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1. EĞİTİM ve ÖĞRETİM   

1.1. Program Tasarımı, Değerlendirmesi ve Güncellenmesi 

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.  

Örnek:  

- Programların eğitim amaçlarını gösteren web sitesi linkleri 

 İktisat Bölümü: 

https://iisbf.alanya.edu.tr/bolumler/iktisat/bolum-hakkinda/ 

 

 İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü: 

https://iisbf.alanya.edu.tr/bolumler/insan-kaynaklari-yonetimi/bolum-hakkinda/ 

 

 İşletme Bölümü: 

https://iisbf.alanya.edu.tr/bolumler/isletme/bolum-hakkinda/ 

 

 Maliye Bölümü: 

https://iisbf.alanya.edu.tr/bolumler/maliye/bolum-hakkinda/ 

 

 Uluslararası Ticaret Bölümü: 

https://iisbf.alanya.edu.tr/bolumler/uluslararasi-ticaret/bolum-hakkinda/ 

 

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

 İktisat Bölümü: 

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=101&

curSunit=10384 

 
 

 

https://iisbf.alanya.edu.tr/bolumler/iktisat/bolum-hakkinda/
https://iisbf.alanya.edu.tr/bolumler/insan-kaynaklari-yonetimi/bolum-hakkinda/
https://iisbf.alanya.edu.tr/bolumler/isletme/bolum-hakkinda/
https://iisbf.alanya.edu.tr/bolumler/maliye/bolum-hakkinda/
https://iibf.alanya.edu.tr/bolumler/uluslararasi-ticaret/bolum-hakkinda/
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=101&curSunit=10384
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=101&curSunit=10384
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 İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü: 

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=01&c

urSunit=10451 

 
 İşletme Bölümü: 

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=01&c

urSunit=10453 

 
 Maliye Bölümü: 

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=01&c

urSunit=10455 

 
 Uluslararası Ticaret Bölümü: 

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=01&c

urSunit=10456 

 

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=01&curSunit=10451
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=01&curSunit=10451
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=01&curSunit=10453
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=01&curSunit=10453
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=01&curSunit=10455
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=01&curSunit=10455
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=01&curSunit=10456
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=01&curSunit=10456
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 Bu yıl fakültemizde açılan bir program bulunmamaktadır. 

  

- Uzaktan eğitim yönergeleri, uzaktan eğitim ile ilgili biriminize ait mevzuatlar 

 https://www.alanya.edu.tr/media/vi5nm3cr/uzaktan-egitim-uygulama-ve-arastirma-merkezi-

yonetmeligi.pdf 

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

 

 Bu yıl fakültemiz tarafında yapılmış bir akreditasyon başvurusu bulunmamaktadır. 

1.1.2. Programın ders dağılım dengesi 

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.  

Örnek: 

- Ders kataloglarını gösteren web sitesi linkleri 

  İktisat Bölümü: 

https://iisbf.alanya.edu.tr/media/42ca2h0l/ktisat-b%C3%B6l%C3%BCm%C3%BC-

m%C3%BCfredat%C4%B1.pdf 

 

https://iisbf.alanya.edu.tr/media/bj1heklx/ekonomi-ve-finans-katalog.pdf 

 

 İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü: 

https://iisbf.alanya.edu.tr/media/4zrb1csk/iky-katalog-

d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr%C3%BCld%C3%BC.pdf 

 

 İşletme Bölümü: 

https://iisbf.alanya.edu.tr/media/hfuj1ode/letme-b%C3%B6l%C3%BCm%C3%BC-

g%C3%BCncel-katalog_524565.pdf 

 

 Maliye Bölümü: 

https://iisbf.alanya.edu.tr/media/kuwdbgjc/maliye-b%C3%B6l%C3%BCm%C3%BC-ders-

katalo%C4%9Fu-2021.pdf 

 

 Uluslararası Ticaret Bölümü: 

https://iisbf.alanya.edu.tr/media/etagl4jk/2018-uluslararasi-ticaret-katalog.pdf 

 

 Fakültemizde geçtiğimiz yıl içerisinde ders ekleme ya da çıkarma işlemi yapılan bir program 

müfredatı bulunmamaktadır. 

https://www.alanya.edu.tr/media/vi5nm3cr/uzaktan-egitim-uygulama-ve-arastirma-merkezi-yonetmeligi.pdf
https://www.alanya.edu.tr/media/vi5nm3cr/uzaktan-egitim-uygulama-ve-arastirma-merkezi-yonetmeligi.pdf
https://alkuzem.alanya.edu.tr/mevzuat/mevzuat/
https://iisbf.alanya.edu.tr/media/42ca2h0l/ktisat-b%C3%B6l%C3%BCm%C3%BC-m%C3%BCfredat%C4%B1.pdf
https://iisbf.alanya.edu.tr/media/42ca2h0l/ktisat-b%C3%B6l%C3%BCm%C3%BC-m%C3%BCfredat%C4%B1.pdf
https://iisbf.alanya.edu.tr/media/bj1heklx/ekonomi-ve-finans-katalog.pdf
https://iisbf.alanya.edu.tr/media/4zrb1csk/iky-katalog-d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr%C3%BCld%C3%BC.pdf
https://iisbf.alanya.edu.tr/media/4zrb1csk/iky-katalog-d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr%C3%BCld%C3%BC.pdf
https://iisbf.alanya.edu.tr/media/hfuj1ode/letme-b%C3%B6l%C3%BCm%C3%BC-g%C3%BCncel-katalog_524565.pdf
https://iisbf.alanya.edu.tr/media/hfuj1ode/letme-b%C3%B6l%C3%BCm%C3%BC-g%C3%BCncel-katalog_524565.pdf
https://iisbf.alanya.edu.tr/media/kuwdbgjc/maliye-b%C3%B6l%C3%BCm%C3%BC-ders-katalo%C4%9Fu-2021.pdf
https://iisbf.alanya.edu.tr/media/kuwdbgjc/maliye-b%C3%B6l%C3%BCm%C3%BC-ders-katalo%C4%9Fu-2021.pdf
https://iisbf.alanya.edu.tr/media/etagl4jk/2018-uluslararasi-ticaret-katalog.pdf
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- Ders dağılım dengesinin gözetildiğine ilişkin ders bilgi paketi ekran görüntüleri  

 İktisat Bölümü: 
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 İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü: 
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 İşletme Bölümü: 
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 Maliye Bölümü: 
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 Uluslararası Ticaret Bölümü: 
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- Uygulamalı ders içeriği örnekleri (ders izlencesi (syllabus) görüntüsü, saha ziyaretlerine ilişkin web 

sitesi linkleri vb.) 

 https://iisbf.alanya.edu.tr/duyuru/2022-2023-oryantasyon-programi/ 

 

- Ortak seçmeli ders havuzu bulunduğuna ya da hazırlığının başladığına dair (varsa) kanıtlar 

 Fakültemizde 1. Sınıf Seçmeli Spor/Sanat dersi ortak ders havuzundan verilmektedir. 

https://iisbf.alanya.edu.tr/duyuru/2022-2023-oryantasyon-programi/
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1.1.3. Ders kazanımlarının program çıktılarıyla uyumu 

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.  

Örnek:  

- Ders kazanımlarının program çıktılarıyla uyumunu gösteren Bologna ders bilgi paketi ekran 

görüntüleri. 

 Örnek ders: IKT 301 Para Teorisi ve Politikası Öğrenme Çıktıları-İktisat Bölümü 
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 Örnek ders: IKY 317 Bireylerarası İletişim Öğrenme Çıktıları-İnsan Kaynakları Yönetimi 

Bölümü 

 

 Örnek ders: ISL 318 Farklı Kültürlerin Yönetimi Öğrenme Çıktıları- İşletme Bölümü 
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 Örnek ders: MLY 101 Maliye Bilimine Giriş Öğrenme Çıktıları- Maliye Bölümü 

 

 Örnek ders: ULT 409 Tedarik Zinciri Yönetimi Öğrenme Çıktıları-Uluslararası Ticaret 

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

- Öğrenci staj defteri taslağı 

 Fakültemiz bünyesindeki programlarda staj zorunluluğu bulunmamaktadır. 

 

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

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. 

Örnek:  

- Bologna kapsamında hazırlanan ders bilgi paketi ekran görüntüleri  

 İktisat Bölümü Örnek Ders (IKT 204 Makro İktisat II) Bilgi Paketi Ekran Görüntüsü: 
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 İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Örnek Ders (IKY 203 İnsan Kaynakları Planlaması) 

Bilgi Paketi Ekran Görüntüsü: 

 
 İşletme Bölümü Örnek Ders (ISL 302 Maliyet Muhasebesi II) Bilgi Paketi Ekran 

Görüntüsü: 
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 Maliye Bölümü Örnek Ders (MLY 101 Maliye Bilimine Giriş) Bilgi Paketi Ekran 

Görüntüsü: 

 
 Uluslararası Ticaret Bölümü Örnek Ders (ULT 201 Uluslararası Ticaret) Bilgi Paketi 

Ekran Görüntüsü: 
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- AKTS’si tanımlanmış stajlar/uygulamalar/sosyal etkinlikler/proje bazlı dersler 

 Fakültemiz programlarında AKTS’si tanımlanmış stajlar/uygulamalar/sosyal etkinlikler/proje 

bazlı dersler bulunmamaktadır. 

- Lisans, Yüksek Lisans ya da Doktora diploma eki örneği 

 https://oidb.alanya.edu.tr/bilgi-paketi/diploma-eki/ 

 https://oidb.alanya.edu.tr/media/2x3hulgg/diploma-eki-%C3%B6n-y%C3%BCz.pdf 

 https://oidb.alanya.edu.tr/media/jutjagxc/diploma-eki-arka-y%C3%BCz.pdf 

 

1.1.5.  Programların izlenmesi ve güncellenmesi 

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.  

Örnek:  

- Öz değerlendirme raporları (açılan dersler, öğrenci sayıları, açılan programlar, ilişik kesme sayıları 

vb. istatistikleri içeren) 

 https://iisbf.alanya.edu.tr/media/xrplhtgs/2022-birim-faaliyet-raporu.pdf 

 https://oidb.alanya.edu.tr/istatistik/taban-ve-tavan-puanlari/osym-taban-ve-tavan-puanlari/ 

 

- Programların geliştirilmesi/değiştirilmesi kapsamında alınan karar örnekleri, güncelleme raporları 

vb. (müfredat güncelleme vs.) 

 Fakültemiz bünyesinde mevcut programlarda 2022 yılı için herhangi bir müfredat değişikliği 

yapılmamıştır. 

 

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

 Fakültemiz tarafından konu ile ilgili yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır. 

 

 

1.2. Programların Yürütülmesi (Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme) 

1.2.1. Öğretim yöntem ve teknikleri 

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. 

https://oidb.alanya.edu.tr/bilgi-paketi/diploma-eki/
https://oidb.alanya.edu.tr/media/2x3hulgg/diploma-eki-%C3%B6n-y%C3%BCz.pdf
https://oidb.alanya.edu.tr/media/jutjagxc/diploma-eki-arka-y%C3%BCz.pdf
https://iisbf.alanya.edu.tr/media/xrplhtgs/2022-birim-faaliyet-raporu.pdf
https://oidb.alanya.edu.tr/istatistik/taban-ve-tavan-puanlari/osym-taban-ve-tavan-puanlari/
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Örnek:  
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1.2.2. Ölçme ve değerlendirme 

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.  
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Örnek:  

- Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergeleri, Sınav Kural Kitapçıkları 

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

 

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

 Uzaktan ya da örgün eğitim alan öğrenciler ilgili dersler içerisinde dersin hocası tarafından 

sınavlarıyla ilgili bilgilendirilmektedir (Online eğitimlere ilişkin ders kayıtlarında da 

görülebilir). Ayrıca fakültemiz web sitesi üzerinden de sınavlara ilişkin gün, saat ve 

yapılacakları dersliklere dair bilgiler yayınlanmaktadır. 

 

 Tek Ders Sınavı Duyurusu: 

https://iisbf.alanya.edu.tr/duyuru/2022-2023-guz-donem-sonu-tek-ders-sinav-duyurusu-

guncel/ 

 Ara Sınav Dönemi Duyurusu: 

https://iisbf.alanya.edu.tr/media/aa1dizvy/2022-2023-guz-donemi-vize-programi-01-11-2022-1.pdf 

 Final Sınavı Duyurusu: 

https://iisbf.alanya.edu.tr/media/2qzjju2m/final-programi-guncellenmis-hali-16-12-2022.pdf 

 Bütünleme Sınavı Duyurusu: 

 https://iisbf.alanya.edu.tr/duyuru/2022-2023-guz-donemi-butunleme-sinav-programi-hk/ 

 

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

görüntüsü alınarak sunulabilir) 

 Aşağıda ekran görüntüleri verilen yüz yüze gerçekleştirilen 1 adet klasik, 1 adet test sınavı 

örneği Ek 1’de de sunulmuştur. 

https://www.alanya.edu.tr/media/kskp3dpr/egitim-ogretim-ve-sinav.pdf
https://iisbf.alanya.edu.tr/duyuru/2022-2023-guz-donem-sonu-tek-ders-sinav-duyurusu-guncel/
https://iisbf.alanya.edu.tr/duyuru/2022-2023-guz-donem-sonu-tek-ders-sinav-duyurusu-guncel/
https://iisbf.alanya.edu.tr/media/aa1dizvy/2022-2023-guz-donemi-vize-programi-01-11-2022-1.pdf
https://iisbf.alanya.edu.tr/media/2qzjju2m/final-programi-guncellenmis-hali-16-12-2022.pdf
https://iisbf.alanya.edu.tr/duyuru/2022-2023-guz-donemi-butunleme-sinav-programi-hk/
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- Bologna ders bilgi paketi görüntüleri (Yarıyıl çalışmaları başlığında ölçme ve değerlendirme türleri 

yer almaktadır) 

 İktisat Bölümü – SEÇ 302.08 İktisat Tarihi Dersi Örneği: 

 
 İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü – ISL 410 Kurumsal İletişim Dersi Örneği: 
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 İşletme Bölümü - IKY 202 Örgütsel İletişim Dersi Örneği: 

       
 Maliye Bölümü – MLY 101 Maliye Bilimine Giriş Dersi Örneği: 
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 Uluslararası Ticaret Bölümü – ULT 303 Gümrük Vergi Tarife Cetveli Dersi Örneği: 

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

 Syylabus Örneği  ULT 102 Finansal Yönetim Dersi 
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1.2.3. Öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesi 

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.  

           Örnek:  

- Çeşitli eğitim programlarına -örneğin yüksek lisans ve doktora- öğrenci alım kriter ve ilanları, 

başvuru sistemi görüntü/linki  

 https://enstitu.alanya.edu.tr/duyuru/2022-2023-egitim-ogretim-yili-bahar-yariyili-lisansustu-

ogrenci-alim-ilani/ 

 https://enstitu.alanya.edu.tr/media/ebpfpqlf/ogrenci-alim-ilani.pdf 

 

 

 

https://enstitu.alanya.edu.tr/duyuru/2022-2023-egitim-ogretim-yili-bahar-yariyili-lisansustu-ogrenci-alim-ilani/
https://enstitu.alanya.edu.tr/duyuru/2022-2023-egitim-ogretim-yili-bahar-yariyili-lisansustu-ogrenci-alim-ilani/
https://enstitu.alanya.edu.tr/media/ebpfpqlf/ogrenci-alim-ilani.pdf
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- Yatay-Dikey Geçişler, Çift Anadal, Yandal, Muafiyet ve İntibak komisyonlarını gösteren resmi 

yazılar 

 Aşağıda tablosu verilen fakültemiz komisyon sorumlularına dair resmi yazılar Ek 2’de 

sunulmuştur. 
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- 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) 

 Muafiyet işlemlerinde AKTS’lerin baz alındığına dair örnekler Ek 3’te sunulmuştur.  

1.2.4. Yeterliliklerin sertifikalandırılması ve diploma 

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.  

 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) 
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 Örnek olarak ekran görüntüsü verilen fakültemiz İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü 

öğrencilerinden Muhammed Bilgin’in Erasmus programı dönüşünde yapılan muafiyet 

işlemlerine dair tablo Ek 4’te sunulmuştur.  
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- Yatay-Dikey Geçişler, Çift Anadal, Yandal, Muafiyet ve İntibak işlemleri kapsamında yapılan ders 

muafiyet işlemlerini gösteren resmi yazışmalar (ders muafiyet tablosu ile birlikte) 
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 Örnek olarak ekran görüntüsü verilen fakültemiz Uluslararası Ticaret bölümü öğrencilerinden 

Ali Emrah Öz’ün yapılan muafiyet işlemlerine dair tablo Ek 5’te sunulmuştur. Ek 6’da ilgili 

resmi yazışmalar görüntülenebilir. 

 

 Muafiyet Tablosu (Ek 5) 
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 Resmi yazı (Ek 6) 
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- OBS üzerinde mezuniyet onay sürecini gösteren ekran görüntüleri 

 

 Mezuniyet onay ekranı: 

 

 
 

- Mezuniyet iş akışları 

 

 İş akış sürecini gösteren ekran: 

 

 

 

 

 

1.3. Öğrenme Kaynakları ve Akademik Destek Hizmetleri 

1.3.1. Öğrenme ortam ve kaynakları 
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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.  

Örnek: 

- Biriminizdeki sınıflar, laboratuvarlar, kütüphaneler, çalışma alanları, eğitim-öğretimde kullanılan 

teknolojik donanımlar ile ilgili bilgi (web sitesi linki, fotoğraf vb.) ve kullanım yönergeleri 

 Fakültemizde 4 adet amfi, 9 adet derslik ve 1 adet konferans salonu bulunmaktadır. Her amfi, 

derslik ve konferans salonunda projeksiyon cihazları ve ses sistemleri bulunmaktadır. 

 İİSBF çalışma salonunda 7 adet masaüstü bilgisayar bulunmakta ve Hafta içi her gün 08:30-

17:30 saatleri arasında öğrencilerin kullanımına açık bulunmaktadır. 

- Varsa öğrenci geri bildirimleri 

- Biriminizce yürütülen, eğitim-öğretim sürecini destekleyici (varsa) dijital kanallar (sosyal medya 

hesapları, Youtube kanalları vb.) 

 https://tr.linkedin.com/company/alk%C3%BC  

 https://www.youtube.com/channel/UCs40jTsKc_BgFcEg0krhMVw/videos?app=desktop 

 https://www.instagram.com/alanyaalku/?hl=tr  

 https://twitter.com/AlanyaAlku?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5

Eauthor 

 https://www.facebook.com/AlanyaAlku/?locale=tr_TR 

 

1.3.2. Akademik destek hizmetleri 

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. 

Örnek:  

- Sınıf Danışmanlarının Web sayfası üzerinden ilanını gösteren linkler 

    https://iisbf.alanya.edu.tr/media/4brchrff/danismanliklar.pdf  

 

https://tr.linkedin.com/company/alk%C3%BC
https://www.youtube.com/channel/UCs40jTsKc_BgFcEg0krhMVw/videos?app=desktop
https://www.instagram.com/alanyaalku/?hl=tr
https://twitter.com/AlanyaAlku?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/AlanyaAlku?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/AlanyaAlku/?locale=tr_TR
https://iisbf.alanya.edu.tr/media/4brchrff/danismanliklar.pdf
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- Danışman Hocaların danışmanlık saatlerini belirttikleri bilgilendirmeler (Örneğin syllabuslar, kapı 

önü notları vb.) 
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1.3.3. Tesis ve altyapılar 

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. 

Örnek:  

 Fakültemizde herhangi bir tesis bulunmamaktadır. 

1.3.4. Dezavantajlı gruplar 

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.  

Örnek:  

- Biriminizde dezavantajlı gruplara yönelik (varsa) hizmet ve uygulama örnekleri 

 Fakültemizde engelli öğrencilerimize yönelik özellikle giriş çıkışlarda sorun yaşanmaması 

adına iyileştirmeler yapılmıştır. Özellikle görme engelli öğrencilerimize kısmi zamanlı 

çalışan öğrenci desteği yapılmıştır. 

1.3.5. Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler 

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. 

Örnek:  

- Biriminizde yıl içerisinde gerçekleştirilen öğrencilere yönelik sportif, kültürel, sosyal faaliyetlerin 

listesi  

 https://iisbf.alanya.edu.tr/duyuru/yuksekogret%C4%B1m-ogrenc%C4%B1ler%C4%B1ne-

yonel%C4%B1k-kal%C4%B1te-elc%C4%B1s%C4%B1 

eg%C4%B1t%C4%B1m%C4%B1/ 

 https://iisbf.alanya.edu.tr/duyuru/yen%C4%B1den-asya-

sert%C4%B1f%C4%B1kal%C4%B1-eg%C4%B1t%C4%B1m-program%C4%B1/ 

 https://iisbf.alanya.edu.tr/duyuru/plaj-voleybolu-halk-senligi/ 

 

1.4. Öğretim Kadrosu 

1.4.1 Öğretim Etkinlikleri ve Gelişimi 

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.  

https://iisbf.alanya.edu.tr/duyuru/yuksekogret%C4%B1m-ogrenc%C4%B1ler%C4%B1ne-yonel%C4%B1k-kal%C4%B1te-elc%C4%B1s%C4%B1%20eg%C4%B1t%C4%B1m%C4%B1/
https://iisbf.alanya.edu.tr/duyuru/yuksekogret%C4%B1m-ogrenc%C4%B1ler%C4%B1ne-yonel%C4%B1k-kal%C4%B1te-elc%C4%B1s%C4%B1%20eg%C4%B1t%C4%B1m%C4%B1/
https://iisbf.alanya.edu.tr/duyuru/yuksekogret%C4%B1m-ogrenc%C4%B1ler%C4%B1ne-yonel%C4%B1k-kal%C4%B1te-elc%C4%B1s%C4%B1%20eg%C4%B1t%C4%B1m%C4%B1/
https://iisbf.alanya.edu.tr/duyuru/yen%C4%B1den-asya-sert%C4%B1f%C4%B1kal%C4%B1-eg%C4%B1t%C4%B1m-program%C4%B1/
https://iisbf.alanya.edu.tr/duyuru/yen%C4%B1den-asya-sert%C4%B1f%C4%B1kal%C4%B1-eg%C4%B1t%C4%B1m-program%C4%B1/
https://iisbf.alanya.edu.tr/duyuru/plaj-voleybolu-halk-senligi/
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 Okulunuz bünyesinde gerçekleşen 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. 

 

 https://iisbf.alanya.edu.tr/duyuru/turkiye-de-gocmenler-ve-sosyal-uyum-sureci-paneli/ 

 https://iisbf.alanya.edu.tr/duyuru/14-goc-sertifika-programi/ 

 

1.4.2 Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme 

 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) 

 

 Başarı Ödülleri 

https://iisbf.alanya.edu.tr/haber/iisbf-ogretim-uyelerine-akademik-basari-odulleri/  

 

 Tebrik mesajları: 

https://iisbf.alanya.edu.tr/haber/tebr%C4%B1kler-2/ 

https://iisbf.alanya.edu.tr/haber/ars-gor-asl%C4%B1han-turgut-doktora-tez%C4%B1n%C4%B1-

savundu/  

 

https://iisbf.alanya.edu.tr/haber/doktora-tebr%C4%B1k-mesaj%C4%B1/  

 

 

 

2. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME 
2.1. Araştırma Kaynakları (İç ve Dış Kaynaklar) 

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.  

      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/) 

https://iisbf.alanya.edu.tr/duyuru/turkiye-de-gocmenler-ve-sosyal-uyum-sureci-paneli/
https://iisbf.alanya.edu.tr/duyuru/14-goc-sertifika-programi/
https://iisbf.alanya.edu.tr/haber/iisbf-ogretim-uyelerine-akademik-basari-odulleri/
https://iisbf.alanya.edu.tr/haber/tebr%C4%B1kler-2/
https://iisbf.alanya.edu.tr/haber/ars-gor-asl%C4%B1han-turgut-doktora-tez%C4%B1n%C4%B1-savundu/
https://iisbf.alanya.edu.tr/haber/ars-gor-asl%C4%B1han-turgut-doktora-tez%C4%B1n%C4%B1-savundu/
https://iisbf.alanya.edu.tr/haber/doktora-tebr%C4%B1k-mesaj%C4%B1/
https://www.alanya.edu.tr/haberler/alku-ye-hucre-bankas%C4%B1-kuruldu/
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- 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) 

 Fakültemizde bulunmamaktadır. 

 

 

2.2. Araştırma yetkinlikleri ve gelişimi 

Akademik personelin araştırma ve geliştirme yetkinliğini geliştirmek üzere eğitim, çalıştay, proje 

pazarları vb. gibi sistematik faaliyetler gerçekleştirilmektedir.  

      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) 

 https://dergipark.org.tr/tr/pub/alanyaakademik  

 

2.3. Ulusal ve uluslararası ortak programlar ve ortak araştırma birimleri 

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 iş birlikleri gibi çoklu araştırma faaliyetleri 

tanımlanmıştır, desteklenmektedir ve sistematik olarak izlenerek kurumun hedefleriyle uyumlu 

iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.  

      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 

 Fakültemizde bulunmamaktadır. 

 

2.4. Araştırma performansı 

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. 

Örnek: 

 Araştırma, proje ve bilim ödüllerine ilişkin duyuru ve ilanlar 

 Birim akademik teşvik başvuru ve inceleme komisyonu karar tutanağı örneği (2021) 

 Patent başvuruları 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/alanyaakademik
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 Bilimsel başarılara birim tarafından sunulan takdir/ödüllendirmeler (web sitesi duyuruları vb. 

sunulabilir) 

 

ALKÜ Personel Daire Başkanlığı Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri: 

https://pdb.alanya.edu.tr/akademik-kadro-islemleri/akademik-yukseltme-atama-formlari/# 

 

 

    

 

 

  

https://pdb.alanya.edu.tr/akademik-kadro-islemleri/akademik-yukseltme-atama-formlari/
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EKLER LİSTESİ: 

Ek 1- Sınav Örnekleri 

Ek 2- Komisyonlar  

Ek 3- Muafiyet Tabloları/AKTS 

Ek 4- Erasmus’tan Dönen Öğrenci Evrakı 

Ek 5- Muafiyet Tabloları 

Ek 6- Muafiyet İşlemleri Resmi Yazısı 

 

 

 


