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

Kurum Hakkında Bilgiler 

(Kısaca biriminiz hakkında bilgi veriniz). 

İşletme Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak, 28.03.1983 tarih ve 2809 sayılı Kanunun 
değişik ek 30 uncu maddesine göre, 20.06.2003 tarihli Bakanlar kurulu kararınca kurulmuş ve karar 3 
Temmuz 2003 tarih ve 25157 sayılı Resmi gazete yayınlanmıştır. 

Fakültemiz 2005-2006 eğitim-öğretim yılında “Turizm İşletmeciliği” bölümü ile hizmete başlamıştır. 2008-
2009 öğretim yılında “İşletme Bölümü” açılmış olup her iki bölümde 2009-2010 eğitim öğretim yılında 
ikinci öğretimler açılmıştır. Fakültenin büyütülmesi çalışmaları hızla devam etmiş ve 2009 yılında sırasıyla 
"Uluslararası Ticaret", "Yönetim Bilişim Sistemleri", "Ekonomi ve Finans" ve "İnsan Kaynakları Yönetimi" 
bölümleri açılmıştır. 

Halihazırda “İşletme”, "Uluslararası Ticaret", "İktisat" ve "İnsan Kaynakları Yönetimi" bölümlerinde lisans 
ve “İşletme”, "Uluslararası Ticaret" alanlarında da yüksek lisans ve doktora eğitimleri devam etmektedir. 
Avrupa Birliği Eğitim Programı kapsamında yürütülen Erasmus ve Mevlana Değişim programları ile 
öğrencilerimiz yurt dışına, Farabi değişim programı ile de yurt içinde farklı üniversitelere 
gönderilmektedir. 

Fakültemizin adı 03.10.2019 tarih ve 1613 Cumhurbaşkanı Kararı ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
olarak değiştirilmiştir. Fakültemiz bünyesinde Uluslararası İlişkiler ve Maliye bölümleri de açılmıştır. 
Önümüzdeki yıllarda bu bölümlere de öğrenci alınması düşünülmektedir. 

EĞİTİM-ÖĞRETİM 

Programların Tasarımı ve Onayı 

Üniversitemiz hangi olgunluk düzeyinde bulunmaktadır(1,2,3,4,5) 

Fakültemiz programların tasarımı ve onayı konusunda 4. Seviye olgunluk düzeyinde bulunmaktadır. 

 

İstenilen Kanıtlar (zorunludur) 

Bu bölüm ile ilgili istenilen kanıtlar (link, dosya veya doküman, ekran görüntüsü şeklinde) belirtilmelidir. 

 Program tasarımı ve onayı için kullanılan tanımlı süreçler (yönerge, esaslar vb) 

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

 

1 2 3 4 5 

Kurumda programların tasarımı 

ve onayına ilişkin süreçler 

tanımlanmamıştır. 

Kurumda programların 

tasarımı ve onayına ilişkin 

ilke, yöntem, TYYÇ ile uyum 

ve paydaş katılımını içeren 

tanımlı süreçler 

bulunmaktadır.  

Tanımlı süreçler doğrultusunda; 

Kurumun genelinde, tasarımı ve 

onayı gerçekleşen programlar, 

programların amaç ve öğrenme 

çıktılarına uygun olarak 

yürütülmektedir.  

Programların tasarım ve onay 

süreçleri sistematik olarak 

izlenmekte ve ilgili paydaşlarla 

birlikte değerlendirilerek 

iyileştirilmektedir.  

 

İçselleştirilmiş, sistematik, 

sürdürülebilir ve örnek 

gösterilebilir uygulamalar 

bulunmaktadır. 

https://www.alanya.edu.tr/mevzuat/yonetmelikler
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https://www.alanya.edu.tr/mevzuat/yonergeler 

https://www.alanya.edu.tr/mevzuat/esaslar 

https://www.alanya.edu.tr/mevzuat/yuksekogretim-mevzuati 

 Program tasarımı ve onayı süreçlerinin yönetsel ve organizasyonel yapısı (Komisyonlar, süreç sorumluları, 
süreç akışı vb.) 

https://iibf.alanya.edu.tr/ctrcms/media/3/tmp//iibf_is_akis_semalari_v2.pdf 

https://isletme.alanya.edu.tr/ctrcms/media/3/tmp//BF%20G%C3%B6rev%20Tan%C4%B1mlar%C4%B1%2
0Formu.pdf 

https://iibf.alanya.edu.tr/ctrcms/media/3/tmp//Hassa%20G%C3%B6rev%20Listesi.pdf 

https://iibf.alanya.edu.tr/hakkimizda/organizasyon-semasi-1 

 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.) 

 
Fakültemizde program tasarımında bölüm/alan bazlı uygulama çeşitliliğine dikkat edilmektedir. Bu 

çerçevede lisans eğitimi uzaktan sürdürülürken, İşletme ABD için lisansüstünde eğitim yüz-yüze; 

Uluslararası Ticaret ABD için ise çevrimiçi olacak şekilde devam edilmektedir.  

https://enstitu.alanya.edu.tr/ctrcms/media/65/tmp//LesPopupY.jpg 

 Program tasarım süreçlerine paydaş katılımını gösteren kanıtlar 

https://www.alanya.edu.tr/mevzuat/yonergeler
https://www.alanya.edu.tr/mevzuat/esaslar
https://www.alanya.edu.tr/mevzuat/yuksekogretim-mevzuati
https://iibf.alanya.edu.tr/ctrcms/media/3/tmp/iibf_is_akis_semalari_v2.pdf
https://isletme.alanya.edu.tr/ctrcms/media/3/tmp/BF%20G%C3%B6rev%20Tan%C4%B1mlar%C4%B1%20Formu.pdf
https://isletme.alanya.edu.tr/ctrcms/media/3/tmp/BF%20G%C3%B6rev%20Tan%C4%B1mlar%C4%B1%20Formu.pdf
https://iibf.alanya.edu.tr/ctrcms/media/3/tmp/Hassa%20G%C3%B6rev%20Listesi.pdf
https://iibf.alanya.edu.tr/hakkimizda/organizasyon-semasi-1
https://enstitu.alanya.edu.tr/ctrcms/media/65/tmp/LesPopupY.jpg
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Programın ders dağılım dengesi 

Üniversitemiz hangi olgunluk düzeyinde bulunmaktadır(1,2,3,4,5) 

Fakültemiz programın ders dağılım dengesi konusunda 3. Seviye olgunluk düzeyinde bulunmaktadır. 
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İstenilen Kanıtlar (zorunludur) 

Bu bölüm ile ilgili istenilen kanıtlar (link, dosya veya doküman, ekran görüntüsü şeklinde) belirtilmelidir. 

 Ders dağılımına ilişkin ilke ve yöntemler ile buna ilişkin kanıtlar 

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

 İlan edilmiş ders bilgi paketlerinde ders dağılım dengesinin gözetildiğine ilişkin kanıtlar 

 

 Ders Dağılım Dengesi ile ilgili Eğitim komisyonu kararı, senato kararları vb  

 Ders dağılım dengesinin izlenmesine ve iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar 

 

1 2 3 4 5 

Ders dağılımına ilişkin, ilke ve 

yöntemler tanımlanmamıştır. 

Ders dağılımına ilişkin olarak 

alan ve meslek bilgisi ile genel 

kültür dersleri dengesi, 

zorunlu- seçmeli ders dengesi, 

kültürel derinlik kazanma, 

farklı disiplinleri tanıma 

imkânları gibi boyutlara 

yönelik ilke ve yöntemleri 

içeren tanımlı süreçler 

bulunmaktadır. 

Programların genelinde ders 

bilgi paketleri, tanımlı süreçler 

doğrultusunda hazırlanmış ve 

ilan edilmiştir. 

Programlarda ders dağılım 

dengesi izlenmekte ve 

iyileştirilmektedir.  

İçselleştirilmiş, sistematik, 

sürdürülebilir ve örnek 

gösterilebilir uygulamalar 

bulunmaktadır. 

https://www.alanya.edu.tr/dokuman/mevzuat/yonetmelik/egitim-ogretim-ve-sinav.pdf
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Ders kazanımlarının program çıktılarıyla uyumu 

Üniversitemiz hangi olgunluk düzeyinde bulunmaktadır(1,2,3,4,5) 

Fakültemiz 4. Seviye olgunluk düzeyinde bulunmaktadır. 

 

İstenilen Kanıtlar (zorunludur) 

Bu bölüm ile ilgili istenilen kanıtlar (link, dosya veya doküman, ekran görüntüsü şeklinde) belirtilmelidir. 

 Program çıktıları ve ders kazanımlarının ilişkilendirilmesi 

 

 

1 2 3 4 5 

Ders kazanımları program 

çıktıları ile eşleştirilmemiştir. 

 

Ders kazanımlarının 

oluşturulması ve program 

çıktılarıyla uyumlu hale 

getirilmesine ilişkin ilke, 

yöntem ve sınıflamaları içeren 

tanımlı süreçler 

bulunmaktadır.  

 

Ders kazanımları programların 

genelinde program çıktılarıyla 

uyumlandırılmıştır ve ders bilgi 

paketleri ile paylaşılmaktadır. 

Ders kazanımlarının program 

çıktılarıyla uyumu izlenmekte 

ve iyileştirilmektedir.  

İçselleştirilmiş, sistematik, 

sürdürülebilir ve örnek 

gösterilebilir uygulamalar 

bulunmaktadır. 
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 Program dışından alınan derslerin (örgün veya uzaktan) program çıktılarıyla uyumunu gösteren kanıtlar 

https://iibf.alanya.edu.tr/ogrenci/dilekce-ornekleri 

 

Öğrenciler yukarıda belirtilen linkteki başvuru dilekçelerini doldurarak fakültemize gerekli başvuruyu 

yapmaktadırlar. 

https://iibf.alanya.edu.tr/ogrenci/dilekce-ornekleri
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 Ders kazanımların program çıktılarıyla uyumunun izlenmesine ve iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar 

Öğrenci iş yüküne dayalı ders tasarımı 

Üniversitemiz hangi olgunluk düzeyinde bulunmaktadır(1,2,3,4,5) 

Fakültemiz 4. Seviye olgunluk düzeyinde bulunmaktadır. 

 

İstenilen Kanıtlar (zorunludur) 

Bu bölüm ile ilgili istenilen kanıtlar (link, dosya veya doküman, ekran görüntüsü şeklinde) belirtilmelidir. 

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

https://iibf.alanya.edu.tr/ogrenci/ders-icerikleri 

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

tanımlandığını gösteren kanıtlar 

https://iibf.alanya.edu.tr/ogrenci/ders-icerikleri 

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

 Öğrenciler yukarıda belirtilen başvuru dilekçesini doldurarak 

fakültemize gerekli başvuruyu yapmaktadırlar. https://iibf.alanya.edu.tr/ogrenci/dilekce-ornekleri 

 

1 2 3 4 5 

Dersler öğrenci iş yüküne dayalı 

olarak tasarlanmamıştır. 

Öğrenci iş yükünün nasıl 

hesaplanacağına ilişkin staj, 

mesleki uygulama hareketlilik 

gibi boyutları içeren ilke ve 

yöntemlerin yer aldığı tanımlı 

süreçler* bulunmaktadır. 

 

Dersler öğrenci iş yüküne uygun 

olarak tasarlanmış, ilan edilmiş ve 

uygulamaya konulmuştur. 

Programlarda öğrenci iş yükü 

izlenmekte ve buna göre ders 

tasarımı güncellenmektedir.  

İçselleştirilmiş, sistematik, 

sürdürülebilir ve örnek 

gösterilebilir uygulamalar 

bulunmaktadır. 

https://iibf.alanya.edu.tr/ogrenci/ders-icerikleri
https://iibf.alanya.edu.tr/ogrenci/ders-icerikleri
https://iibf.alanya.edu.tr/ogrenci/dilekce-ornekleri
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Ölçme ve değerlendirme sistemi 

Üniversitemiz hangi olgunluk düzeyinde bulunmaktadır(1,2,3,4,5) 

Fakültemiz 3. Seviye olgunluk düzeyinde bulunmaktadır. 

 

İstenilen Kanıtlar (zorunludur) 

Bu bölüm ile ilgili istenilen kanıtlar (link, dosya veya belge, ekran görüntüsü şeklinde) belirtilmelidir. 

 Ölçme ve değerlendirme sistemine ilişkin ilke ve kurallar (Uzaktan ve karma eğitim süreçleri dahil) 

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

 Fakültemiz yukarıda belirtilen yönetmelik dahilinde ölçme ve değerlendirme işlemlerini 

gerçekleştirmektedir. 

 Dezavantajlı gruplar ve çevrimiçi sınavlar gibi özel ölçme türlerine ilişkin mekanizmalar 

 Sınav güvenliği mekanizmaları  

 Ölçme ve değerlendirme sürecinin izlendiğine ve iyileştirildiğine ilişkin kanıtlar 

 Değerlendirme süreçlerine ilişkin tutarlılık analizleri 

Öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesi 

Önceki öğrenmenin (örgün, yaygın, uzaktan/karma eğitim ve serbest öğrenme yoluyla edinilen bilgi ve becerilerin) tanınması ve 

kredilendirilmesi yapılmalıdır. 

  

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

belirtilen yönetmeliğe uygun olacak şekilde öğrencileri kabul etmektedir. Öğrenciler fakültemizin sitesinde bulunan dilekçe 

örnekleri ile birimimize başvuru yapmaktadır. 

https://iibf.alanya.edu.tr/ogrenci/dilekce-ornekleri 

 

1 2 3 4 5 

Kurumun ölçme ve 

değerlendirme sistemi 

bulunmamaktadır.  

Kurumda bütüncül bir ölçme 

ve değerlendirme sistemi 

kurmak için tanımlanmış ilke 

ve kurallar bulunmaktadır. 

 

Kurumun genelinde bu ilke ve 

kuralara uygun ölçme ve 

değerlendirme uygulamaları 

yürütülmektedir. 

Kurumda ölçme ve 

değerlendirme uygulamaları 

izlenmekte ve izlem sonuçlarına 

göre ölçme ve değerlendirme 

sisteminde iyileştirme 

yapılmaktadır. 

 

İçselleştirilmiş, sistematik, 

sürdürülebilir ve örnek 

gösterilebilir uygulamalar 

bulunmaktadır. 

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
https://iibf.alanya.edu.tr/ogrenci/dilekce-ornekleri


11 
Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri (Sürüm 2.0) belgesi ile kullanılmak üzere hazırlanmıştır. 

 

Üniversitemiz hangi olgunluk düzeyinde bulunmaktadır(1,2,3,4,5) 

 

İstenilen Kanıtlar (zorunludur) 

Bu bölüm ile ilgili istenilen kanıtlar (link, dosya veya belge, ekran görüntüsü şeklinde) belirtilmelidir. 

 Önceki öğrenmelerin tanınmasında öğrenci iş yükü temelli kredilerin kullanıldığına dair belgeler 

 

1 2 3 4 5 

Kurumda öğrenci kabulü, 

önceki öğrenmenin tanınması 

ve kredilendirilmesine ilişkin 

süreçler tanımlanmamıştır. 

Kurumda öğrenci kabulü, 

önceki öğrenmenin tanınması 

ve kredilendirilmesine ilişkin 

ilke, kural ve bağlı planlar 

bulunmaktadır. 

 

Kurumun genelinde planlar 
dahilinde uygulamalar 
bulunmaktadır. 

Öğrenci kabulü, önceki 

öğrenmenin tanınması ve 

kredilendirilmesine ilişkin 

süreçler izlenmekte, 

iyileştirilmekte ve 

güncellemeler ilan 

edilmektedir. 

İçselleştirilmiş, sistematik, 

sürdürülebilir ve örnek 

gösterilebilir uygulamalar 

bulunmaktadır. 
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Yeterliliklerin sertifikalandırılması ve diploma 

Üniversitemiz hangi olgunluk düzeyinde bulunmaktadır(1,2,3,4,5) 

Fakültemiz 3. Seviye olgunluk düzeyinde bulunmaktadır. 

 

İstenilen Kanıtlar (zorunludur) 

Bu bölüm ile ilgili istenilen kanıtlar (link, dosya veya belge, ekran görüntüsü şeklinde) belirtilmelidir. 

 

1 2 3 4 5 

Kurumda diploma onayı ve diğer 

yeterliliklerin 

sertifikalandırılmasına ilişkin 

süreçler tanımlanmamıştır. 

Kurumda diploma onayı ve 

diğer yeterliliklerin 

sertifikalandırılmasına ilişkin 

kapsamlı, tutarlı ve ilan 

edilmiş ilke, kural ve süreçler 

bulunmaktadır. 

Kurumun genelinde diploma 

onayı ve diğer yeterliliklerin 

sertifikalandırılmasına ilişkin 

uygulamalar bulunmaktadır.  

 

Uygulamalar izlenmekte ve 

tanımlı süreçler 

iyileştirilmektedir. 

 

İçselleştirilmiş, sistematik, 

sürdürülebilir ve örnek 

gösterilebilir uygulamalar 

bulunmaktadır. 
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 Merkezi yerleştirmeyle gelen öğrenci grupları dışında kalan yatay geçiş, yabancı uyruklu öğrenci sınavı (YÖS), 

çift anadal programı (ÇAP), yandal öğrenci kabullerinde uygulanan kriterler 

Üniversitemizin konu ile ilgili yönetmelikleri uygulanmaktadır. 

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

 Öğrenci iş yükü kredisinin değişim programlarında herhangi bir ek çalışmaya gerek kalmaksızın tanındığını 

gösteren belgeler 

 

Öğretim yöntem ve teknikleri  

Üniversitemiz hangi olgunluk düzeyinde bulunmaktadır(1,2,3,4,5) 

Fakültemiz 3. Seviye olgunluk düzeyinde bulunmaktadır. 

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

Bu bölüm ile ilgili istenilen kanıtlar (link, dosya veya belge, ekran görüntüsü şeklinde) belirtilmelidir. 

 Ders bilgi paketlerinde öğrenci merkezli öğretim yöntemlerinin varlığı 

 

1 2 3 4 5 

Öğrenme-öğretme süreçlerinde 

öğrenci merkezli yaklaşımlar 

bulunmamaktadır. 

Öğrenme-öğretme süreçlerinde 

öğrenci merkezli yaklaşımın 

uygulanmasına yönelik ilke, 

kural ve planlamalar 

bulunmaktadır. 

Programların genelinde 

öğrenci merkezli öğretim 

yöntem teknikleri tanımlı 

süreçler doğrultusunda 

uygulanmaktadır. 

Öğrenci merkezli uygulamalar 

izlenmekte ve ilgili iç 

paydaşların katılımıyla 

iyileştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, sistematik, 

sürdürülebilir ve örnek 

gösterilebilir uygulamalar 

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

 

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

 

 

 

 

 

  



16 
Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri (Sürüm 2.0) belgesi ile kullanılmak üzere hazırlanmıştır. 

 

 Aktif ve etkileşimli öğretme yöntemlerine ilişkin tanımlı süreçler ve uygulamalar 

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

Ölçme ve değerlendirme 

Üniversitemiz hangi olgunluk düzeyinde bulunmaktadır(1,2,3,4,5) 

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


17 
Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri (Sürüm 2.0) belgesi ile kullanılmak üzere hazırlanmıştır. 

 

İstenilen Kanıtlar (zorunludur) 

Bu bölüm ile ilgili istenilen kanıtlar (link, dosya veya belge, ekran görüntüsü şeklinde) belirtilmelidir. 

 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

 

1 2 3 4 5 

Programlarda öğrenci merkezli 

ölçme ve değerlendirme 

yaklaşımları bulunmamaktadır. 

Öğrenci merkezli ölçme ve 

değerlendirmeye ilişkin ilke, 

kural ve planlamalar 

bulunmaktadır. 

Programların genelinde 

öğrenci merkezli ve 

çeşitlendirilmiş ölçme ve 

değerlendirme uygulamaları 

bulunmaktadır. 

Öğrenci merkezli ölçme ve 

değerlendirme uygulamaları 

izlenmekte ve ilgili iç 

paydaşların katılımıyla 

iyileştirilmektedir 

İçselleştirilmiş, sistematik, 

sürdürülebilir ve örnek 

gösterilebilir uygulamalar 

bulunmaktadır. 



18 
Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri (Sürüm 2.0) belgesi ile kullanılmak üzere hazırlanmıştır. 

 

Öğrenci geri bildirimleri 

Üniversitemiz hangi olgunluk düzeyinde bulunmaktadır(1,2,3,4,5) 

 

İstenilen Kanıtlar (zorunludur) 

Bu bölüm ile ilgili istenilen kanıtlar (link, dosya veya belge, ekran görüntüsü şeklinde) belirtilmelidir. 

 Öğrenci geri bildirimi elde etmeye ilişkin ilke ve kurallar 

 Tanımlı öğrenci geri bildirim mekanizmalarının tür, yöntem ve çeşitliliğini gösteren kanıtlar (Uzaktan/karma 

eğitim dahil) 

 Öğrenci geri bildirimleri kapsamında gerçekleştirilen iyileştirmelere ilişkin uygulamalar 

 Öğrencilerin karar alma mekanizmalarına katılımı örnekleri 

 

 

1 2 3 4 5 

Kurumda öğrenci geri 

bildirimlerinin alınmasına yönelik 

mekanizmalar bulunmamaktadır. 

Kurumda öğretim süreçlerine ilişkin 

olarak öğrencilerin geri 

bildirimlerinin (ders, dersin öğretim 

elemanı, program, öğrenci iş yükü* 

vb.) alınmasına ilişkin ilke ve 

kurallar oluşturulmuştur. 

Programların genelinde 

öğrenci geri bildirimleri (her 

yarıyıl ya da her akademik yıl 

sonunda) alınmaktadır. 

Tüm programlarda öğrenci geri 

bildirimlerinin alınmasına ilişkin 

uygulamalar izlenmekte ve öğrenci 

katılımına dayalı biçimde 

iyileştirilmektedir. Geri bildirim 

sonuçları karar alma süreçlerine 

yansıtılmaktadır. 

İçselleştirilmiş, sistematik, 

sürdürülebilir ve örnek 

gösterilebilir uygulamalar 

bulunmaktadır. 



19 
Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri (Sürüm 2.0) belgesi ile kullanılmak üzere hazırlanmıştır. 

Akademik danışmanlık 

Üniversitemiz hangi olgunluk düzeyinde bulunmaktadır(1,2,3,4,5) 

Fakültemiz 4. Seviye olgunluk düzeyinde bulunmaktadır. 

 

İstenilen Kanıtlar (zorunludur) 

Bu bölüm ile ilgili istenilen kanıtlar (link, dosya veya belge, ekran görüntüsü şeklinde) belirtilmelidir. 

• Öğrenci danışmanlık sisteminde kullanılan tanımlı süreçler 

Fakültemizin internet adresinde her dönemin öğrencileri ve onlardan sorumlu danışmanlarının kim 

olduğu yayınlanmıştır. Danışmanların dahili telefon numaraları ve e-posta adresleri de 

belirtilmiştir. Bunun yanında gerekli durumlarda danışmanlar öğrencilere obs sistemi üzerinden 

mesaj yoluyla, kayıtlı e-posta adresleri üzerinden ya da sistemde kayıtlı cep telefonlarından 

ulaşarak öğrencilerin danışmanlarından en yüksek düzeyde yardım almalarına özen 

göstermektedir. 

https://iibf.alanya.edu.tr/ctrcms/media/3/tmp//DANI%C5%9EMANLIKLAR.pdf 

https://iibf.alanya.edu.tr/personel/akademik-personel-1 

• Varsa uzaktan eğitimde akademik ve teknik öğrenci danışmanlığı mekanizmaları ve tanımlı 

süreçler 

Fakültemizde eğitim-öğretim yılı başında tüm danışmanlar öğrencileri ile çeşitli online toplantı 

programları üzerinden bir araya gelmişler ve kendilerine uzaktan eğitim süreci ve bu süreçte 

kendilerine nasıl ulaşabileceklerine dair bilgi vermişlerdir. 

• Öğrencilerin danışmanlara erişimine ilişkin mekanizmalar 

https://iibf.alanya.edu.tr/ctrcms/media/3/tmp//DANI%C5%9EMANLIKLAR.pdf 

https://iibf.alanya.edu.tr/personel/akademik-personel-1 

• Öğrencilerin katılımına ilişkin kanıtlar 

 

1 2 3 4 5 

Kurumda tanımlı bir akademik 

danışmanlık süreci 

bulunmamaktadır. 

Kurumda öğrencinin 

akademik ve kariyer gelişimini 

destekleyen bir danışmanlık 

sürecine ilişkin tanımlı ilke ve 

kurallar bulunmaktadır. 

Kurumda akademik danışmanlık 

ilke ve kurallar dahilinde 

yürütülmektedir. 

 

Kurumda akademik danışmanlık 

hizmetleri izlenmekte ve 

öğrencilerin katılımıyla 

iyileştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, sistematik, 

sürdürülebilir ve örnek 

gösterilebilir uygulamalar 

bulunmaktadır. 

https://iibf.alanya.edu.tr/ctrcms/media/3/tmp/DANI%C5%9EMANLIKLAR.pdf
https://iibf.alanya.edu.tr/personel/akademik-personel-1
https://iibf.alanya.edu.tr/ctrcms/media/3/tmp/DANI%C5%9EMANLIKLAR.pdf
https://iibf.alanya.edu.tr/personel/akademik-personel-1


20 
Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri (Sürüm 2.0) belgesi ile kullanılmak üzere hazırlanmıştır. 

 

 
 

Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri 

Üniversitemiz hangi olgunluk düzeyinde bulunmaktadır(1,2,3,4,5) 

Fakültemiz 4. Seviye olgunluk düzeyindedir. 

 

İstenilen Kanıtlar (zorunludur) 

 

1 2 3 4 5 

Kurumun atama, yükseltme ve 

görevlendirme süreçleri 

tanımlanmamıştır. 

Kurumun atama, yükseltme 
ve görevlendirme kriterleri 
tanımlanmış; ancak 
planlamada alana özgü 
ihtiyaçlar irdelenmemiştir. 

Kurumun tüm alanlar için tanımlı ve 

paydaşlarca bilinen atama, yükseltme 

ve görevlendirme kriterleri 

uygulanmakta ve karar almalarda 

(eğitim-öğretim kadrosunun işe 

alınması, atanması, yükseltilmesi ve 

ders görevlendirmeleri vb.) 

kullanılmaktadır. 

Atama, yükseltme ve 

görevlendirme uygulamalarının 

sonuçları izlenmekte ve izlem 

sonuçları değerlendirilerek 

önlemler alınmaktadır. 

İçselleştirilmiş, sistematik, 

sürdürülebilir ve örnek 

gösterilebilir uygulamalar 

bulunmaktadır. 



21 
Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri (Sürüm 2.0) belgesi ile kullanılmak üzere hazırlanmıştır. 

Bu bölüm ile ilgili istenilen kanıtlar (link, dosya veya belge, ekran görüntüsü şeklinde) belirtilmelidir. 

 Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri 

http://alanya.edu.tr/ctrcms/media/98/tmp/doc/2020_12_22_alku_ogretim_uyeligine_yukseltilme_ve_atama

_ek_kosullari.pdf 

 

 

Öğretim yetkinliği 

Üniversitemiz hangi olgunluk düzeyinde bulunmaktadır(1,2,3,4,5) 

 

İstenilen Kanıtlar (zorunludur) 

Bu bölüm ile ilgili istenilen kanıtlar (link, dosya veya belge, ekran görüntüsü şeklinde) belirtilmelidir. 

 Biriminizin yaptığı veya kurum dışı katılım sağlanan eğiticilerin eğitimi uygulamalarına (Uzaktan eğitim 

uygulamaları dahil) ilişkin planlama (kapsamı, veriliş yöntemi, katılım bilgileri vb.) ve uygulamalara ilişkin 

kanıtlar 

 Eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını izleme süreçlerini gösteren belgeler ve dokümanlar 

(Atama-yükseltme kriterleri vb.) fakülte bazında yıllık faaliyet 

 Öğretim elemanlarının izleme ve iyileştirme süreçlerine katılımını gösteren kanıtlar  

 

 

 

Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme 

Üniversitemiz hangi olgunluk düzeyinde bulunmaktadır(1,2,3,4,5) 

Fakültemiz 4. Seviye olgunluk düzeyindedir. 

 

1 2 3 4 5 

Kurumda öğretim elemanlarının 

öğretim yetkinliğini geliştirmek 

üzere planlamalar 

bulunmamaktadır. 

Kurumun öğretim elemanlarının; 
öğrenci merkezli öğrenme, 
uzaktan eğitim, ölçme 
değerlendirme, materyal 
geliştirme ve kalite güvencesi 
sistemi gibi alanlardaki 
yetkinliklerinin geliştirilmesine 
ilişkin planlar bulunmaktadır. 

Kurumun genelinde öğretim 

elemanlarının öğretim 

yetkinliğini geliştirmek üzere 

uygulamalar vardır. 

Öğretim yetkinliğini geliştirme 

uygulamalarından elde edilen 

bulgular izlenmekte ve izlem 

sonuçları öğretim elamanları ile 

birlikte irdelenerek önlemler 

alınmaktadır. 

İçselleştirilmiş, sistematik, 

sürdürülebilir ve örnek 

gösterilebilir uygulamalar 

bulunmaktadır. 

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


22 
Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri (Sürüm 2.0) belgesi ile kullanılmak üzere hazırlanmıştır. 

 

İstenilen Kanıtlar (zorunludur) 

Bu bölüm ile ilgili istenilen kanıtlar (link, dosya veya belge, ekran görüntüsü şeklinde) belirtilmelidir. 

 Eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını takdir-tanıma ve ödüllendirmek üzere yapılan planlama, 

uygulama ve iyileştirme kanıtları 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=201811834&MevzuatTur=21&MevzuatTertip=5 

Öğrenme ortamı ve kaynakları 

Üniversitemiz hangi olgunluk düzeyinde bulunmaktadır(1,2,3,4,5) 

Faakültemiz 3. Seviye olgunluk düzeyindedir. 

İstenilen Kanıtlar (zorunludur) 

Bu bölüm ile ilgili istenilen kanıtlar (link, dosya veya belge, ekran görüntüsü şeklinde) belirtilmelidir. 

 Öğrenme kaynakları ve bu kaynakların yeterlilik durumu, geliştirilmesine ilişkin planlamalar ve uygulamalar 

(Sınıf, laboratuvar, kütüphane, stüdyo; ders kitapları, çevrimiçi (online) kitaplar/belgeler/videolar vb. 

kaynaklar bahsedilmelidir) sınıf,bilgisayar lab sayısı 

Fakültemizde 15 adet derslik, 1 adet konferans salonu, 1 adet bilgisayar laboratuvarı 

bulunmaktadır. 

 

1 2 3 4 5 

Öğretim kadrosuna yönelik teşvik 

ve ödüllendirilme mekanizmaları 

bulunmamaktadır. 

Teşvik ve ödüllendirme 
mekanizmalarının; yetkinlik 
temelli, adil ve şeffaf biçimde 
oluşturulmasına yönelik planlar 
bulunmaktadır. 

Teşvik ve ödüllendirme 

uygulamaları kurum 

geneline yayılmıştır. 

Teşvik ve ödül uygulamaları 

izlenmekte ve 

iyileştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, sistematik, 

sürdürülebilir ve örnek 

gösterilebilir uygulamalar 

bulunmaktadır. 

 

1 2 3 4 5 

Kurumun eğitim-öğretim 

faaliyetlerini sürdürebilmek 

için yeterli kaynağı 

bulunmamaktadır. 

Kurumun eğitim-öğretim 
faaliyetlerini sürdürebilmek için 
uygun nitelik ve nicelikte öğrenme 
kaynaklarının (sınıf, laboratuvar, 
stüdyo, öğrenme yönetim sistemi, 
basılı/e-kaynak ve materyal, insan 
kaynakları vb.) oluşturulmasına 
yönelik planları vardır. 

Kurumun genelinde öğrenme 

kaynaklarının yönetimi alana özgü 

koşullar, erişilebilirlik ve birimler 

arası denge gözetilerek 

gerçekleştirilmektedir. 

Öğrenme kaynaklarının  

geliştirilmesine ve 

kullanımına yönelik izleme 

ve iyileştirilme 

yapılmaktadır. 

İçselleştirilmiş, sistematik, 

sürdürülebilir ve örnek 

gösterilebilir uygulamalar 

bulunmaktadır. 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=201811834&MevzuatTur=21&MevzuatTertip=5


23 
Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri (Sürüm 2.0) belgesi ile kullanılmak üzere hazırlanmıştır. 

Tesis ve altyapılar 

Üniversitemiz hangi olgunluk düzeyinde bulunmaktadır(1,2,3,4,5) 

 

İstenilen Kanıtlar (zorunludur) 

Bu bölüm ile ilgili istenilen kanıtlar (link, dosya veya belge, ekran görüntüsü şeklinde) belirtilmelidir. 

 Tesis ve altyapılar (yemekhane, yurt, teknoloji donanımlı çalışma alanları; sağlık, ulaşım, bilişim 

hizmetleri, uzaktan eğitim altyapısı, laboratuvar alt yapısı bahsedilmelidir) 

Fakültemiz öğrencileri üniversitemizin sağladığı yemekhane yurt, sağlık ve bilişim hizetleri alanlarından 

faydalanmaktadırlar. Fakültemizde mevcut değildir. 

 Tesis ve altyapının kurumsal büyüme ile ilişkili olarak gelişim durumu (Örneğin, birim sayısındaki artış ile 

fiziksel alanlardaki artış arasındaki ilişki gibi) 

Program çıktılarının izlenmesi ve güncellenmesi 

Üniversitemiz hangi olgunluk düzeyinde bulunmaktadır(1,2,3,4,5) 

 

1 2 3 4 5 

Kurumda uygun nitelik ve 

nicelikte tesisler ve altyapı 

bulunmamaktadır. 

 

Kurumda uygun nitelik ve nicelikte 
tesis ve altyapının (yemekhane, yurt, 
sağlık, kütüphane, ulaşım, bilgi ve 
iletişim altyapısı, uzaktan eğitim 
altyapısı vb.) kurulmasına ve 
kullanımına ilişkin planlamalar 
bulunmaktadır.   

Kurumun genelinde tesis ve 

altyapı erişilebilirdir ve 

bunlardan fırsat eşitliğine 

dayalı olarak 

yararlanılmaktadır. 

 

 

Tesis ve altyapının kullanımı 

izlenmekte ve ihtiyaçlar 

doğrultusunda 

iyileştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, sistematik, 

sürdürülebilir ve örnek 

gösterilebilir uygulamalar 

bulunmaktadır. 



24 
Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri (Sürüm 2.0) belgesi ile kullanılmak üzere hazırlanmıştır. 

 

İstenilen Kanıtlar (zorunludur) 

Bu bölüm ile ilgili istenilen kanıtlar (link, dosya veya belge, ekran görüntüsü şeklinde) belirtilmelidir. 

 Programların izlenmesi ve güncellenmesine ilişkin periyot (yıllık ve program süresinin sonunda) ilke, kural, 

gösterge, plan ve uygulamalar 

 Programların yıllık öz değerlendirme raporları (Program çıktıları açısından değerlendirme) 

 Program çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığını izleyen sistemler (Bilgi Yönetim Sistemi) 

 Programların yıllık ve program süresi temelli izlemelerden hareketle yapılan iyileştirmeler 

 Yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler konusunda paydaşların bilgilendirildiği uygulamalar 

 Programın amaçlarına ulaşıp ulaşmadığına ilişkin geri bildirimler 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

Araştırma Stratejisi 

Üniversitemiz hangi olgunluk düzeyinde bulunmaktadır(1,2,3,4,5) 

 

 

 

1 2 3 4 5 

Program çıktılarının izlenmesine 

ve güncellenmesine ilişkin 

mekanizma bulunmamaktadır. 

Program çıktılarının izlenmesine 
ve güncellenmesine ilişkin 
periyot, ilke, kural ve 
göstergeler oluşturulmuştur. 

 
 
 
 

Programların genelinde 

program çıktılarının 

izlenmesine ve 

güncellenmesine ilişkin 

mekanizmalar 

işletilmektedir.  

Program çıktıları bu 

mekanizmalar ile izlenmekte ve 

ilgili paydaşların görüşleri de 

alınarak güncellenmektedir.  

 

İçselleştirilmiş, sistematik, 

sürdürülebilir ve örnek 

gösterilebilir uygulamalar 

bulunmaktadır. 

 

1 2 3 4 5 

Kurumda araştırma-geliştirme 
süreçlerinin yönetimi ve 
organizasyonel yapısına ilişkin 
bir planlama bulunmamaktadır. 

Kurumun araştırma-geliştirme 
süreçlerinin yönetim ve 
organizasyonel yapısına ilişkin 
yönlendirme ve motive etme gibi 
hususları dikkate alan planlamaları 
bulunmaktadır.   

Kurumun genelinde araştırma-
geliştirme süreçlerinin yönetimi ve 
organizasyonel yapısı kurumsal 
tercihler yönünde 
uygulanmaktadır. 

Kurumda araştırma-
geliştirme süreçlerinin 
yönetimi ve organizasyonel 
yapısının işlerliği ile ilişkili 
sonuçlar izlenmekte ve 
önlemler alınmaktadır.  

 

İçselleştirilmiş, sistematik, 
sürdürülebilir ve örnek 
gösterilebilir uygulamalar 
bulunmaktadır. 

 



25 
Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri (Sürüm 2.0) belgesi ile kullanılmak üzere hazırlanmıştır. 

İstenilen Kanıtlar (zorunludur) 

Bu bölüm ile ilgili istenilen kanıtlar (link, dosya veya belge, ekran görüntüsü şeklinde) belirtilmelidir. 

• Araştırma-geliştirme süreçlerinin yönetimi ve organizasyon yapısı 

(Birim veya bölüm bazında AR-GE komisyonu var mı, organizasyon nasıl işlemektedir) 

 Araştırma yönetimi ekibi ve görev tanımları belirlenmiş ̧mi? 

 

Araştırmaların yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedefleriyle ilişkisi 

Üniversitemiz hangi olgunluk düzeyinde bulunmaktadır(1,2,3,4,5) 

 

İstenilen Kanıtlar (zorunludur) 

Bu bölüm ile ilgili istenilen kanıtlar (link, dosya veya belge, ekran görüntüsü şeklinde) belirtilmelidir. 

•Yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleriyle ilişkili araştırma örnekleri 

(Biriminiz bazındaki tüm araştırma örnekleri istenebilir) 

Fakültemiz akademisyenlerinden İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman Uyar’ın Muz Üretimi 

ve Muhasebeleştirilmesi kitabı. 

Araştırma kaynakları  

 Araştırma çerçevesinde yapılan stratejik ortaklıklar (Kamu veya özel) 
Fakültemizin CBİKO İnsan Kaynakları Ofisi ile staj anlaşması bulunmakta, yerel turizm işletmecileriyle 

birlikte kariyer günleri düzenlemektedir. 

Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğinin geliştirilmesi 

Üniversitemiz hangi olgunluk düzeyinde bulunmaktadır(1,2,3,4,5) 

 

1 2 3 4 5 

Kurum araştırmalarında yerel, 
bölgesel ve ulusal kalkınma 
hedeflerini ve değişimleri dikkate 
almamaktadır.  

Kurumdaki araştırmaların 
planlanmasında yerel, bölgesel ve 
ulusal kalkınma hedefleri ve 
değişimleri dikkate alınmaktadır.  

Kurumun genelinde 
araştırmalar yerel, bölgesel 
ve ulusal kalkınma hedefleri 
ve değişimleri dikkate 
alınarak yürütülmektedir. 

 

Kurumda araştırma çıktıları 
izlenmekte ve izlem sonuçları 
yerel, bölgesel ve ulusal 
kalkınma hedefleriyle ilişkili 
olarak iyileştirilmektedir. 

İçselleştirilmiş, sistematik, 
sürdürülebilir ve örnek 
gösterilebilir uygulamalar 
bulunmaktadır. 
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İstenilen Kanıtlar (zorunludur) 

Bu bölüm ile ilgili istenilen kanıtlar (link, dosya veya belge, ekran görüntüsü şeklinde) belirtilmelidir. 

•Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğinin geliştirilmesine yönelik planlama ve uygulamalar  

(Biriminizde görevli akademisyenleri destekleyici eğitimler, uluslararası fırsatlar, proje iş birliği çalışmaları 

vb.) 

•Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğinin izlenmesi ve iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar 

Öğretim elemanı performans değerlendirmesi 

Üniversitemiz hangi olgunluk düzeyinde bulunmaktadır(1,2,3,4,5) 

 

İstenilen Kanıtlar (zorunludur) 

Bu bölüm ile ilgili istenilen kanıtlar (link, dosya veya belge, ekran görüntüsü şeklinde) belirtilmelidir. 

 

1 2 3 4 5 

Kurumda, öğretim elemanlarının 
araştırma yetkinliğinin 
geliştirilmesine yönelik 
mekanizmalar bulunmamaktadır. 

Kurumda, öğretim 
elemanlarının araştırma 
yetkinliğinin geliştirilmesine 
yönelik planlar 
bulunmaktadır. 

Kurumun genelinde öğretim 
elemanlarının araştırma 
yetkinliğinin geliştirilmesine 
yönelik uygulamalar 
yürütülmektedir.  

Kurumda, öğretim elemanlarının 
araştırma yetkinliğinin 
geliştirilmesine yönelik uygulamalar 
izlenmekte ve izlem sonuçları öğretim 
elemanları ile birlikte 
değerlendirilerek önlemler 
alınmaktadır. 

İçselleştirilmiş, sistematik, 
sürdürülebilir ve örnek 
gösterilebilir uygulamalar 
bulunmaktadır. 

 

1 2 3 4 5 

Kurumda öğretim elemanlarının 
araştırma performansının 
izlenmesine ve 
değerlendirmesine yönelik 
mekanizmalar bulunmamaktadır. 

Kurumda öğretim elemanlarının 
araştırma performansının 
izlenmesine ve 
değerlendirmesine yönelik ilke, 
kural ve göstergeler 
bulunmaktadır.    

Kurumun genelinde öğretim 
elemanlarının araştırma-
geliştirme performansını izlemek 
ve değerlendirmek üzere 
oluşturulan mekanizmalar 
kullanılmaktadır.  

Öğretim elemanlarının 
araştırma-geliştirme 
performansı izlenmekte ve 
öğretim elemanları ile birlikte 
değerlendirilerek 
iyileştirilmektedir.  
 

 

İçselleştirilmiş, sistematik, 
sürdürülebilir ve örnek 
gösterilebilir uygulamalar 
bulunmaktadır. 
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•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 

 

TOPLUMSAL KATKI 

 Sosyal sorumluluk (ücretsiz hizmetler; sosyal ve kültürel yaşama katkı, üniversitenin şehir hayatına katkısı; bilimin 

topluma tanıtılması, sevdirilmesi) amaçlı faaaliyetleriniz, 

 

 Bilgi ve teknoloji transferi (endüstriye yapılan sözleşmeli araştırma, danışmanlık, hizmet, proje; kamu kurumlarına 

yapılan sözleşmeli araştırma, danışmanlık, hizmet, proje; politika geliştirmeye katılım, uzmanlık paylaşımı),  

 Girişimcilik, fikri mülkiyet, patent, marka, yaşam boyu öğrenme çerçevesinde eğitim, kurslar, sertifikalar, 

diplomalardan bahsedilmelidir. 

 

                                                            SONUÇ DEĞERLENDİRME 

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

 
 


