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Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri (Sürüm 2.0) belgesi ile kullanılmak üzere hazırlanmıştır. 

Kurum Hakkında Bilgiler 

Yüksekokulumuz, 2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren Akdeniz Üniversitesi bünyesinde eğitim 
öğretime başlanmıştır.  Yüksekokulumuz Akdeniz Üniversitesine bağlı iken 23 Nisan 2015 tarihli 29335 Sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan 6640 Sayılı Kanunla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine bağlanmıştır. 
Yüksekokulumuzda aktif olarak öğrenci alan Elektrik Programı , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı , 
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, Bilgisayar Programcılığı Programı, Orman ve Orman Ürünleri 
Programı, Mimari Restorasyon Programı, Tapu ve Kadastro Programı olmak üzere 7 program mevcuttur 
ayrıca Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programı içinde öğrenci alım dosyası hazırlanıp YÖK’e başvurusu 
yapılmıştır.  

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM 

Programların Tasarımı ve Onayı 

Olgunluk Düzeyi (3): Tanımlı süreçler doğrultusunda; Akseki MYO genelinde tasarımı ve onayı gerçekleşen 
programlar, programların amaç ve çıktılarına uygun olarak yürütülmektedir. Paydaşların katılımıyla programların 
tasarımı ve onayına ilişkin sürdürülebilir ve olgunlaşmış uygulamalar Akseki MYO bünyesinde benimsenmiştir; bu 
kapsamda kurumun kendine özgü ve yenilikçi uygulaması bulunmaktadır (Kanıt 1) ve bu uygulamaların bir kısmı diğer 
kurumlar tarafından örnek alınmaktadır. 

Programların yeterlilikleri birimdeki tüm öğretim elemanlarının katılımıyla belirlenmektedir. Kurumda programların 
onaylanma süreci YÖK’ün belirlediği mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Programların onaylanması 
için öncelikle açılacak program ile ilgili bölüm kurulu, program önerisi dosyasını ulusal ve uluslararası benzer 
programları, sektörün, iç ve dış paydaşları ziyaret ederek (Kanıt 2), beklentilerini dikkate alarak hazırlamaktadır. 
Bölüm kurulunda görüşülen ve kabul edilen program açma önerisi, Akseki Meslek Yüksekoklu Kurulu tarafından 
incelenmekte (Kanıt 3 ve Kanıt 4), uygun görülmesi halinde Üniversite Senatosuna gönderilmektedir. Senato’da 
incelenip uygun görülmesinin ardından da YÖK’e gönderilmekte, YÖK’ten uygun görüşü gelmesi durumunda program 
açılabilmektedir. 

Yüksekokulumuz eğitim-öğretim programlarının yeterlilikleriyle ders öğrenme çıktıları ilişki/uyum içerisindedir. 
Üniversitemizde eğitim- öğretim programlarının amaçları ve kazanımları, kamuoyuna açık bir şekilde (Kanıt 5) ilan 
edilmektedir. Eğitim programlarına ait kurum web sayfasında ilan edilmiş program yeterlilikleri ve TYYÇ matrisleri 
konusu ile ilgili web sitesinde gerekli incelemeler yapılmış (Kanıt 6) ve bu matrisler, tüm ön lisans programları için 
tespit edilmiş olup eksikliklerin tamamlanmasına ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılmasına devam edilmektedir.  

Kanıtlar 

1. https://www.alanya.edu.tr/haber/alku-ata-tohuma-sahip-cikiyor 
2. Kurulacak yeni  bölümler için yapılan teknik gezi için izin başvuru yazısı, Akseki MYO Yönetim Kurulu Kararı Evrak 
Tarih ve Sayısı: 08.10.2020-18806 
3.  İtfaiyecilik Programı öğrenci alımı için Akseki MYO Yönetim Kurulu tarafından alınan karar Evrak Tarih ve Sayısı: 
19.03.2020-6188 
4. Kurulacak yeni  bölümler için başvuru dosyaları ve Akseki MYO Yönetim Kurulu Kararı Evrak Tarih ve Sayısı: 
15.09.2020-16863 
5. https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=21&curSunit=197# 
6.  https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=21&curSunit=870# 
7. http://alanya.edu.tr/ctrcms/media/98/tmp/doc/kalite-komisyonu.pdf 
 

 

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=21&curSunit=197
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=21&curSunit=870
http://alanya.edu.tr/ctrcms/media/98/tmp/doc/kalite-komisyonu.pdf
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Programın ders dağılım dengesi 

Olgunluk Düzeyi (1): Ders dağılımına ilişkin ilke ve yöntemler tanımlanmamıştır. 

Akseki MYO bünyesindeki programların birçoğu derslerin yaklaşık %25' ini seçmeli dersler oluşturmaktadır. Zorunlu 
ve seçmeli mesleki derslerin büyük çoğunluğu uygun labaratuar ortamında ve arazi uygulamaları vasıtasıyla  
verilmektedir. Bu seçmeli ve zorunlu derslerin dağılımları Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Bologna Süreci Bilgi 
Paketleri Ders Katologlarında (Kanıt 1) gösterilmiştir. Ancak bunları  kapsayan herhangi bir yönetmelik veya 
denetleyen komisyonu mevcut değildir. 

Kanıtlar 

1. https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=21&curSunit=197# 

 

Ders kazanımlarının program çıktılarıyla uyumu 

Olgunluk Düzeyi (3): Ders kazanımları programların genelinde program çıktılarıyla uyumlandırılmıştır ve ders bilgi 
paketleri ile paylaşılmaktadır (Kanıt 1).  Sistemde yer alan ders izlencelerinde dersin öğrenme çıktıları ve hangi 
öğrenme çıktısının hangi program çıktısına katkı sağladığı bilgisi de yer almaktadır. Ders kazanımlarının program 
çıktılarına sağladığı katkı, dersin değerlendirme bileşenleri aracılığıyla periyodik olarak ölçülmekte ve 
değerlendirilmektedir. Öngörülen katkının sağlanamadığının gözlenmesi durumunda ilgili ders için gerekli önlemler 
alınmaktadır. 

Kanıtlar 

1. https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=21&curSunit=197# 

 

Öğrenci iş yüküne dayalı ders tasarımı 

Olgunluk Düzeyi (3): Dersler öğrenci iş yüküne uygun olarak tasarlanmış, ilan edilmiş ve uygulamaya konulmuştur 
(Kanıt 1). Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi bünyesinde Akseki MYO, ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi 
ve alan için Yükseköğretim Kurulu tarafından oluşturulan yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde ilgili diploma 
programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden, öğrenim 
kazanımlarıyla açıkça belirlenmiş ders saatleri ile öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma 
saatleri göz önünde bulundurularak hesaplanan değeri ifade eden Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ne (AKTS) 
geçmiştir. AKTS Sistemine geçişin yasal olarak düzenlenmesi için Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi Sınav ve 
Başarı Değerlendirme Yönergesi hazırlanmıştır (Kanıt 2) 

Kanıtlar 

1. https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=21&curSunit=194# 

2. https://www.alanya.edu.tr/dokuman/mevzuat/yonerge/sinav-ve-basari-degerlendirme-yonergesi.pdf 

 

 

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=21&curSunit=194
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Ölçme ve değerlendirme sistemi 

Olgunluk Düzeyi (2): Kurumda bütüncül bir ölçme ve değerlendirme sistemi kurmak için tanımlanmış ilke ve kurallar 
bulunmaktadır.  

Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi bünyesinde Akseki MYO ölçme ve değerlendirme sistemi üniversitenin internet 
sayfasında yayımlanan ilgili mevzuat ile belirlenmiştir (Kanıt 1). Yönetmelik uyarınca, öğrencilere aldıkları her ders 
için dersi veren öğretim elemanı tarafından bir harf notu verilmektedir. Kredili derslerde verilen harf notlarının not 
ortalaması hesaplarında kullanılmak üzere 0.0 ile 4.0 arasında rakamsal katsayı karşılıkları vardır.  

Pandemiden dolayı 2020 yılında eğitim ve sınavlar uzaktan sanal ortamda gerçekleştirilmiştir. Akseki MYO 
kapsamında ölçme değerledirme öğretimin elemanının isteğine bağlı olarak çevrimiçi sınav yada ödev şeklinde 
yapılmaktadır (Kanıt 2).  

Kanıtlar 

1. https://www.alanya.edu.tr/dokuman/mevzuat/yonerge/sinav-ve-basari-degerlendirme-yonergesi.pdf 

2. 2020-2021 Güz Yarıyılı Vize Programı ekran görüntüsü 

 

https://www.alanya.edu.tr/dokuman/mevzuat/yonerge/sinav-ve-basari-degerlendirme-yonergesi.pdf
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Öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesi 

Olgunluk Düzeyi (3): Kurumun genelinde planlar dahilinde uygulamalar bulunmaktadır. 

Akseki Meslek Yüksekokulunu tercih eden öğrenciler ön lisans programlarına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 
Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretime Giriş sonucuna göre kabul edilirler (Kanıt 1 ve 2). Ayrıca Yabancı 
uyruklu öğrenciler ilgili Yükseköğretim Kurulu ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi mevzuat hükümleri 
uyarınca Üniversiteye kabul edilirler (Kanıt 3). Yatay geçiş kabulleri Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Ön Lisans 
ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasındaki Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı ve Yandal Programı Yönergesi 
çerçevesinde yürütülmektedir (Kanıt 4). Ayrıca öğrencinin geçmiş eğitiminde görmüş olduğu derslerden muafiyet 
talebinin değerlendirilmesi de program başkanları ve Akseki MYO yönetim kurulu tarafından karara bağlanır (Kanıt 
5). 

Kanıtlar 

1.https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=21&curSunit=870# 

2.http://oidb.alanya.edu.tr/ctrcms/media/26/tmp/doc/muafiyet-ve-intibak-islemleri-yonergesi-2019.pdf 

3.http://alanya.edu.tr/ctrcms/media/98/tmp/doc/2020_11_02_yabanci_uyruklu_ogrenci_secme_ve_yerlestirme_y

onergesi.pdf 

4.https://oidb.alanya.edu.tr/ctrcms/media/26/tmp//ALK%C3%9C%20%C3%96n%20Lisans%20ve%20Lisans%20D%C

3%BCzeyindeki%20Programlar%20Aras%C4%B1ndaki%20Yatay%20Ge%C3%A7i%C5%9F%2C%20%C3%87ift%20Ana

dal%20Program%C4%B1%20ve%20Yandal%20Program%C4%B1%20Y%C3%B6nergesi-Son.pdf 

5.Öğrencinin geçmiş dönemlerde görmüş olduğu derslerden muafiyet talebinin değerlendirilmesine ait Akseki MYO 

Yönetim Kurulunun vermiş olduğu karar, Evrak Tarih ve Sayısı: 13.10.2020-19133 

 

Yeterliliklerin sertifikalandırılması ve diploma 

Olgunluk Düzeyi (3): Kurum genelinde diploma onayı ve diğer yeterliliklerin sertifikalanmasına ilişkin uygulamalar 

bulunmaktadır.  

Diploma, derece ve diğer yeterliliklerin tanınması ve sertifikalandırılmasına ilişkin uygulamalardan elde edilen 

bulgular, sistematik olarak izlenerek paydaşlarla birlikte değerlendirilmekte ve izlem sonuçlarına göre önlem 

alınmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen uygulamalar Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Diploma, Diploma Eki 

ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge çerçevesinde yürütülmektedir. 

Kanıtlar 

1.http://oidb.alanya.edu.tr/ctrcms/media/26/tmp/doc/diploma-diploma-eki-ve-diger-belgelerin-duzenlenmesine-

iliskin-yonerge%20.pdf 

2.http://oidb.alanya.edu.tr/ctrcms/media/26/tmp/doc/muafiyet-ve-intibak-islemleri-yonergesi-2019.pdf 

3.http://alanya.edu.tr/ctrcms/media/98/tmp/doc/2020_11_02_yabanci_uyruklu_ogrenci_secme_ve_yerlestirme_y

onergesi.pdf 

4.https://oidb.alanya.edu.tr/ctrcms/media/26/tmp//ALK%C3%9C%20%C3%96n%20Lisans%20ve%20Lisans%20D%C

3%BCzeyindeki%20Programlar%20Aras%C4%B1ndaki%20Yatay%20Ge%C3%A7i%C5%9F%2C%20%C3%87ift%20Ana

dal%20Program%C4%B1%20ve%20Yandal%20Program%C4%B1%20Y%C3%B6nergesi-Son.pdf 

5.Öğrencinin geçmiş dönemlerde görmüş olduğu derslerden muafiyet talebinin değerlendirilmesine ait Akseki MYO 

Yönetim Kurulunun vermiş olduğu karar, Evrak Tarih ve Sayısı: 13.10.2020-19133 

 

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=21&curSunit=870
http://oidb.alanya.edu.tr/ctrcms/media/26/tmp/doc/muafiyet-ve-intibak-islemleri-yonergesi-2019.pdf
https://oidb.alanya.edu.tr/ctrcms/media/26/tmp/ALK%C3%9C%20%C3%96n%20Lisans%20ve%20Lisans%20D%C3%BCzeyindeki%20Programlar%20Aras%C4%B1ndaki%20Yatay%20Ge%C3%A7i%C5%9F%2C%20%C3%87ift%20Anadal%20Program%C4%B1%20ve%20Yandal%20Program%C4%B1%20Y%C3%B6nergesi-Son.pdf
https://oidb.alanya.edu.tr/ctrcms/media/26/tmp/ALK%C3%9C%20%C3%96n%20Lisans%20ve%20Lisans%20D%C3%BCzeyindeki%20Programlar%20Aras%C4%B1ndaki%20Yatay%20Ge%C3%A7i%C5%9F%2C%20%C3%87ift%20Anadal%20Program%C4%B1%20ve%20Yandal%20Program%C4%B1%20Y%C3%B6nergesi-Son.pdf
https://oidb.alanya.edu.tr/ctrcms/media/26/tmp/ALK%C3%9C%20%C3%96n%20Lisans%20ve%20Lisans%20D%C3%BCzeyindeki%20Programlar%20Aras%C4%B1ndaki%20Yatay%20Ge%C3%A7i%C5%9F%2C%20%C3%87ift%20Anadal%20Program%C4%B1%20ve%20Yandal%20Program%C4%B1%20Y%C3%B6nergesi-Son.pdf
http://oidb.alanya.edu.tr/ctrcms/media/26/tmp/doc/diploma-diploma-eki-ve-diger-belgelerin-duzenlenmesine-iliskin-yonerge%20.pdf
http://oidb.alanya.edu.tr/ctrcms/media/26/tmp/doc/diploma-diploma-eki-ve-diger-belgelerin-duzenlenmesine-iliskin-yonerge%20.pdf
http://oidb.alanya.edu.tr/ctrcms/media/26/tmp/doc/muafiyet-ve-intibak-islemleri-yonergesi-2019.pdf
https://oidb.alanya.edu.tr/ctrcms/media/26/tmp/ALK%C3%9C%20%C3%96n%20Lisans%20ve%20Lisans%20D%C3%BCzeyindeki%20Programlar%20Aras%C4%B1ndaki%20Yatay%20Ge%C3%A7i%C5%9F%2C%20%C3%87ift%20Anadal%20Program%C4%B1%20ve%20Yandal%20Program%C4%B1%20Y%C3%B6nergesi-Son.pdf
https://oidb.alanya.edu.tr/ctrcms/media/26/tmp/ALK%C3%9C%20%C3%96n%20Lisans%20ve%20Lisans%20D%C3%BCzeyindeki%20Programlar%20Aras%C4%B1ndaki%20Yatay%20Ge%C3%A7i%C5%9F%2C%20%C3%87ift%20Anadal%20Program%C4%B1%20ve%20Yandal%20Program%C4%B1%20Y%C3%B6nergesi-Son.pdf
https://oidb.alanya.edu.tr/ctrcms/media/26/tmp/ALK%C3%9C%20%C3%96n%20Lisans%20ve%20Lisans%20D%C3%BCzeyindeki%20Programlar%20Aras%C4%B1ndaki%20Yatay%20Ge%C3%A7i%C5%9F%2C%20%C3%87ift%20Anadal%20Program%C4%B1%20ve%20Yandal%20Program%C4%B1%20Y%C3%B6nergesi-Son.pdf
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Öğretim yöntem ve teknikleri  

Olgunluk Düzeyi (2): Öğrenme-öğretme süreçlerinde öğrenci merkezli yaklaşımın uygulanmasına yönelik ilke kural 
ve planlamalar bulunmaktadır. 

Programların niteliğine göre öğrenci merkezli ders işleme, öğrenci sunum/seminerleri, sanayi uygulamaları, 
rapor/projeler ve ödevler, laboratuvar çalışmalarıi materyal tasarlama/uygulama ve teknik gezi gibi uygulamalar 
gerçekleştirilmektedir.  

Kanıtlar 

1.https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=21&curSunit=197# 

2.https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=21&curSunit=10003# 

 

Ölçme ve değerlendirme 

Olgunluk Düzeyi (2): Öğrenci merkezli ölçme ve değerlendirmeye ilişkin ilke, kural ve planlamalar bulunmaktadır. 

Pandemiden dolayı 2020 yılı içerisindeki sınavlar çevrim içi veya ödev şeklinde yapılmıştır (Kanıt 2). 

Kanıtlar 

1. https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=21&curSunit=197# 

2. 2020 yılı içerisinde çevrim içi sınav ve ödev şeklinde yapıldığına dair ekran görüntüleri aşağıda verilmiştir. 

 

 

 

https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=21&curSunit=197
https://obs.alanya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=21&curSunit=10003
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Öğrenci geri bildirimleri 

Olgunluk Düzeyi (1): Kurumda öğrenci geri bildirimlerinin almasına yönelik mekanizmalar bulunmamaktadır. 

 

Akademik danışmanlık 

Olgunluk Düzeyi (3): Kurumda akademik danışmanlık ilke ve kurallar dahilinde yürütülmektedir.  
Akademik danışmanlık hizmetleri Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Danışmanlık Yönergesi 

ile güvence altına alınmaktadır (Kanıt 1). Kayıt yaptıran her öğrenci için, kayıt öncesinde ilgili bölüm başkanlığı 

tarafından bölümün öğretim elemanları arasından bir danışman belirlenir. Danışmanlık görevi öğrencinin 

Üniversiteye kayıt olması ile başlar, öğrencinin Üniversiteden mezun olması ya da ilişiğinin kesilmesine kadar devam 

eder. Uzun süreli izin ve/veya görevlendirme durumlarında ilgili bölüm başkanlığı tarafından öğrenciye yeni bir 

danışman atanır. Danışman, Üniversite yaşamı ile ilgili konularda öğrenciye rehberlik yaparak, sorunlarının 

çözümünde ve eğitim-öğretim ile ilgili ders seçme, ders şubesini belirleme, ders ekleme, ders silme işlemlerinde 

öğrenciye yardımcı olur. Ders kayıt ve ekle-sil işlemleri, danışman rehberliğinde öğrenci tarafından yapılır. 

Pandemiden dolayı danışmanlık işlemleri interaktif olarak devam etmektedir (Kanıt 2). 

 

Kanıtlar 

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

2. Öğrencinin akademik danışmanlara erişimine ilişkin mekanizmalara ait (Mergen ve OBS üzerinden yazılan 

mesajlar) ekran görüntüsü alınarak kanıt olarak aşağıda sunulmuştur. 

 

https://www.alanya.edu.tr/dokuman/mevzuat/yonerge/on-lisans-ve-lisans-danismanlik-yonergesi.pdf
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Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri 

 
Olgunluk Düzeyi (3): Kurumda atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri uygulanmakta ve karar almalarda 

(eğitim-öğretim kadrosunun işe alınması, atanması, yükseltilmesi ve ders görevlendirmeleri vb.) kullanılmaktadır. 

2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, 657 sayılı Kanun’un 48. maddesi ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 

Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınmaktadır (Kanıt 1). Öğretim elemanlarının atanma ve 

yükseltme süreci tüm devlet üniversitelerinde olduğu gibi yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yürütülmektedir. 

Üniversitemizde, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesinin (a) fıkrasının 

dördüncü bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 12/06/2018 tarihli 30449 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 

“Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile 02.11.2018 tarihli 30583 sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve 

Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine ek olarak üniversitemiz Senatosunun 07.11.2018 tarihli oturumunda 

alınan 25/179 sayılı kararı ile Yükseköğretim Kurulu onay tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yürürlükteki ilgili 

tüm kanun ve yönetmeliklerde mevzu bahis edilen koşullara ilave olarak “Ek Koşullar” belirlenmiştir. Yüksek okulda 

da tüm bu kanun, yönetmelik ve kararlara uygun olarak atama, yükseltme ve görevlendirmeler yapılmaktadır (Kanıt 

2). 

 

Öğretim elemanlarının eğitim-öğretim performansları, öğrencilerin yarıyıl sonlarında yaptıkları ders ve öğretim 

elemanı değerlendirmesi yoluyla yarıyıl sonlarında ve geçmişe yönelik olarak değişik idari seviyelerde izlenmektedir. 

Üniversiteye dışarıdan yapılacak görevlendirmelerde uygulanacak ilke, ölçüt, standartlar T.C. Alanya Alaaddıṅ 

Keykubat Ünıv̇ersıṫesı ̇Ders Görevlendıṙme Ve Ek Ders Uygulama Yönergesıṅde belirlenmiş, görevlendirmeler bu 

doğrultuda yapılmaktadır (Kanıt 3) 

Kanıtlar 

1. http://alanya.edu.tr/ctrcms/media/98/tmp/personel/2020_12_04_ogretim_gorevlisi_ve_arastirma_gorevlisi_ila

n_metni.pdf 

2. http://alanya.edu.tr/ctrcms/media/98/tmp/doc/2020_12_22_alku_ogretim_uyeligine_yukseltilme_ve_atama_e

k_kosullari.pdf 

3. https://alanya.edu.tr/dokuman/mevzuat/yonerge/ders-gorevlendirme-ek-ders-uygulama-yonergesi.pdf 

 

Öğretim yetkinliği 

Olgunluk düzeyi (3): Yüksek okulda bazı bölümlerde öğretim elemanlarının ve öğretim yetkinliğini geliştirmek üzere 

uygulamalar bulunmaktadır. Bu kapsamda Mülkiyet Koruma ve Güvenlik bölüm başkanlığı tarafından ALKÜSEM iş 

birliği ile kurum içi ve kurum dışı katılım sağlanan eğiticilerin eğitimi uygulamaları yapılmıştır (Kanıt 1, Kanıt 2). 

Kanıtlar 

1. https://alkusem.alanya.edu.tr/egitimlerimiz/planlanan-egitimler/1-seviye-yangin-egitici-egitimi-sertifika-

programi 

2. https://alkusem.alanya.edu.tr/egitimlerimiz/planlanan-egitimler/1-seviye-yuksekte-calisma-egitici-egitimi-1 

 

 

 

http://alanya.edu.tr/ctrcms/media/98/tmp/personel/2020_12_04_ogretim_gorevlisi_ve_arastirma_gorevlisi_ilan_metni.pdf
http://alanya.edu.tr/ctrcms/media/98/tmp/personel/2020_12_04_ogretim_gorevlisi_ve_arastirma_gorevlisi_ilan_metni.pdf
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://alanya.edu.tr/dokuman/mevzuat/yonerge/ders-gorevlendirme-ek-ders-uygulama-yonergesi.pdf
https://alkusem.alanya.edu.tr/egitimlerimiz/planlanan-egitimler/1-seviye-yangin-egitici-egitimi-sertifika-programi
https://alkusem.alanya.edu.tr/egitimlerimiz/planlanan-egitimler/1-seviye-yangin-egitici-egitimi-sertifika-programi
https://alkusem.alanya.edu.tr/egitimlerimiz/planlanan-egitimler/1-seviye-yuksekte-calisma-egitici-egitimi-1
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Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme 

Olgunluk Düzeyi (3): Öğretim kadrosuna yönelik teşvik ve ödüllendirme mekanizmaları bulunmaktadır. Öğretim 
elemanlarının yüksek lisans ve doktora çalışmaları teşvik edilmektedir. Kurum bünyesinde öğretim elemanlarını 
teşvik ve ödüllendirme amacına yönelik olarak “Akademik Teşvik” uygulaması mevcuttur. Akademik teşvik uygulama 
esaslarının tanımlandığı bir “Akademik Teşvik Yönerge”si bulunmaktadır (Kanıt 1). 

Kanıtlar: 

1. https://pdb.alanya.edu.tr/ctrcms/media/25/tmp//Akademik%20Teşvik%20Ödeneği%20Yönetmeliği.pdf 

 

Öğrenme ortamı ve kaynakları 

Olgunluk Düzeyi (3): Çağımızın bilgi çağı olması, bilgiye ulaşmanın en kısa yolunun internetten geçmesi, 
üniversitemizin sağlamış olduğu hızlı internet bağlantısı olanakları sayesinde gerekli bilgilere hızlı bir şekilde 
erişilebilmektedir. Her öğretim elemannına üniversite tarafından verilmiş bir bilgisayarının olduğu Akseki Meslek 
Yüksekokulunda , öğrencilere de ayrılan bilgisayar laboratuvarlarında  çalışmalarını sürdürebilmektedirler. 
Kurumda bulunan laboratuvar ve atölyeler ile kütüphanenin yanı sıra Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü için 
öğrencilerin meslek pratiği yapabilmeleri adına alınmış olan Total Station cihazı temin edilmiştir (Kanıt 1) ve bölüm 
hocasına zimmetlenmiştir. Ayrıca Tapu ve Kadastro programıı için kullanımı elzem olan programlar için okulda 
bulunan laboratuvarlardaki bilgisayarlarada aktif olarak kullanılmaktadır. Kurumun genelinde bu kaynakların 
yönetimi alana özgü koşullar, erişilebilirlik ve birimler arası denge gözetilerek gerçekleştirilmektedir. 

Kanıtlar: 

1. https://imidb.alanya.edu.tr/ctrcms/media/29/tmp//M%C3%9CHEND%C4%B0SL%C4%B0K%20FAK%C3%9CLTES

%C4%B0.pdf 

Tesis ve altyapılar 

Olgunluk Düzeyi ( 2): Kurumda yemekhane, kantin, kütüphane, ücretsiz internet erişimi, dinlenme ve ders çalışma 

alanları yer almaktadır. Öğrenme ortamları olarak Yüksek Okulda 2 adet bilgisayar laboratuvarı, 1 adet çizim atölyesi 

ve bir adet kütüphane bulunmaktadır. Pandemi döneminde oluşturulmuş olan uzaktan eğitim altyapısı bulunmakta 

ve öğrenciler ve öğretim elemanları tarafından erişilebilirdir (Kanıt 1).  

 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Akseki’de anlaşılan bir yemek firması ile öğrenciler, idari ve 

akademik personel için yemek hizmeti vermektedir. Alanya’da ana kampüste ALKÜ Sağlık Merkezinden öğrenciler 

faydalanmaktadır, ancak Akseki’de MedikoSosyalin herhangi bir birimi olmadığı için sağlık konusunda öğrencilerimiz 

Akseki Devlet Hastanesinden yararlanmaktadır (Kanıt 2). 

Kanıtlar: 

1. https://mergen.btk.gov.tr/login/canvas 

2. https://aksekidh.saglik.gov.tr/ 

 

Program çıktılarının izlenmesi ve güncellenmesi 

Olgunluk Düzeyi (1): Program çıktılarının izlenmesine ve güncellenmesine ilişkin mekanizma bulunmamaktadır. 

https://pdb.alanya.edu.tr/ctrcms/media/25/tmp/Akademik%20Teşvik%20Ödeneği%20Yönetmeliği.pdf
https://mergen.btk.gov.tr/login/canvas
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ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

Araştırma Stratejisi 

Olgunluk Düzeyi (1): Kurumda şu an için bir AR-GE merkezi ve AR-GE politikası bulunmamakla birlikte akademik 

personel bu konuda özendirilmektedir. 

 

Araştırmaların yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedefleriyle ilişkisi 

Olgunluk Düzeyi (2): Kurumda yapılacak araştırmalar ve açılması planlanan bölüm çalışmalarında yerel, bölgesel ve 
ulusal kalkınma hedefleri ve değişimleri dikkate alınmaktadır. Yörenin fiziki ve kültürel şartları göz önünde 
bulundurularak planlamalar yapılmaktadır. Bu amaçla bölgede yetişebilecek ve bölgeyi kalkındıracak bir ön çalışma 
olarak 3 dönümlük araziye Karakılçık ve Kavılca buğdayı tohumları ekilmiş, açılması planlanan bölümler için alt yapı 
oluşturulmaya başlanmıştır (Kanıt 1). 

Kanıtlar: 

1. https://www.alanya.edu.tr/haber/alku-ata-tohuma-sahip-cikiyor 

 

Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğinin geliştirilmesi 

Olgunluk Düzeyi (1): Kurumda, öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğinin geliştirilmesine yönelik mekanizmalar 
bulunmamaktadır. Ancak öğretim elemanlarının yüksek lisans ve doktora çalışmaları teşvik edilmektedir. 

 

Öğretim elemanı performans değerlendirmesi 

Olgunluk Düzeyi (2): Kurumda, öğretim elemanlarının araştırma araştırma performansının izlenmesine yönelik 
mekanizmalar bulunmaktadır (Kanıt 1). Öğretim elemanlarını araştırma ve yayınlarını sistemde güncellemesi ile 
performansları izlenebilir hale gelmektedir. 

Kanıtlar: 

1. http://abis.alanya.edu.tr 

 

TOPLUMSAL KATKI 

 

 Akseki ilçesindeki koruma alanlarının sahip olduğu kaynak değerlerinin korunarak kullanılması, ziyaretçilerin 

bu kaynak değerleri hakkında doğru bilgilendirilmesi, ziyaretçi yönetiminin sağlanması amacı ve bölgede 

başlatılan kırsal kalkınma çalışmaları çerçevesinde, "Alan Kılavuzu" yetiştirilmesi amacıyla "Alan Kılavuzluğu 

Kursu" açılması maksadıyla  Akseki Meslek Yüksekokulu tarafından fiziki mekan desteği sağlanacağı 

belirtilmiş olup (Kanıt 1) gerekmesi halinde öğretim elemanları da destek verebileceklerini belirtmiştir. 

 Mimari Restorasyon Bölümü hocalarımızdan Öğr.Gör. Meydan PALALI’nın bazı  arkeolojik kazılara katılarak 
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yörenin tarihinin aydınlatılması konusunda katkı vermiştir (Kanıt 2 ve Kanıt 3). 

Kanıtlar: 

1.  Rektörlük makamı tarafından Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne yazmış olduğu yazının ekran görüntüsü 
aşağıda sunulmuştur. 

 

 

2. Öğr. Gör. Meydan PALALI’nın vermiş olduğı dilekçelerin değerlendirilmesine ait Akseki MYO Yönetim Kurulunun 
vermiş olduğu kararlar, Evrak Tarih ve Sayısı: 14.09.2020-16750 ve 06.08.2020-13540 

 

                                                            SONUÇ DEĞERLENDİRME 

                    Olumlu Yönler-Olumsuz Yönler-Yapılan İyileştirme Faaliyetleri-Yapılamayan Faaliyetler 

 

Olumlu Yönler: 

 

 Var olan ve açılması planlanan bazı programlarla sektördeki önemli aktörlerle işbirliğine gidilerek, 

programların bu kurumların beklentileri doğrultusunda tasarlanması ve kurumlara entegre edilmeye 

çalışılmaktadır. 

 Kadrolu öğretim elemanlarının sektör deneyimlerinin olması. 

 Genç, dinamik, yetkin ve işini seven bir öğretim elemanı kadrosunun varlığı. 

 İhtiyaç duyduklarında öğrencilerin kadrolu öğretim elemanlarına kolayca ulaşabilmesi. 

 

Olumsuz Yönler: 

 Bazı bölümlerdeki malzeme ve ekipman eksikliği ile çalışma ortamında yaşanan sorunlar. 

 Kütüphane kaynaklarının eksikliği. 

 Sosyal ve fiziksel imkanlarının yetersizliği. 

 

 

 


