3%96%C4%9Frenci%20Kl%C3%BCpleri%20Kurulu%C5%9F%20ve%20%C4%B0%C5%9Fleyi%C5%9F%20Y%C3%B6nergesi.pdf
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- Biriminizde yıl içerisinde gerçekleştirilen öğrencilere yönelik sportif, kültürel, sosyal 

faaliyetlerin listesi (Seminer, toplantı, turnuva, gösteri, konser, davetli konuşmacı vb. - web 

sitesi linki verilebilir) 

 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 

          İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ  

      Örnek: Bosh Almanya Tedarik zinciri müdürünün öğrenciler  seminer  vermesi: 

 

       MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 

Öğrenci toplulukları ve bu toplulukların etkinlikleri, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine 

yönelik mekân, bütçe ve rehberlik desteği vardır. Ayrıca sosyal, kültürel, sportif faaliyetleri 

yürüten ve yöneten idari örgütlenme mevcuttur. Gerçekleştirilen faaliyetler izlenmekte, 

ihtiyaçlar doğrultusunda iyileştirilmektedir.  

 METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 

 Öğrenci toplulukları ve bu toplulukların etkinlikleri, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine 

yönelik mekân, bütçe ve rehberlik desteği vardır. Ayrıca sosyal, kültürel, sportif faaliyetleri 

yürüten ve yöneten idari örgütlenme mevcuttur. Gerçekleştirilen faaliyetler izlenmekte, 

ihtiyaçlar doğrultusunda iyileştirilmektedir.  

• 2021 yılında sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler planlanmamıştır. 

 

 

1.4. Öğretim Kadrosu 

Kurum, öğretim elemanlarının işe alınması, atanması, yükseltilmesi ve ders görevlendirmesi ile 

ilgili tüm süreçlerde adil ve açık olmalıdır. Hedeflenen nitelikli mezun yeterliliklerine ulaşmak 

amacıyla, öğretim elemanlarının eğitim-öğretim yetkinliklerini sürekli geliştirmek için 

olanaklar sunmalıdır. 

1.4.1 Öğretim Etkinlikleri ve Gelişimi 
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BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 

Tüm öğrettim elemanlarının etkileşimli-aktif ders verme yöntemlerini ve uzaktan eğitim 

süreçlerini öğrenmeleri ve kullanmaları için sistematik eğiticilerin eğitimi etkinlikleri (kurs, 

çalıştay, ders, seminer vb) ve bunu üstlenecek/ gerçekleştirecek öğretme-öğrenme merkezi 

yapılanması vardır. Öğretim elemanlarının pedagojik ve teknolojik yeterlilikleri artırılmaktadır. 

Kurumun öğretim yetkinliği geliştirme performansı değerlendirilmektedir. Bu bağlamda 

aşağıda istenilen kanıtları sunmanız istenmektedir. 

 BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ 

Tüm öğretim elemanlarının etkileşimli-aktif ders verme yöntemlerini ve uzaktan eğitim 

süreçlerini öğrenmeleri ve kullanmaları için sistematik eğiticilerin eğitimi etkinlikleri (kurs, 

çalıştay, ders, seminer vb) ve bunu üstlenecek/ gerçekleştirecek öğretme-öğrenme merkezi 

yapılanması vardır. Öğretim elemanlarının pedagojik ve teknolojik yeterlilikleri artırılmaktadır. 

Kurumun öğretim yetkinliği geliştirme performansı değerlendirilmektedir.  

• Eğiticilerin eğitimi uygulamalarına ilişkin planlamalar Ders Bilgi Paketlerinde verilmektedir. 

       ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 

Tüm öğrettim elemanlarının etkileşimli-aktif ders verme yöntemlerini ve uzaktan eğitim 

süreçlerini öğrenmeleri ve kullanmaları için sistematik eğiticilerin eğitimi etkinlikleri (kurs, 

çalıştay, ders, seminer vb) ve bunu üstlenecek/ gerçekleştirecek öğretme-öğrenme merkezi 

yapılanması vardır. Öğretim elemanlarının pedagojik ve teknolojik yeterlilikleri artırılmaktadır. 

Kurumun öğretim yetkinliği geliştirme performansı değerlendirilmektedir. Bu bağlamda 

aşağıda istenilen kanıtları sunmanız istenmektedir. 

         ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 

       Öğretim yetkinliğini geliştirme uygulamalarından elde edilen bulgular izlenmekte ve izlem 

sonuçları öğretim elamanları ile birlikte irdelenerek önlemler alınmaktadır. 

       Bölümde görev yapan akademik personel içinde yurt dışındaki üniversitelerle bağlantı kurarak 

olumlu yanıt  alanların uzun ve kısa süreli akademik gerekçeli yurt dışına gitmeleri, Rektörlük 

olur ve izinleri de alınarak, desteklenmiş ve sağlanmıştır. ERASMUS programı çerçevesinde 

ders vermek ve araştırma yapmak isteyen akademisyenlere destek olunmuştur. Uluslararası 

gerçekleştirilecek bu deneyimlerin bilimsel üretim sürecine önemli bir katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir.  

   Bölüm öğretim elemanlarının öğretim yetkinliğini geliştirmek üzere uygulamalar 

yapılmaktadır. Bölüm  bünyesinde ders veren tam zamanlı öğretim elemanlarının kısa sürede 

bilimsel yeterliliklerini (yüksek lisans  ve doktora, vb.) tamamlamaları konusunda verdikleri 

ders sayılarının dengelenmesi sağlanmış, böylelikle öğretim elemanlarının diğer zamanlarında 

akademik çalışmalarını tamamlamalarına imkân sağlanmıştır. Önceki yıllarda da olduğu gibi 

öğrencilerin derslerden en verimli biçimde faydalanmaları için derslerde öğrenci sayılarının 

yaklaşık 25-35 kişi ile sınırlı tutulmasına ve sayının aşılması durumlarında, derslik ve öğretim 

elemanı imkanlar doğrultusunda aynı saatlerde paralel şubelerinin açılmasına, aksi durumlarda 

ise ayrı günlerde şube açılması uygulamalarına devam edilmiştir. 

Kanıtlar 
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(http://alanya.edu.tr/ctrcms/media/98/tmp/doc/2020_12_22_alku_ogretim_uyeligine_yukseltil

me_ve_atama_ek_kosullari.pdf)  

(https://muhendislik.alanya.edu.tr/kalite/kalite-komisyon-uyeleri) 

(https://muhendislik.alanya.edu.tr/kalite/kalite-komisyon-toplantilari-1)  

        GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK  

 ALKÜ Kalite Yönetim Birimi tarafından eğiticilerin eğitimine yönelik seminerler 

düzenlenmiştir.  

 

GIDA MÜHENDİSLİĞİ  

Tüm öğrettim elemanlarının etkileşimli-aktif ders verme yöntemlerini ve uzaktan eğitim 

süreçlerini öğrenmeleri ve kullanmaları için sistematik eğiticilerin eğitimi etkinlikleri (kurs, 

çalıştay, ders, seminer vb) ve bunu üstlenecek/ gerçekleştirecek öğretme-öğrenme merkezi 

yapılanması vardır. Öğretim elemanlarının pedagojik ve teknolojik yeterlilikleri artırılmaktadır. 

Kurumun öğretim yetkinliği geliştirme performansı değerlendirilmektedir. Bu bağlamda 

aşağıda istenilen kanıtları sunmanız istenmektedir. 

• Eğiticilerin eğitimi uygulamalarına (Uzaktan eğitim uygulamaları dahil) ilişkin planlama 

(kapsamı, veriliş yöntemi, katılım bilgileri vb.) ve uygulamalara ilişkin kanıtlar 

Örnek:  

- Biriminizde öğretim elemanlarının eğitim-öğretim yetkinliklerinin geliştirilmesi adına 

düzenlenen (varsa) eğitimler, seminerler, çalıştaylar, toplantılar vb. 

        İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 

   İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ  

http://alanya.edu.tr/ctrcms/media/98/tmp/doc/2020_12_22_alku_ogretim_uyeligine_yukseltilme_ve_atama_ek_kosullari.pdf
http://alanya.edu.tr/ctrcms/media/98/tmp/doc/2020_12_22_alku_ogretim_uyeligine_yukseltilme_ve_atama_ek_kosullari.pdf
https://muhendislik.alanya.edu.tr/kalite/kalite-komisyon-uyeleri
https://muhendislik.alanya.edu.tr/kalite/kalite-komisyon-toplantilari-1
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   MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ  

Tüm öğrettim elemanlarının etkileşimli-aktif ders verme yöntemlerini ve uzaktan eğitim 

süreçlerini öğrenmeleri ve kullanmaları için sistematik eğiticilerin eğitimi etkinlikleri (kurs, 

çalıştay, ders, seminer vb) ve bunu üstlenecek/ gerçekleştirecek öğretme-öğrenme merkezi 

yapılanması vardır. Öğretim elemanlarının pedagojik ve teknolojik yeterlilikleri artırılmaktadır. 

Kurumun öğretim yetkinliği geliştirme performansı değerlendirilmektedir.  

     METALURJİ VE MALZME MÜHENDİSLİĞİ 

Tüm öğrettim elemanlarının etkileşimli-aktif ders verme yöntemlerini ve uzaktan eğitim 

süreçlerini öğrenmeleri ve kullanmaları için sistematik eğiticilerin eğitimi etkinlikleri (kurs, 

çalıştay, ders, seminer vb) ve bunu üstlenecek/ gerçekleştirecek öğretme-öğrenme merkezi 

yapılanması vardır. Öğretim elemanlarının pedagojik ve teknolojik yeterlilikleri artırılmaktadır. 

Kurumun öğretim yetkinliği geliştirme performansı değerlendirilmektedir.  

• Eğiticilerin eğitimi uygulamalarına ilişkin planlamalar Ders Bilgi Paketlerinde 

(https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&cu

rSunit=10297#)   yer almakta olup haftalık olarak planlanmaktadır. 

 

1.4.2 Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme 

 

        BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 

Eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını takdir-tanıma ve ödüllendirmek üzere yapılan 

planlama, uygulama ve iyileştirme kanıtlar 

       BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ 

     Bölüm öğretim elemanlarının eğitim faaliyetlerine yönelik çalışmaları Fakültemizce web 

sayfasında duyurulmaktadır. 

       ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 

       Eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını takdir-tanıma ve ödüllendirmek üzere 

yapılan planlama, uygulama ve iyileştirme kanıtlar 

          ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 

  Teşvik ve ödüllendirme mekanizmalarının; yetkinlik temelli, adil ve şeffaf biçimde 

oluşturulmasına yönelik planlar bulunmaktadır. 

Tüm öğretim elemanlarının bilimsel gelişmelerinin teşvik ve desteklenmesi amacıyla ülke içi 

veya dışı düzenlenen konferans, kongre, seminer ve çalıştay türü toplantılara bildirili veya 

dinleyici olarak katılma talepleri, Fakülte ve Rektörlük onayı ile imkanlar ölçüsünde olumlu 

yönde yanıtlanmaya çalışılmıştır. Öğretim kadrosunu, kurumsal amaçlar doğrultusunda teşvik 

etme ve ödüllendirmeye ilişkin, sürdürülebilir ve olgunlaşmış uygulamalar kurumun 

tamamında benimsenmiştir; kurumun bu kapsamda kendine özgü ve yenilikçi birçok 

uygulaması bulunmakta ve bu uygulamaların bir kısmı diğer kurumlar tarafından örnek 

alınmaktadır. 

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10297
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=02&curSunit=10297
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Kanıtlar 

(https://muhendislik.alanya.edu.tr/haber/ogretim-uyemize-sempozyum-odulu) 

(https://muhendislik.alanya.edu.tr/haber/ogretim-uyemizin-proje-basarisi) 

(https://muhendislik.alanya.edu.tr/haber/birimimiz-ogretim-uyesine-amerikan-fizyolojik-

toplulugu-american-physiological-society-aps-tarafindan-makale-odulu-sertifikasi) 

(https://muhendislik.alanya.edu.tr/haber/ogretim-uyelerimizin-tubitak-3501-kariyer-

gelistirme-programi-basarisi)  

 GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK 

Bölümünde eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını takdir-tanıma ve ödüllendirme 

mekanizmaları bulunmamaktadır. 

   GIDA MÜHENDİSLİĞİ  

Eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını takdir-tanıma ve ödüllendirmek üzere yapılan 

planlama, uygulama ve iyileştirme kanıtlar 

Örnek:  

- Eğitim ve öğretim performansına dair biriminizce sunulan (varsa) takdir, başarı ödülleri (web 

sitesi duyurusu sunulabilir) 

 

   İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 

   İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ  

   MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 

        Eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını takdir-tanıma ve ödüllendirmek üzere 

yapılan planlama, uygulama ve iyileştirme kanıtlar 

   METALURJİ E MALZME  MÜHENDİSLİĞİ 

      Bölümümüz öğretim elemanlarının eğitim faaliyetlerine yönelik çalışmaları Fakültemizce 

web sayfasında duyurulmaktadır 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://muhendislik.alanya.edu.tr/haber/ogretim-uyemize-sempozyum-odulu
https://muhendislik.alanya.edu.tr/haber/ogretim-uyemizin-proje-basarisi
https://muhendislik.alanya.edu.tr/haber/birimimiz-ogretim-uyesine-amerikan-fizyolojik-toplulugu-american-physiological-society-aps-tarafindan-makale-odulu-sertifikasi
https://muhendislik.alanya.edu.tr/haber/birimimiz-ogretim-uyesine-amerikan-fizyolojik-toplulugu-american-physiological-society-aps-tarafindan-makale-odulu-sertifikasi
https://muhendislik.alanya.edu.tr/haber/ogretim-uyelerimizin-tubitak-3501-kariyer-gelistirme-programi-basarisi
https://muhendislik.alanya.edu.tr/haber/ogretim-uyelerimizin-tubitak-3501-kariyer-gelistirme-programi-basarisi
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2. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME 

3.  
Bir üniversitenin araştırma ve geliştirme alanındaki olgunluk düzeyi; araştırma süreçlerinin 

etkin yönetimi ve araştırma kaynakları (iç ve dış), doktora programları ve doktora sonrası 

imkanlar, araştırma yetkinlikleri, araştırma birimleri, ulusal ve uluslararası ortak programlar, 

iş birlikleri ve destekler, araştırma performansının (genel olarak ve öğretim 

elemanı/araştırmacı bazında) izlenmesi ve değerlendirmesi gibi birçok unsur incelenerek 

anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda, üniversitelerin ve dahilindeki akademik birimlerin kalite 

olgunluk düzeyi, aşağıdaki başlıklarda gösterdikleri yeterlilik seviyesine göre 

belirlenmektedir. Bu başlıklara dair merkezi faaliyetlere ilişkin bir değerlendirme 

koordinatörlüğümüz tarafından yapılacaktır. Diğer yandan, her bir başlık için akademik 

biriminizin bulunduğu durumu ortaya koyan kanıtlar sunmanız, mevcut durumun 

değerlendirilmesine katkı sağlayacaktır. Aşağıda örneklendirilen uygulamalar ve mevzuat 

gerekliliklerinin dışında, geliştirdiğiniz özgün yaklaşım ve uygulamalar varsa, belirtmeniz 

çok faydalı olacaktır. 

 

2.1 Araştırma Kaynakları (İç ve Dış Kaynaklar)   

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 

Araştırma faaliyetleri için uygun fiziki altyapı ve mali kaynaklar oluşturmalı ve bunların 

etkin şekilde kullanımını sağlamalıdır. Araştırmaya yeni başlayanlar için üniversite içi 

çekirdek fonlar vardır ve erişimi kolaydır. Araştırma potansiyelini geliştirmek üzere proje, 

konferans katılımı, seyahat, uzman daveti destekleri, kişisel fonlar, motivasyonu arttırmak 

üzere ödül ve rekabetçi yükseltme kriterleri vardır. Misyon ve hedeflerle uyumlu olarak 

üniversite dışı kaynaklara yönelme desteklenmektedir. Bu bağlamda aşağıda istenilen 

kanıtları sunmanız istenmektedir. 

• Araştırma çerçevesinde yapılan stratejik ortaklıklar (Kamu veya özel)  

• Araştırma-geliştirme kaynaklarının araştırma stratejisi doğrultusunda yönetildiğini 

gösteren kanıtlar  

• Araştırma kaynaklarının çeşitliliği ve yeterliliğinin izlendiğine ve iyileştirildiğine 

ilişkin kanıtlar  

• Dış kaynakların kullanımını desteklemek üzere oluşturulmuş yöntem ve birimler  

• Dış kaynakların dağılımını gösteren kanıtlar  

Örnek: 

- Biriminizde araştırma-geliştirme faaliyetlerini destekleyecek (varsa) yatırım, tesis, 

altyapı örnekleri (Örn: Hücre bankası https://www.alanya.edu.tr/haberler/alku-ye-hucre-

bankas%C4%B1-kuruldu/) 

- Biriminizdeki araştırma tesis ve laboratuvarlarında gerçekleştirilen araştırmalara dair 

genel bilgiler 

- Ulusal düzeyde ortak araştırma faaliyetleri, iş birlikleri, stratejik ortaklıklar 

- TÜBİTAK ve diğer kurumlar tarafından fonlanan proje başvuru duyuruları (web sitesi 

linki) 

 

https://www.alanya.edu.tr/haberler/alku-ye-hucre-bankas%C4%B1-kuruldu/
https://www.alanya.edu.tr/haberler/alku-ye-hucre-bankas%C4%B1-kuruldu/
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        BİYOSİSTEM  MÜHENDİSLİĞİ 

Araştırma faaliyetleri için uygun fiziki altyapı ve mali kaynaklar oluşturmalı ve bunların 

etkin şekilde kullanımını sağlamalıdır. Araştırmaya yeni başlayanlar için üniversite içi 

çekirdek fonlar vardır ve erişimi kolaydır. Araştırma potansiyelini geliştirmek üzere proje, 

konferans katılımı, seyahat, uzman daveti destekleri, kişisel fonlar, motivasyonu arttırmak 

üzere ödül ve rekabetçi yükseltme kriterleri vardır. Misyon ve hedeflerle uyumlu olarak 

üniversite dışı kaynaklara yönelme desteklenmektedir.  

• Bölümümüz 2021 yılında Alanya’da Tarım, Dünya’da Tarım adlı konferansı 

düzenlemişlerdir. 

• Öğretim üyelerimiz yayınladıkları çalışmalarda üniversitemizin akademik 

sıralamasına katkıda bulunmuşlardır. 

      ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 

Araştırma faaliyetleri için uygun fiziki altyapı ve mali kaynaklar oluşturmalı ve bunların 

etkin şekilde kullanımını sağlamalıdır. Araştırmaya yeni başlayanlar için üniversite içi 

çekirdek fonlar vardır ve erişimi kolaydır. Araştırma potansiyelini geliştirmek üzere proje, 

konferans katılımı, seyahat, uzman daveti destekleri, kişisel fonlar, motivasyonu arttırmak 

üzere ödül ve rekabetçi yükseltme kriterleri vardır. Misyon ve hedeflerle uyumlu olarak 

üniversite dışı kaynaklara yönelme desteklenmektedir. Bu bağlamda aşağıda istenilen 

kanıtları sunmanız istenmektedir. 

• Araştırma çerçevesinde yapılan stratejik ortaklıklar (Kamu veya özel)  

• Araştırma-geliştirme kaynaklarının araştırma stratejisi doğrultusunda yönetildiğini 

gösteren kanıtlar  

• Araştırma kaynaklarının çeşitliliği ve yeterliliğinin izlendiğine ve iyileştirildiğine 

ilişkin kanıtlar  

• Dış kaynakların kullanımını desteklemek üzere oluşturulmuş yöntem ve birimler  

• Dış kaynakların dağılımını gösteren kanıtlar  

Bölümümüze ait 25 kişi kapasiteli Elektrik-Elektronik Mühendisliği Laboratuvarında lisans 

süresince görülen Electrical Circuits, Analog Electronics, Digital Electronics gibi derslerin 

uygulamaları yapılmaktadır. Laboratuvarımızda voltmetreler, RLC metreler, osiloskoplar, 

güç kaynakları, sinyal jeneratörleri gibi temel cihazların yanında, öğrencilerin gün ısı 

yapısını, yenilenebilir enerji sistemleri ve güneş panellerini inceleyebileceği laboratuvar 

düzenekleri de bulunmaktadır. 

     ENDÜSTRİ  MÜHENDİSLİĞİ 

 Üniversitede gerçekleştirilen araştırma faaliyetleri; BAP projeleri, ulusal ve uluslararası proje   

kaynakları ve özel sektörün katkıları ile yürütülmektedir. 

     GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK 

Araştırma faaliyetleri için uygun fiziki altyapı ve mali kaynaklar oluşturmalı ve bunların 

etkin şekilde kullanımını sağlamalıdır. Araştırmaya yeni başlayanlar için üniversite içi 

çekirdek fonlar vardır ve erişimi kolaydır. Araştırma potansiyelini geliştirmek üzere proje, 

konferans katılımı, seyahat, uzman daveti destekleri, kişisel fonlar, motivasyonu arttırmak 

üzere ödül ve rekabetçi yükseltme kriterleri vardır. Misyon ve hedeflerle uyumlu olarak 
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üniversite dışı kaynaklara yönelme desteklenmektedir. Bu bağlamda aşağıda istenilen 

kanıtları sunmanız istenmektedir. 

• Araştırma çerçevesinde yapılan stratejik ortaklıklar (Kamu veya özel)  

• Araştırma-geliştirme kaynaklarının araştırma stratejisi doğrultusunda yönetildiğini 

gösteren kanıtlar  

• Araştırma kaynaklarının çeşitliliği ve yeterliliğinin izlendiğine ve iyileştirildiğine 

ilişkin kanıtlar  

• Dış kaynakların kullanımını desteklemek üzere oluşturulmuş yöntem ve birimler  

• Dış kaynakların dağılımını gösteren kanıtlar  

Örnek: 

- Biriminizde araştırma-geliştirme faaliyetlerini destekleyecek (varsa) yatırım, tesis, 

altyapı örnekleri (Örn: Hücre bankası https://www.alanya.edu.tr/haberler/alku-ye-hucre-

bankas%C4%B1-kuruldu/) 

- Biriminizdeki araştırma tesis ve laboratuvarlarında gerçekleştirilen araştırmalara dair 

genel bilgiler 

- Ulusal düzeyde ortak araştırma faaliyetleri, iş birlikleri, stratejik ortaklıklar 

- TÜBİTAK ve diğer kurumlar tarafından fonlanan proje başvuru duyuruları (web sitesi 

linki) 

    GIDA MÜHENDİSLİĞİ 

Araştırma faaliyetleri için uygun fiziki altyapı ve mali kaynaklar oluşturmalı ve bunların 

etkin şekilde kullanımını sağlamalıdır. Araştırmaya yeni başlayanlar için üniversite içi 

çekirdek fonlar vardır ve erişimi kolaydır. Araştırma potansiyelini geliştirmek üzere proje, 

konferans katılımı, seyahat, uzman daveti destekleri, kişisel fonlar, motivasyonu arttırmak 

üzere ödül ve rekabetçi yükseltme kriterleri vardır. Misyon ve hedeflerle uyumlu olarak 

üniversite dışı kaynaklara yönelme desteklenmektedir. Bu bağlamda aşağıda istenilen 

kanıtları sunmanız istenmektedir. 

• Araştırma çerçevesinde yapılan stratejik ortaklıklar (Kamu veya özel)  

• Araştırma-geliştirme kaynaklarının araştırma stratejisi doğrultusunda yönetildiğini 

gösteren kanıtlar  

• Araştırma kaynaklarının çeşitliliği ve yeterliliğinin izlendiğine ve iyileştirildiğine 

ilişkin kanıtlar  

• Dış kaynakların kullanımını desteklemek üzere oluşturulmuş yöntem ve birimler  

• Dış kaynakların dağılımını gösteren kanıtlar  

Örnek: 

- Biriminizde araştırma-geliştirme faaliyetlerini destekleyecek (varsa) yatırım, tesis, altyapı 

örnekleri (Örn: Hücre bankası https://www.alanya.edu.tr/haberler/alku-ye-hucre-

bankas%C4%B1-kuruldu/) 

- Biriminizdeki araştırma tesis ve laboratuvarlarında gerçekleştirilen araştırmalara dair genel 

bilgiler 

- Ulusal düzeyde ortak araştırma faaliyetleri, iş birlikleri, stratejik ortaklıklar 

- TÜBİTAK ve diğer kurumlar tarafından fonlanan proje başvuru duyuruları (web sitesi linki) 

https://www.alanya.edu.tr/haberler/alku-ye-hucre-bankas%C4%B1-kuruldu/
https://www.alanya.edu.tr/haberler/alku-ye-hucre-bankas%C4%B1-kuruldu/
https://www.alanya.edu.tr/haberler/alku-ye-hucre-bankas%C4%B1-kuruldu/
https://www.alanya.edu.tr/haberler/alku-ye-hucre-bankas%C4%B1-kuruldu/
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Bölümümüzde temel gıda analizlerini (kalite analizleri, mikrobiyolojik analizler, biyoaktif 

bileşen analizleri) kısmen destekleyebilecek nitelikte bir adet laboratuvar mevcuttur 

(https://gidamuhendislik.alanya.edu.tr/laboratuvar/laboratuvarlar/). Bunun yanı sıra ileride 

araştırma-geliştirme kaynaklarımıza destek oluşturacak ve stratejik ortaklıklarımıza katkı 

sağlayacak bir uygulama ve araştırma merkezi (ALKÜ Gıda ve Tarım Uygulama ve Araştırma 

Merkezi (https://gitam.alanya.edu.tr/)) de kurulmuş olup, gelişim aşamasındadır.  

     İNŞAAT  MÜHENDİSLİĞİ 

Bölümde araştırma geliştirme çalışmaları için laboratuvar malzemeleri alınmıştır (Şekil 1-2).  

 

Şekil 1. İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı’ndan kesitler 

 

Şekil 2. İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı’ndan kesitler 

İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 

Araştırma faaliyetleri için uygun fiziki altyapı ve mali kaynaklar oluşturmalı ve bunların 

etkin şekilde kullanımını sağlamalıdır. Araştırmaya yeni başlayanlar için üniversite içi 

çekirdek fonlar vardır ve erişimi kolaydır. Araştırma potansiyelini geliştirmek üzere proje, 

konferans katılımı, seyahat, uzman daveti destekleri, kişisel fonlar, motivasyonu arttırmak 

üzere ödül ve rekabetçi yükseltme kriterleri vardır. Misyon ve hedeflerle uyumlu olarak 

üniversite dışı kaynaklara yönelme desteklenmektedir. Bu bağlamda aşağıda istenilen 

kanıtları sunmanız istenmektedir. 

https://gidamuhendislik.alanya.edu.tr/laboratuvar/laboratuvarlar/
https://gitam.alanya.edu.tr/)
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• Araştırma çerçevesinde yapılan stratejik ortaklıklar (Kamu veya özel)  

• Araştırma-geliştirme kaynaklarının araştırma stratejisi doğrultusunda yönetildiğini 

gösteren kanıtlar  

• Araştırma kaynaklarının çeşitliliği ve yeterliliğinin izlendiğine ve iyileştirildiğine 

ilişkin kanıtlar  

• Dış kaynakların kullanımını desteklemek üzere oluşturulmuş yöntem ve birimler  

• Dış kaynakların dağılımını gösteren kanıtlar  

Örnek: 

- Biriminizde araştırma-geliştirme faaliyetlerini destekleyecek (varsa) yatırım, tesis, 

altyapı örnekleri (Örn: Hücre bankası https://www.alanya.edu.tr/haberler/alku-ye-hucre-

bankas%C4%B1-kuruldu/) 

- Biriminizdeki araştırma tesis ve laboratuvarlarında gerçekleştirilen araştırmalara dair 

genel bilgiler 

- Ulusal düzeyde ortak araştırma faaliyetleri, iş birlikleri, stratejik ortaklıklar 

- TÜBİTAK ve diğer kurumlar tarafından fonlanan proje başvuru duyuruları (web sitesi 

linki) 

 

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 

Araştırma faaliyetleri için uygun fiziki altyapı ve mali kaynaklar oluşturmalı ve bunların 

etkin şekilde kullanımını sağlamalıdır. Araştırmaya yeni başlayanlar için üniversite içi 

çekirdek fonlar vardır ve erişimi kolaydır. Araştırma potansiyelini geliştirmek üzere proje, 

konferans katılımı, seyahat, uzman daveti destekleri, kişisel fonlar, motivasyonu arttırmak 

üzere ödül ve rekabetçi yükseltme kriterleri vardır. Misyon ve hedeflerle uyumlu olarak 

üniversite dışı kaynaklara yönelme desteklenmektedir.  

• Bölümümüzde, 2021 yılında alınması gereken tedbirler nedeniyle, laboratuvar 

kullanımı sınırlı düzeyde gerçekleştirilmiştir.  

• Öğretim elemanlarımız gerçekleştirdikleri çalışmalar ile ALKÜ adresli yayınlar 

yapmışlar, konferanslarda bildiri sunumları gerçekleştirmişlerdir. 

• 2021 yılında, TÜBİTAK 1002 başvurusu fonlanmaya değer bulunmuş olup, 

çalışma 2022 yılı Şubat ayı itibari ile başlayacaktır. 

(https://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/pb/projeList.htm)  

 

             MÜHENDİSLİK TEMEL BİLİMLERİ  

Bölümde  bulunan fizik ve kimya laboratuvarlarında hem lisans dersleri yürütülmekte hem de akademik 

araştırmalar gerçekleştirilmektedir. Fizik ve kimya laboratuvarlarında 2021 yılında aşağıdaki projeler ile 

ilgili çalışmalar yapılmıştır.  

1. 2021-02-08-MAP03 Numaralı ALKÜ BAP Projesi “Çok Katmanlı Manyetik Sistemlerin 

Arayüzeylerinde Spin-Pompalama Etkisinin Ferromanyetik Rezonans (FMR) Tekniği ile 

İncelenmesi” 

              https://bap.alanya.edu.tr/media/ot2fjyrf/devam-eden-projeler.pdf 

2. 2019-02-08-MAP01 Numaralı ALKÜ BAP Projesi “Hibrit Nanomalzemelerin Sentezi ve Enerji 

Depolama Uygulamaları için Performanslarının İncelenmesi” 

https://www.alanya.edu.tr/haberler/alku-ye-hucre-bankas%C4%B1-kuruldu/
https://www.alanya.edu.tr/haberler/alku-ye-hucre-bankas%C4%B1-kuruldu/
https://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/pb/projeList.htm
https://bap.alanya.edu.tr/media/ot2fjyrf/devam-eden-projeler.pdf
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     https://bap.alanya.edu.tr/media/ot2fjyrf/devam-eden-projeler.pdf 

3. 120F065 Numaralı TÜBİTAK 3501 Kariyer Projesi “Spintronik Uygulamalar İçin Yeni Nesil 
Manyetik Nanomalzemelerin Arştırılması Ve Geliştirilmesi” 
 

https://bap.alanya.edu.tr/projeler/tubitak/devam-eden-tubitak-projeleri/ 

4. 2021-02-08 MAP06 Numaralı ALKÜ BAP Projesi “Alanya’nın Kıyı Şeridi Boyunca Sediment 

Örneklerinde Ağır Metal Kirliliğinin Belirlenmesi ve Kanserojen Risk Etkilerinin Araştırılması” 

 

 

https://bap.alanya.edu.tr/media/ot2fjyrf/devam-eden-projeler.pdf
https://bap.alanya.edu.tr/projeler/tubitak/devam-eden-tubitak-projeleri/
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2.2 Araştırma yetkinlikleri ve gelişimi 

 

     BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 

Akademik personelin araştırma ve geliştirme yetkinliğini geliştirmek üzere eğitim, çalıştay, 

proje pazarları vb. gibi sistematik faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda aşağıda 

istenilen kanıtları sunmanız istenmektedir. 

• Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğinin geliştirilmesine yönelik planlama ve 

uygulamalar (destekleyici eğitimler, uluslararası fırsatlar, proje iş birliği çalışmaları 

vb.) 

• Öğretim elemanlarının geri bildirimleri 

• Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğinin izlenmesi ve iyileştirilmesine ilişkin 

kanıtlar 

Örnek: 

- Biriminizde düzenlenen araştırma-geliştirme yetkinliğini destekleyecek eğitimler (örn: 

bilimsel proje hazırlama eğitimleri) 

- Biriminizde düzenlenen kongreler, sempozyumlar ve diğer bilimsel toplantılar (web 

sitesi linki, kongre kitabı vb. sunulabilir) 

- Biriminizde yayınlanan akademik dergiler (web sitesi linki sunulabilir) 

 

BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ 

     Akademik personelin araştırma ve geliştirme yetkinliğini geliştirmek üzere eğitim, 

çalıştay, proje pazarları vb. gibi sistematik faaliyetler gerçekleştirilmektedir. 

• Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliği yıllık olarak toplanan faaliyet raporları 

ile izlenmektedir. 
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           ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 

Akademik personelin araştırma ve geliştirme yetkinliğini geliştirmek üzere eğitim, çalıştay, 

proje pazarları vb. gibi sistematik faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda aşağıda 

istenilen kanıtları sunmanız istenmektedir. 

• Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğinin geliştirilmesine yönelik planlama ve 

uygulamalar (destekleyici eğitimler, uluslararası fırsatlar, proje iş birliği çalışmaları 

vb.) 

• Öğretim elemanlarının geri bildirimleri 

• Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğinin izlenmesi ve iyileştirilmesine ilişkin 

kanıtlar 

Örnek: 

- Biriminizde düzenlenen araştırma-geliştirme yetkinliğini destekleyecek eğitimler (örn: 

bilimsel proje hazırlama eğitimleri) 

- Biriminizde düzenlenen kongreler, sempozyumlar ve diğer bilimsel toplantılar (web 

sitesi linki, kongre kitabı vb. sunulabilir) 

- Biriminizde yayınlanan akademik dergiler (web sitesi linki sunulabilir) 

     ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 

Kurumda, öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğinin geliştirilmesine yönelik planlar 

bulunmaktadır. 

 

Bölüm öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğinin değerlendirilmesine ve geliştirilmesine 

yönelik uygulamalar düzenli olarak izlenmektedir. Bölümde ulusal ve uluslararası düzeyde 

kurum içi ve kurumlar arası ortak programlar ve araştırmalar desteklenmekte ancak bu 

uygulamaların sonuçları izlenmemektedir veya karar almalarda kullanılmamaktadır. 

  

    GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK  

ALKÜ TTO tarafından “Tübitak Projesi Hazırlama Eğitimi” verilmiştir.  

 



112 
 

 
 

GIDA MÜHENDİSLİĞİ  

Akademik personelin araştırma ve geliştirme yetkinliğini geliştirmek üzere eğitim, çalıştay, 

proje pazarları vb. gibi sistematik faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda aşağıda 

istenilen kanıtları sunmanız istenmektedir. 

• Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğinin geliştirilmesine yönelik planlama ve 

uygulamalar (destekleyici eğitimler, uluslararası fırsatlar, proje iş birliği çalışmaları 

vb.) 

• Öğretim elemanlarının geri bildirimleri 

• Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğinin izlenmesi ve iyileştirilmesine ilişkin 

kanıtlar 

Örnek: 

- Biriminizde düzenlenen araştırma-geliştirme yetkinliğini destekleyecek eğitimler (örn: 

bilimsel proje hazırlama eğitimleri) 

- Biriminizde düzenlenen kongreler, sempozyumlar ve diğer bilimsel toplantılar (web sitesi 

linki, kongre kitabı vb. sunulabilir) 

- Biriminizde yayınlanan akademik dergiler (web sitesi linki sunulabilir) 

 

İNŞAAT  MÜHENDİSLİĞİ  

 

Geomatik aletleri ile arazi uygulamaları yapılmıştır 
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MAKİNE  MÜHENDİSLİĞİ  

Akademik personelin araştırma ve geliştirme yetkinliğini geliştirmek üzere eğitim, çalıştay, 

proje pazarları vb. gibi sistematik faaliyetler gerçekleştirilmektedir.  

         METALURJİ VE MALZEME  MÜHENDİSLİĞİ 

  Akademik personelin araştırma ve geliştirme yetkinliğini geliştirmek üzere eğitim, çalıştay, 

proje pazarları vb. gibi sistematik faaliyetler gerçekleştirilmektedir. 

• Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğinin geliştirilmesine yönelik olarak 

laboratuvar cihazlarının etkin kullanımına yönelik online eğitim düzenlenmiştir. 

• Öğretim elemanlarının geri bildirimleri değerlendirilerek gerekli düzenlemeler 

yapılmaktadır. 

Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliği yıllık olarak toplanan faaliyet raporları ile 

izlenmektedir 

2.3 Ulusal ve uluslararası ortak programlar ve ortak araştırma birimleri 

  BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 

Kurumlar arası iş birliklerini, disiplinler arası girişimleri, sinerji yaratacak ortak girişimleri 

özendirecek mekanizmalar mevcuttur ve etkindir. Ortak araştırma veya lisansüstü 

programları, araştırma ağlarına katılım, ortak araştırma birimleri varlığı, ulusal ve 

uluslararası işbirlikleri gibi çoklu araştırma faaliyetleri tanımlanmıştır, desteklenmektedir ve 

sistematik olarak izlenerek kurumun hedefleriyle uyumlu iyileştirmeler 

gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda aşağıda istenilen kanıtları sunmanız istenmektedir. 

• Kurumun dahil olduğu araştırma ağları, kurumun ortak programları ve araştırma 

birimleri, ortak araştırmalardan üretilen çalışmalar 

• Ortak programlar ve ortak araştırma faaliyetlerinin izlenmesine ve iyileştirilmesine 

yönelik kanıtlar 

• Ulusal ve uluslararası düzeyde ortak programlar ve ortak araştırma birimleri 

oluşturulmasına yönelik mekanizmalar 

• Paydaş geri bildirimleri 

Örnek: 

- Yurtdışı görevlendirmeler (görevlendirme yazısı sunulabilir) 
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- Doktora ve sonrası düzeyinde araştırma burslarından (Tübitak, Fullbright ve yabancı 

hükümet bursları vb.) faydalanan öğretim elemanları (burs evrakları) 

- Ulusal ve uluslararası düzeyde ortak araştırma faaliyetleri, iş birlikleri, stratejik 

ortaklıklar 

- Avrupa Birliği Çerçeve programları kapsamında desteklenen projeler 

 

Bölümümüz akademisyenleri gerektiği durumlarda yurtdışı görevlerde bulunmaları, 

bilimsel ve araştırma projeleri yapma konusunda teşvik edilmektedir. Ekte TÜBİTAK 

1512 destek haberi bulunmaktadır. 

            

Arş. Gör. Gürkan Çelik için hazırlanmış olan yurtdışı görevlendirme yazısı 

bulunmaktadır.  
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  BİYOSİSTEM  MÜHENDİSLİĞİ 

          Kurumlar arası iş birliklerini, disiplinler arası girişimleri, sinerji yaratacak ortak 

girişimleri özendirecek mekanizmalar mevcuttur ve etkindir. Ortak araştırma veya lisansüstü 

programları, araştırma ağlarına katılım, ortak araştırma birimleri varlığı, ulusal ve 

uluslararası işbirlikleri gibi çoklu araştırma faaliyetleri tanımlanmıştır, desteklenmektedir ve 

sistematik olarak izlenerek kurumun hedefleriyle uyumlu iyileştirmeler 

gerçekleştirilmektedir. 
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• 2021 yılında bölümümüz Polonya’da ve Macaristan’da bulunan bir çok üniversite ile 

görüşmeler yapmış olup, Erasmus anlaşmaları yapmıştır.  

• Öğretim elemanlarımız ulusal diğer üniversitelerdeki akademik personel ile 

çalışmalar yapmakta ve ortak araştırma makaleleri ve/veya kitap bölümleri 

yayınlamaktadır. 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK  MÜHENDİSLİĞİ 

Kurumlar arası iş birliklerini, disiplinler arası girişimleri, sinerji yaratacak ortak girişimleri 

özendirecek mekanizmalar mevcuttur ve etkindir. Ortak araştırma veya lisansüstü 

programları, araştırma ağlarına katılım, ortak araştırma birimleri varlığı, ulusal ve 

uluslararası işbirlikleri gibi çoklu araştırma faaliyetleri tanımlanmıştır, desteklenmektedir ve 

sistematik olarak izlenerek kurumun hedefleriyle uyumlu iyileştirmeler 

gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda aşağıda istenilen kanıtları sunmanız istenmektedir. 

• Kurumun dahil olduğu araştırma ağları, kurumun ortak programları ve araştırma 

birimleri, ortak araştırmalardan üretilen çalışmalar 

• Ortak programlar ve ortak araştırma faaliyetlerinin izlenmesine ve iyileştirilmesine 

yönelik kanıtlar 

• Ulusal ve uluslararası düzeyde ortak programlar ve ortak araştırma birimleri 

oluşturulmasına yönelik mekanizmalar 

• Paydaş geri bildirimleri 

Örnek: 

- Yurtdışı görevlendirmeler (görevlendirme yazısı sunulabilir) 

- Doktora ve sonrası düzeyinde araştırma burslarından (Tübitak, Fullbright ve yabancı 

hükümet bursları vb.) faydalanan öğretim elemanları (burs evrakları) 

- Ulusal ve uluslararası düzeyde ortak araştırma faaliyetleri, iş birlikleri, stratejik 

ortaklıklar 

- Avrupa Birliği Çerçeve programları kapsamında desteklenen projeler 

 

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 

Bölümde ulusal ve uluslararası düzeyde kurum içi ve kurumlar arası ortak programlar ve 

araştırmalar desteklenmekte ancak bu uygulamaların sonuçları izlenmemektedir veya karar 

almalarda kullanılmamaktadır.       

GIDA MÜHENDİSLİĞİ  

Kurumlar arası iş birliklerini, disiplinler arası girişimleri, sinerji yaratacak ortak girişimleri 

özendirecek mekanizmalar mevcuttur ve etkindir. Ortak araştırma veya lisansüstü 

programları, araştırma ağlarına katılım, ortak araştırma birimleri varlığı, ulusal ve 

uluslararası işbirlikleri gibi çoklu araştırma faaliyetleri tanımlanmıştır, desteklenmektedir ve 

sistematik olarak izlenerek kurumun hedefleriyle uyumlu iyileştirmeler 

gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda aşağıda istenilen kanıtları sunmanız istenmektedir. 

• Kurumun dahil olduğu araştırma ağları, kurumun ortak programları ve araştırma 

birimleri, ortak araştırmalardan üretilen çalışmalar 
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• Ortak programlar ve ortak araştırma faaliyetlerinin izlenmesine ve iyileştirilmesine 

yönelik kanıtlar 

• Ulusal ve uluslararası düzeyde ortak programlar ve ortak araştırma birimleri 

oluşturulmasına yönelik mekanizmalar 

• Paydaş geri bildirimleri 
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Örnek: 

- Yurtdışı görevlendirmeler (görevlendirme yazısı sunulabilir) 

- Doktora ve sonrası düzeyinde araştırma burslarından (Tübitak, Fullbright ve yabancı 

hükümet bursları vb.) faydalanan öğretim elemanları (burs evrakları) 

- Ulusal ve uluslararası düzeyde ortak araştırma faaliyetleri, iş birlikleri, stratejik ortaklıklar 

- Avrupa Birliği Çerçeve programları kapsamında desteklenen projeler 

Bölümümüz öğretim üyeleri TÜBİTAK ve BAP gibi ulusal düzeyde desteklenen araştırma 

projelerinde diğer üniversitelerdeki öğretim üyeleri ile etkin bir işbirliği içerisindedir.   

 

İNŞAAT  MÜHENDİSLİĞİ  
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Bölüm Hocalarımızla Antalya Orman Bölge Müdürü ziyareti 

MAKİNE  MÜHENDİSLİĞİ  

Kurumlar arası iş birliklerini, disiplinler arası girişimleri, sinerji yaratacak ortak girişimleri 

özendirecek mekanizmalar mevcuttur ve etkindir. Ortak araştırma veya lisansüstü 

programları, araştırma ağlarına katılım, ortak araştırma birimleri varlığı, ulusal ve 

uluslararası işbirlikleri gibi çoklu araştırma faaliyetleri tanımlanmıştır, desteklenmektedir ve 

sistematik olarak izlenerek kurumun hedefleriyle uyumlu iyileştirmeler 

gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda aşağıda istenilen kanıtları sunmanız istenmektedir. 

 METALURJİ VE MALZEME  MÜHENDİSLİĞİ  

Kurumlar arası iş birliklerini, disiplinler arası girişimleri, sinerji yaratacak ortak girişimleri 

özendirecek mekanizmalar mevcuttur ve etkindir. Ortak araştırma veya lisansüstü 

programları, araştırma ağlarına katılım, ortak araştırma birimleri varlığı, ulusal ve 

uluslararası işbirlikleri gibi çoklu araştırma faaliyetleri tanımlanmıştır, desteklenmektedir ve 

sistematik olarak izlenerek kurumun hedefleriyle uyumlu iyileştirmeler 

gerçekleştirilmektedir. 

• 2019 yılının son aylarından bu yana içinde bulunduğumuz pandemi koşulları 

nedeniyle 2021 yılında uluslararası ortaklı çalışma gerçekleştirilememiş ve yurt dışı 

görevlendirme talebinde bulunmamıştır.  

• Öğretim elemanlarımız ulusal diğer üniversitelerdeki akademik personel ile 

çalışmalar yapmakta ve ortak araştırma makaleleri ve/veya kitap bölümleri 

yayınlamaktadır. 

 

2.4 Araştırma Performansı 
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BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ   

Kurum, araştırma faaliyetlerini verilere dayalı ve periyodik olarak ölçmeli, değerlendirmeli 

ve sonuçlarını yayımlamalıdır. Elde edilen bulgular, kurumun araştırma ve geliştirme 

performansının periyodik olarak gözden geçirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için 

kullanılmalıdır. 

Öğretim elemanlarının araştırma performansını paylaşması beklenir; bunu düzenleyen 

tanımlı süreçler vardır ve bunlar ilgili paydaşlarca bilinir. Performans temelinde teşvik ve 

takdir mekanizmaları kullanılır. Bu bağlamda aşağıda istenilen kanıtları sunmanız 

istenmektedir. 

• Araştırma performansının izlenmesine ve iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar 

• Akademik personelin araştırma-geliştirme performansını izlemek üzere geçerli olan 

tanımlı süreçler (Yönetmelik, yönerge, süreç tanımı, ölçme araçları, rehber, kılavuz, 

takdir-tanıma sistemi, teşvik mekanizmaları vb.)  

• Öğretim elemanlarının araştırma performansına yönelik analiz raporları  

Örnek: 

- Araştırma, proje ve bilim ödüllerine ilişkin duyuru ve ilanlar 

- Birim akademik teşvik başvuru ve inceleme komisyonu karar tutanağı örneği (2021) 

- Patent başvuruları 

- Bilimsel başarılara birim tarafından sunulan takdir/ödüllendirmeler (web sitesi 

duyuruları vb. sunulabilir) 

 

     BİYOSİSTEM  MÜHENDİSLİĞİ   

Kurum, araştırma faaliyetlerini verilere dayalı ve periyodik olarak ölçmeli, değerlendirmeli 

ve sonuçlarını yayımlamalıdır. Elde edilen bulgular, kurumun araştırma ve geliştirme 

performansının periyodik olarak gözden geçirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için 

kullanılmalıdır. 

Öğretim elemanlarının araştırma performansını paylaşması beklenir; bunu düzenleyen 

tanımlı süreçler vardır ve bunlar ilgili paydaşlarca bilinir. Performans temelinde teşvik ve 

takdir mekanizmaları kullanılır.  

• Öğretim elemanlarının araştırma performansları, akademik teşvik başvuru döneminde 

ve yıllık olarak istenen faaliyet raporları ile izlenmektedir. 

• Her yıl toplanan faaliyet raporları ile yıllık bazda iyileşmeler takip edilmektedir. 

       ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ   

Kurum, araştırma faaliyetlerini verilere dayalı ve periyodik olarak ölçmeli, değerlendirmeli 

ve sonuçlarını yayımlamalıdır. Elde edilen bulgular, kurumun araştırma ve geliştirme 

performansının periyodik olarak gözden geçirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için 

kullanılmalıdır. 

Öğretim elemanlarının araştırma performansını paylaşması beklenir; bunu düzenleyen 

tanımlı süreçler vardır ve bunlar ilgili paydaşlarca bilinir. Performans temelinde teşvik ve 
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takdir mekanizmaları kullanılır. Bu bağlamda aşağıda istenilen kanıtları sunmanız 

istenmektedir. 

• Araştırma performansının izlenmesine ve iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar 

• Akademik personelin araştırma-geliştirme performansını izlemek üzere geçerli olan 

tanımlı süreçler (Yönetmelik, yönerge, süreç tanımı, ölçme araçları, rehber, kılavuz, 

takdir-tanıma sistemi, teşvik mekanizmaları vb.)  

• Öğretim elemanlarının araştırma performansına yönelik analiz raporları  

Örnek: 

- Araştırma, proje ve bilim ödüllerine ilişkin duyuru ve ilanlar 

- Birim akademik teşvik başvuru ve inceleme komisyonu karar tutanağı örneği (2021) 

- Patent başvuruları 

- Bilimsel başarılara birim tarafından sunulan takdir/ödüllendirmeler (web sitesi 

duyuruları vb. sunulabilir) 

 

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ   

Bölümde toplumsal katkı performansı izlenerek değerlendirilmekte ve karar almalarda 

kullanılmaktadır. Buna ilişkin uygulamalar düzenli olarak izlenmekte ve izlem sonuçları 

paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır. 

 

Kanıtlar 

(https://muhendislik.alanya.edu.tr/haber/alku-emk-etkinlikleri-devam-ediyor) 

GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK  

 

Bölümümüz öğretim elemanlarının araştırma-geliştirme performansının izlenmesine yönelik 

olarak akademik teşvik komisyonu toplanır ve dosyaları inceleyerek akademik personellerin 

akademik teşvik puanlarını hesaplar.  

https://muhendislik.alanya.edu.tr/haber/alku-emk-etkinlikleri-devam-ediyor
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GIDA MÜHENDİSLİĞİ  

 

Kurum, araştırma faaliyetlerini verilere dayalı ve periyodik olarak ölçmeli, değerlendirmeli 

ve sonuçlarını yayımlamalıdır. Elde edilen bulgular, kurumun araştırma ve geliştirme 

performansının periyodik olarak gözden geçirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için 

kullanılmalıdır. 

Öğretim elemanlarının araştırma performansını paylaşması beklenir; bunu düzenleyen 

tanımlı süreçler vardır ve bunlar ilgili paydaşlarca bilinir. Performans temelinde teşvik ve 

takdir mekanizmaları kullanılır. Bu bağlamda aşağıda istenilen kanıtları sunmanız 

istenmektedir. 

• Araştırma performansının izlenmesine ve iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar 

• Akademik personelin araştırma-geliştirme performansını izlemek üzere geçerli olan 

tanımlı süreçler (Yönetmelik, yönerge, süreç tanımı, ölçme araçları, rehber, kılavuz, 

takdir-tanıma sistemi, teşvik mekanizmaları vb.)  

• Öğretim elemanlarının araştırma performansına yönelik analiz raporları  

Örnek: 

- Araştırma, proje ve bilim ödüllerine ilişkin duyuru ve ilanlar 

- Birim akademik teşvik başvuru ve inceleme komisyonu karar tutanağı örneği (2021) 

- Patent başvuruları 

- Bilimsel başarılara birim tarafından sunulan takdir/ödüllendirmeler (web sitesi duyuruları 

vb. sunulabilir) 

 

-  
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                         ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ  

                           RAFET KAYIŞ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

- AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BAŞVURULARI 

- ÖN İNCELEME (BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME) 

KOMİSYONU KARAR TUTANAĞI 

-  

- Ön inceleme komisyonunun kurulduğu birim; 

- Fakülte/YO/K/MYO    : Rafet Kayış Müh. Fak. 

- Bölüm/anabilim dalı/ana sanat dalı  :Gıda Mühendisliği Böl./Gıda Müh. A.D. 

- Tanzim tarihi     :10.01.2022 

Sıra 

Akademik Teşvik Ödeneği Başvurusunda Bulunan * 

Unvanı Adı Soyadı Akademik Teşvik Puanı 

1 Doç.Dr. Manolya Eser ÖNER 30,00 

2 Dr. Öğr. Üyesi Tuğba AKTAR KÜÇÜKASLAN 48,90 

3 Dr. Öğr. Üyesi Gamze TOYDEMİR ŞEN 44,75 

    

    

    
- * Satır sayısı ihtiyaç duyulduğu kadar artırılabilir. Bu form bilgisayarda doldurulduktan sonra heyet başkanı ve 

üyelerinin ıslak imzaları ile bağlı bulunulan dekanlıklar veya müdürlükler aracılığı ile kapalı zarf içerisinde 

‘Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna’ ulaştırılacaktır. 

- Bu form, kadrosu birimimiz bünyesinde bulunan ve yukarıda isimleri verilen öğretim üyesi ve 

elemanların; Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Formlarında yer alan beyanları, YÖKSİS 

özgeçmişleri ve akademik faaliyetlerine esas teşkil eden ve başvurularına ekli belgeleri incelenerek, 

14/5/2018 tarihinde yürürlüğe konulan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri 

uyarınca Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu’nun nihai kararına esas 

teşkil edecek şekilde tarafımızca tanzim edilmiştir. 

 

                                                         Doç. Dr. Sinan UZUNLU 

                                                                      Başkan 

         

           Dr. Öğr. Üyesi Tuğba AKTAR KÜÇÜKASLAN                     Dr. Öğr. Üyesi Ziba GÜLEY 

                                         Üye                                     Üye 

 

 

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ  

Kurum, araştırma faaliyetlerini verilere dayalı ve periyodik olarak ölçmeli, değerlendirmeli 

ve sonuçlarını yayımlamalıdır. Elde edilen bulgular, kurumun araştırma ve geliştirme 

performansının periyodik olarak gözden geçirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için 

kullanılmalıdır. 

Öğretim elemanlarının araştırma performansını paylaşması beklenir; bunu düzenleyen 

tanımlı süreçler vardır ve bunlar ilgili paydaşlarca bilinir. Performans temelinde teşvik ve 

takdir mekanizmaları kullanılır.  

 

 



124 
 

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 

 

Kurum, araştırma faaliyetlerini verilere dayalı ve periyodik olarak ölçmeli, değerlendirmeli 

ve sonuçlarını yayımlamalıdır. Elde edilen bulgular, kurumun araştırma ve geliştirme 

performansının periyodik olarak gözden geçirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için 

kullanılmalıdır. 

Öğretim elemanlarının araştırma performansını paylaşması beklenir; bunu düzenleyen 

tanımlı süreçler vardır ve bunlar ilgili paydaşlarca bilinir. Performans temelinde teşvik ve 

takdir mekanizmaları kullanılır.  

• Öğretim elemanlarının araştırma performansları, akademik teşvik başvuru döneminde 

ve yıllık olarak istenen faaliyet raporları ile izlenmektedir. 

• Her yıl toplanan faaliyet raporları ile yıllık bazda iyileşmeler takip edilmektedir. 

 

MÜHENDİSLİK TEMEL BİLİMLERİ  

      Akademik teşvik başvuru ve inceleme komisyon kararı tutanağı örneği  
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                                    3- TOPLUMSAL KATKI 

Yükseköğretim kurumlarının yaygın olarak kabul edilen üç temel fonksiyonu; eğitim-öğretim, 

araştırma ve toplum hizmetidir. Yükseköğretim Kanunu, üniversitelere, toplumla bütünleşme 

ve topluma hizmet sunma konusunda çeşitli görevler vermektedir. Bu çerçevede ele alınan 

toplumsal katkı, yükseköğretim kurumlarının, sahip oldukları bilgi potansiyelini, çeşitli 

mekanizmalar aracılığıyla topluma transfer etmeleri, toplum için yarar sağlamaları olarak 

tanımlanmaktadır. Toplumsal katkı başlığı altında sunulan faaliyet ve hizmetler; akademik 

birimler, çeşitli araştırma ve uygulama merkezleri ve öğrenci kulüp ve toplulukları aracılığıyla 

gerçekleştirilmektedir. Bu hizmet sunumlarının bazıları ücretsiz olarak sunulurken bazıları da 

gelir getirici bir hizmet olarak sunulabilir. Bu faaliyet ve hizmetler aşağıda örneklendirilmiştir. 

Bu doğrultuda, 2021 yılında Fakültemiz bölümlerinde yapılan toplumsal katkı çalışmaları 

hakkındaki kanıtlar aşağıda belirtilmiştir.  

  

BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ  

Bölüm çalışmaları kapsamında gerek Alanya Belediyesi, gerek diğer belediye mensupları, özel 

ziraat firmaları, bölgede bulunanan çiftçiler, sulama birlikleri, DSİ, Muz Birliği, tarımsal ilaç 

firmaları ile iletişime geçmiş, fikir alış verişlerinde bulunmuştur. 

 

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ  

(https://muhendislik.alanya.edu.tr/haber/alku-emk-etkinlikleri-devam-ediyor) 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 

 İnşaat Mühendisliğine Giriş ve Medya Okuryazarlığı derslerine bölge uzman insanları konuk 

edilmiş, tecrübelerinden istifade edilmiştir  

 

 

https://muhendislik.alanya.edu.tr/haber/alku-emk-etkinlikleri-devam-ediyor
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Dim Baraj Müdürü, Fen İşleri Müdürü Konferansları 

 

 

Toplumsal katkı amaçlı Çevre Bilinci ve İklim Değişikliği dersi kapsamında sahil temizliği ve 

fidan dikimi etkinliği düzenlenmiştir 

 

    

Alanya sahillerinde yapılan çevre temizliği 
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Kestel kampüs alanında fidan dikim etkinliği 

 



128 
 

FAKÜLTE GENEL  

 

Hüseyin Girenes Fen Lisesi öğrencilerine Fakültemizde konferans verildi. 

  

   

Mehmet Arif Türktaş Anadolu Lisesi öğrencilerine Fakültemizde konferans verildi. 
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Gazipaşa Fen Lisesi ziyaret edildi.  

 

 


