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1. Program Başlıkları 

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Mühendislik Fakültesi (MF) İnşaat Mühendisliği Lisans 

Programı Örgün Öğretim olarak yürütülen Lisans Programı toplam olarak dört yıllık süreden 

oluşmaktadır. Dört yıl (sekiz yarıyıl) ders geçme sistemi, öğrencinin genel not ortalaması (GNO) 

1.80’in altında olması durumunda koşullu derslerin tekrarı şeklinde uygulanmaktadır. Örgün 

öğretimde İngilizce Hazırlık sınıfı isteğe bağlı olarak verilmektedir (Ek I- 9). Ayrıca, Stajlar yaz 

ayları içerisinde yapılmaktadır. Derslerin kredisi hem ders kredi sistemine hem de Avrupa Kredi 

Transfer Sistemine (AKTS) yönelik olarak ifade edilmektedir. Uygulanmakta olan kredili 

sistemde dönem içi (ara sınav(lar), mazaret sınavı, ödev, uygulama, labaratuvar, sunum, proje ve 

derse katılım vb.) ve dönem sonu (final ve bütünleme sınavları) değerlendirme kriterleri ve 

bunların ağırlıkları dersi veren öğretim elemanı tarafından ilgili sınavları takip 15 gün içerisinde  

Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’ne kaydedilmektedir. Herhangi bir derse ilişkin nihai notlar, bu 

dersi ilgili dönemde alan tüm öğrencilerin genel başarısı düzeyi dikkate alınarak bağıl nota 

çevrilir ve harf notu olarak OBS’de ilan edilir. Öğrenciler, notlarına ve ilgili dersin başarı 

istatistiklerine internet üzerinden ulaşabilmektedir. Zorunlu stajlar, öğrencinin döneminde aldığı 

derslerin devamını vermesi koşuluyla dönem içerisinde, derslerin devamını vermedikleri takdirde 

Haziran–Eylül ayları arasında yapılmaktadır. Ölçe, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 

Başkanlığı tarafından yerleştirilen ve yatay/dikey geçişlerle Bölümümüze kayıt yaptıran 

öğrencilerden, mezuniyet koşullarını sağlayanlara İnşaat Mühendisliği’nin tüm yetkileriyle 

birlikte “lisans” derecesini almaya hak kazanmaktadırlar.  

 

Programda, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek 

Lisans ve Doktora programları yürütülmektedir. Bu programları başarıyla tamamlayan öğrenciler 

“Yüksek Lisans” ve “Doktora” derecelerini almaya hak kazanmaktadırlar. İnşaat Mühendisliği 

Anabilim Dalında Akdeniz Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülen bir Doktora programı da 

mevcuttur. Bölümümüzde 11 Profesör, 5 Doçent, 12 Dr. Öğretim Üyesi ve 12 Araştırma 

Görevlisi görev yapmaktadır.  
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2. Programın Türü 

Bu raporda ele alınan Program, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesine bağlı 

örgün lisans “İnşaat Mühendisliği” öğretim programıdır. Eğitim ve öğretim, en az 14’er haftadan 

oluşan (en az 70 iş günü) iki yarıyıl (Güz ve Bahar) ve 7 haftalık yaz dönemi yoğunlaştırılmış yaz 

okulundan oluşmaktadır. Her yıl uygulanan akademik takvim Fakülte Yönetim Kurullarının 

teklifleri üzerine Senato Kararı ile belirlenmektedir. Yaz okulu isteğe bağlı olarak açılmaktadır. 

Programda zorunlu olarak 30 iş günü Staj-I ve 30 iş günü Staj-II olmak üzere iki zorunlu staj 

uygulaması yapılmaktadır. 2011’den itibaren Bologna sürecinden dolayı stajlar ders olarak artık 

ders planında yer almaktadır. Bağıl değerlendirme sisteminin uygulandığı öğretim programında; 

her bir yarıyılda en az bir ara sınav, bir dönem sonu sınav (final) uygulaması yapılmaktadır. 

Haziran 2012 tahinden itibaren YÖK genel uygulaması gereği bütünleme sınavı uygulanmaya 

başlanmıştır. Öğretim elemanlarınca dersin durumuna bağlı olarak ödev/proje vb. çalışmaları da 

dönem içi not değerlendirmesine dâhil edilebilmektedir. 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılına kadar 

yıllık kontenjanlar 60 – 113 öğrenci arasında değişmekteydi. Bunların dışında her yıl ilan edilen 

sayıda yatay ve dikey geçiş kontenjanları mevcut bulunmaktadır.  

3. Programdaki Eğitim Dili 

Programın eğitim dili Türkçe’dir. İsteğe bağlı  İngilizce Hazırlık örgün eğitime yeni başlayan 

öğrencilerimize sunulmaktadır. 

4. Programın Kısa Tarihçesi ve Değişiklikler 

Isparta Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 21 Şubat 1976 tarihinde 1418 Sayılı Kanunla “Isparta 

Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi ” adıyla kurulmuş, 1976-1977 eğitim-öğretim 

yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Gülkent Ortaokulu Binası’nda İnşaat ve Makina 

Mühendisliği Bölümleri ile eğitim ve öğretimine başlamıştır. Isparta Mühendislik-Mimarlık 

Fakültesi, 20 Temmuz 1982 tarihinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa ek olarak çıkarılan 

41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Antalya’daki Akdeniz Üniversitesi’ne bağlanarak, 

“Isparta Mühendislik Fakültesi” adını almıştır. 11 Temmuz 1992 tarih ve 3837 Sayılı Kanunla 

yeni kurulan Süleyman Demirel Üniversitesi’ne bağlanarak, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 

adıyla eğitim-öğretim faaliyetlerini 8 Mart 2012 tarihine kadar yürütmüştür. 8 Mart 2012/2793 
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Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Mühendislik Mimarlık Fakültesi 

kapatılarak şu an için bünyesinde Bilgisayar, Çevre, Elektronik ve Haberleşme, Endüstri, Gıda, 

İnşaat, Jeofizik, Jeoloji,  Kimya,  Maden,  Makine,  Otomotiv  ve  Tekstil  Mühendisliği  

bölümlerini  barındıran Mühendislik Fakültesi kurulmuştur. İnşaat Mühendisliği Bölümü SDÜ 

Mühendislik Fakültesi bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine halen devam etmektedir 
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Değerlendirme Özeti 

1. Öğrenciler 

1.1 Danışmanlık ve İzleme 

Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği öğrencilerine eğitim-

öğretim sürecinde rehberlik yapmak, karşılaştıkları sorunların çözümüne katkıda bulunmak, 

öğrencilerin daha başarılı olmalarına ve mesleki bilgileri, çalışma alanlarını öğrenmelerine 

yönelik koşulların hazırlanmasına yardımcı olmak amacıyla danışmanlık takip sistemi 

kurulmuştur. 2016–2017 Eğitim-Öğretim yılı Bahar döneminden itibaren her bir öğrencimize 

danışman ataması yapılmıştır (Ek I- 1). Bu kapsamda bölüme yeni kayıt yaptıran her öğrenci için, 

kayıt olduğu eğitim-öğretim yılının başında, bölüm başkanı tarafından, öncelikle öğretim üyeleri 

arasından, gerekli olduğunda öğretim elemanları arasından danışman görevlendirilmektedir. 

Danışman olarak atanan öğretim üyesinin/öğretim elemanının görevi öğrencinin üniversite ile 

ilişiği kesilene kadar devam eder. Danışmanın geçici veya sürekli olarak üniversiteden ilişiği 

kesilmesi durumunda bölüm başkanlığınca yeni bir danışman atanmaktadır.  

 

Akademik danışmanlık sisteminin, bölüm hedeflerinin gerçekleşmesinde ve öğrenci başarı 

düzeyinin artırılmasında önemi büyüktür. Akademik danışmanlık sisteminin verimli bir şekilde 

işleyebilmesi için bölüm başkanlığınca her öğretim üyesine mümkün olduğunca eşit sayıda 

öğrenci verilmekte ve sadece öğretim üyeleri ile doktorasını tamamlamış araştırma görevlileri bu 

görevi yapmaktadırlar. Her danışman için en ideal öğrenci sayısı 10 olarak kabul edilmesine 

rağmen sınıfların kalabalık olmasından dolayı bu sayı bazı danışmanlar için daha yüksek 

değerlerde olabilmektedir.  

 

Danışmanlar, kendilerine verilmiş olan öğrencilerin; ders başarılarını, eğitimden yararlanma 

durumlarını, programa ilişkin dileklerini ve isteklerini, sıkıntılarını yakından izlemek, 

öğrencilerini olanaklar ve yönetmelikler çerçevesinde desteklemek konusunda kendisini sorumlu 

olarak görmektedirler. Danışmanlar, bu amaçla, eğitim-öğretim yılının güz ve bahar dönemlerinin 

2. ve 13. haftalarında danışmanlığını yaptıkları öğrencilerin katılımıyla toplantı düzenlerler. Bu 
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toplantılarda; I. sınıflar için “Yeni Öğrenci Anketi” (Ek I- 2), son sınıflar için “Son Sınıf/Yeni 

Mezun/Mezun Anketi” (Ek I- 3) doldurulmakta, ayrıca ara sınıflarda olan öğrencilere boş kağıtlar 

verilerek dilek, sorun ve soruna ilişkin önerileri (varsa) belirtmeleri istenmektedir. İlgili danışman 

veya bölümün kalite sorumlusu, bu anket ve kağıtları inceleyip sonuçları bölüm başkanlığına ya 

da bölüm başkanlığı kanalıyla doğrudan dekana rapor etmekle sorumludur. Gerekli hallerde, 

bizzat danışmanın girişimiyle öğrenci, mediko-sosyal birimindeki hekimlerle ya da uzman 

psikolog ve rehberlerle bağlantı kurar. Bunun dışında öğrencilerinin danışmanlarıyla kolay 

iletişim kurabilmeleri için danışmanlar haftada bir saatlerini bu amaca yönelik tahsis ederler. 

Danışmanlar bu bir saatlik zaman diliminde iletişim için odalarında bulunmak durumundadırlar.  

 

Danışmanlar öğrencileri ile ilgili problemleri belirleyerek problemlerin giderilmesi konusunda 

çözüm önerileri ve alınması gereken somut önlemler varsa bunu bölüm başkanı kanalıyla ya da 

doğrudan Dekan’a iletirler. (Gerekli hallerde, bizzat danışmanın girişimiyle öğrenci, mediko-

sosyal birimindeki hekimlerle ya da uzman psikolog ve rehberlerle bağlantı kurar.)  

 

Danışmanlar, bölüm başkanlığı tarafından denetlenir. Bölüm başkanlığı danışmanlar arasındaki 

koordinasyonu sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca, danışmanlıkların izlenmesi açısından, öğretim 

üyelerinin not girişi yaptıkları OBS sisteminde “Danışmanlık Form İşlemleri” adı altında ek bir 

bölüm açılmıştır. Danışman öğretim üyesi hangi öğrenciyle hangi konuda hangi gün görüştüğünü 

takip edebilmektedir. 

 

 

  



 

 Sayfa 7  

2. Oryantasyon 

Her dönem başında Dr. Öğr. Üyesi İlyas Devran Çelik’in yönetiminde SDÜ İnşaat Topluluğu, 

İnşaat Mühendisliği Bölümü oryantasyonunu gerçekleştirmektedir. 2020-2021 yılına ait 

oryantasyon etkinliklerine ait program Ek I- 10’da sunulmuştur. Etkinliklere ait fotoğraflar, 

söyleşiler ve diğer dokümanlar SDÜ İnşaat Topluluğu bilgisayarında olup pandemi dolayısıyla 

erişilememiştir.  
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3. Mezunların İzlenmesine Yönelik Faaliyetler 

Paydaşlarımız olan Devlet Su İşleri 18. Bölge Müdürlüğü–181. Şube Müdürlüğü ve Isparta 

Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge–135. Şube Şefliği ile her akademik yıl sonunda 

yapılacak toplantı ile mezunlarımızın çalışma performansları değerlendirilecektir. 

Öğrencilerimizle birinci sınıftan itibaren diyalog halinde kariyer planlamalarına öncülük etmek, 

yönlendirmek ve sorunlarını çözmek amacıyla mezunlarımızla koordineli olarak ve 

mezunlarımızın destekleriyle, Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Merkezi 

(http://kariyer.sdu.edu.tr/) kurulmuştur. Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Merkezi 

yardımıyla ulusal ve uluslararası firmalarda çalışmakta olan mezunlarımızın işverenleri ile 

bağlantıya geçilerek çalışan mezunlarımızın meslekî performanslarını değerlendirmeleri 

istenecek ve işveren anketi doldurularak görüşlerinin paylaşılması istenecektir. Kariyer Merkezi 

ve Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ile yapılan görüşmelerde ülkemizde KGM bünyesinde 

çalışan SDÜ mezunlarının listesi aşağıda sunulmuştur.  

  

http://kariyer.sdu.edu.tr/
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Tablo 3.1 Karayolları Genel Müdürlüğü’nde çalışan program mezunlarımız 

İsim Ünite Birim 

Onur Koç Araştırma ve Geliştirme Dai. Bşk. 

/ANKARA 

Üstyapı Geliştirme 

Şubesi Müdürlüğü 

Merva Artan Etüt, Proje ve Çevre Dai. Bşk. 

/ANKARA 

Yol Etüt ve Proje Şb. Md. 

Aydemir Telek Yol Yapım Dai. Bşk. /ANKARA Yol Yapım Şubesi Müdürlüğü 

Tunçay Günay 02. Bölge Müdürlüğü /İZMİR Tesisler ve Bakım Başmühendisliği Uşak 

25.Şube Şefliği 

Hasan Sarıoğlan 03. Bölge Müdürlüğü / KONYA Yol Yapım Başmühendisliği 

Pınar Özmen 04. Bölge Müdürlüğü / ANKARA Tesisler ve Bakım Başmühendisliği 

Eskişehir 46.Şube Şefliği 

Hakan Yıldız 07. Bölge Müdürlüğü / SAMSUN Sanat Yapıları Başmühendisliği 

Eren Altundağ 12. Bölge Müdürlüğü / 

ERZURUM 

Etüt, Proje ve Çevre Başmühendisliği 

Mustafa Demiralay 13. Bölge Müdürlüğü / 

ANTALYA 

Üstyapı Başmühendisliği 

Talip Erden 13. Bölge Müdürlüğü / 

ANTALYA 

Korkuteli-Söğüt Üstyapı Kontrol Şefliği 

Mustafa Cihangir 

Tekelioğlu 

13. Bölge Müdürlüğü / 

ANTALYA 

Tesisler ve Bakım Başmühendisliği  

Isparta 135.Şube Şefliği 

Yavuz Yiğit 13. Bölge Müdürlüğü / 

ANTALYA 

Tesisler ve Bakım Başmühendisliği 

Bakım Onarım Kontrol Şefliği 

Evrensel Uysal 13. Bölge Müdürlüğü / 

ANTALYA 

Etüt Proje ve Çevre Başmühendisliği 

Gökhan Uslu 13. Bölge Müdürlüğü / 

ANTALYA 

Üstyapı Başmühendisliği 

Antalya Çevre Yolları Üstyapı Kontrol 

Şefliği 

Emrah Altınok 14. Bölge Müdürlüğü / BURSA Sanat Yapıları Başmühendisliği 

Mehmet Karataş 15. Bölge Müdürlüğü / 

KASTAMONU 

Üstyapı Başmühendisliği 

 

Dış paydaşlarımız belirlenirken, bünyesinde farklı disiplinleri barındıran firma ve kuruluşlar da 

dikkate alınmıştır. Dış paydaşlarımız olan Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., 

As Ado Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş., Gündüz İnşaat, Devlet Su İşleri 18. Bölge Müdürlüğü–

181. Şube Müdürlüğü ve Isparta Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge–135. Şube Şefliği 

bünyesinde farklı disiplinler içermektedir. Mezun mühendislerimizin bu kurum ve firmalarda 

etkin rol alabilme, sorumluluk ve liderlik görevi üstlenebilme ve diğer disiplinlerle uyum içinde 

çalışabilme hususlarında işverenleri ile görüşülerek geri besleme alınacaktır. Örneğin, İnşaat 
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Mühendisleri Odası’ndan aldığımız bilgiye göre programımızdan mezun olup odaya kayutlı 

mühendis sayısı 1495’tir. Bu mühendislerin yer aldıkları projeler ve konumları ile ilgili bilgilere 

ulaşılmaya çalışılıp yıllara göre değişimleri incelenecektir. Bunlara ek olarak, yakın geçmişte 

mezun olan öğrencilerimize yönelik üniversite sonrası kariyerleri göz önünde bulundurularak 

güncel eğitim amaçlarımızın ulaşılabilir olup olmadığına dair Ek I- 3’te verilen yeni 

mezun/mezun anketi hazırlanmıştır. Bu anketlerde mezunlarımızın çalıştığı kurumlar, mezuniyet 

sonrası görev aldığı projeler, mezuniyet sonrası alınan belgeler, yüksek lisans eğitimi alıp 

almadığı gibi kariyerlerine yönelik soruları cevaplandırmaları istenmiştir. Böylece 

mezunlarımızın takibi de yapılarak eğitim amaçlarımızın ulaşılabilirliği sürekli takip edilecektir.  

 

Tablo 3.2 Devlet Su İşleri 18. Bölge Müdürlüğü–181. Şube Müdürlüğü’nde çalışan 

mezunlarımız ve konumları 

İsim Görevi/Çalıştığı Proje 

Mehmet Ali Güven Isparta Gölet-Sulama ve Taşkın Koruma İşleri 

Özkan Acar Isparta Gölet-Sulama ve Taşkın Koruma İşleri 

Fatih Topçu Isparta Gölet-Sulama ve Taşkın Koruma İşleri 

Abdullah Bardakçı Isparta Gölet-Sulama ve Taşkın Koruma İşleri 

E. Elif Kılınç Proje Kontrollüğü 

Mustafa Şimşek Laboratuvar Kontrollüğü 

H. Zeynep Yıldırım Proje Kontrollüğü 

Yelda Ürgül Acar Planlama Kontrollüğü 

Mahmut Ali Kum Afyon Gölet-Sulama ve Taşkın Koruma İşleri 

Osman Yabaneri Burdur Gölet-Sulama ve Taşkın Koruma İşleri 

 

Paydaş toplantısında tartışılan konular, yapılan geri bildirimler ve doldurulan anketler, Bölüm 

Akademik Kurulu’nda her akademik yılın sonunda değerlendirilecektir. Gerektiğinde müfredatta 

ve eğitim-öğretim programında değişiklikler ve iyileştirmeler yapılabilecektir. Örneğin, iç ve dış 

paydaşlarımızdan aldığımız geri beslenimlere dayanarak İngilizce dersi üniversite ortak seçmeli 

dersi olarak güncellenmiştir. İngilizce 101 ve 102 derslerinden en az CC notu ile başarılı olanlar 

İngilizce 103 ve 104 derslerini almaya hak kazanmış, ve İngilizce 103 ve 104 derslerini de en az 
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CC notu ile geçenler B1 İngilizce Sertifika almaya hak kazanmış olacaklardır (Ek I- 9). Açıktır ki 

yapılan paydaş toplantısı ile paydaşlarımızda bir farkındalık oluşturulmuştur. Zaman ilerledikçe 

daha fazla mezuna ulaşılarak oluşturulan eğitim amaçlarına ne ölçüde ulaşıldığının belirlenmesi 

çalışmalarına devam edilecektir.   
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4. Stratejik Paydaşların Belirlenmesi ve Toplantı Tutanakları 

Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, bölüm 

akademik kurulunda yapılan değerlendirmeler sonucunda kurum içi ve kurum dışı olmak üzere 

iki grup altında paydaşlarını belirlemiştir (Ek I- 4). Programın kurum içi ve kurum dışı paydaşları 

aşağıda sunulmuştur. 

 

Kurum içi paydaşlar:  

 Süleyman Demirel Üniversitesi Yönetimi 

 Mühendislik Fakültesi Yönetimi 

 İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanları  

 Süleyman Demirel Üniversitesi İnşaat Topluluğu 

 İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğrenci Temsilcisi 

 

Kurum dışı paydaşlar:  

 Devlet Su İşleri 18. Bölge Müdürlüğü–181. Şube Müd., Isparta 

 Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge–135. Şube Şefliği, Isparta 

 İnşaat Mühendisleri Odası (Isparta İl Temsilciliği) 

 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

 As Ado Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

 Özel Sektörde Faaliyet Gösteren Bazı Firmalar (Metro Mühendislik Gıda Mad. San. ve Ltd. Şti., 

Gündüz İnşaat) 

 

Kurum içi ve kurum dışı paydaşlar ile 25.05.2018 tarihinde düzenlenen toplantıda paydaşlarımız 

ile program eğitim amaçları belirlenmiştir. Toplantı sonucunda her akademik yılın sonunda 

paydaşlarımız ile bir araya gelinmesi kararlaştırılmıştır. Akademik yılın sonunda yapılacak bu 

toplantıda program eğitim amaçlarının periyodik olarak güncelleme konusunun görüşülmesi 

gerektiği kararına varılmıştır. Toplantı tutanağı ve ilgili bölüm akademik kararı Ek I- 7’de kanıt 

olarak sunulmuştur.  
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İç ve dış paydaşlar ile her akademik yılın sonunda yapılacak toplantı ile program eğitim 

amaçlarının güncellenmesi gerekliliği tartışılacaktır. Yapılacak bu toplantıda paydaşlarımızdan  

Ek I- 5’te örneği verilen anketlerin doldurulması istenecektir. Toplantıda alınan kararlar ve 

görüşülen konular ile toplanan anketler Bölüm ve Akademik kurulda görüşülerek her akademik 

yılın başında eğitim amaçları değerlendirilecektir. 3–4 yıllık bilgi ve istatistik birikiminden sonra 

eğitim amaçlarının güncellenmesi sağlanacaktır. Programın eğitim amaçlarına ulaşıldığını 

belirlemek ve belgelemek için iç ve dış paydaşlarla yapılan görüşmeler ve mezunlardan alınan 

geri beslemeler dikkate alınacaktır. 
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5. Telegram Grubu Faaliyetleri 

Pandemi sürecinde bölüm öğrencilerinin sorun yaşamaması ve yaşadıkları sorunlara çözüm 

bulabilmek adına her bir ders için Telegram grupları oluşturulmuştur. Ayrıca, ilgili öğrencinin 

sorununa daha hızlı ve doğru çözüm bulabilmesi adına genel grubun yanısıra yaz okulu, staj ve 

mezuniyet komisyonlarına ait gruplar da oluşturulmuştur. Öğrenciler ilgili sorunlarına bölüm 

yöneticilerine ve ilgili öğretim üyesi/elemanına ulaşarak kısa sürede çözüm bulabilmektedir. 

Bununla ilgili gerekli dosyalar Ek I- 14’te sunulmuştur.   
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6. Anket Faaliyetleri 

Program öğrenme çıktıları belirlenirken aşağıda sunulan anketler ve program öğrenme çıktısı-

ders katkısı ilişkisini gösteren güncellenmiş öğrenci bilgi sisteminden alınan istatistikler 

kullanılmaktadır.  

 

 Öğrenci Ders Değerlendirme Anketi (Ek I- 2) 

 Yeni Öğrenci Anketi (Ek I- 2) 

 Stajlarını tamamlamış ve okulu bitirme aşamasında olan son sınıf öğrencilerine uygulanan 

Son Sınıf Anketi (Ek I- 3) 

 Bölümümüzden iki yıl içinde mezun olmuş ve hali hazırda bir işte çalışan mezunlarımıza 

uygulanan Yeni Mezun Anketi (Ek I- 3) 

 Bölümümüzden mezun olmuş ve halihazırda bir işte çalışan mezunlarımıza uygulanan 

Mezunlar Anketi (Ek I- 3). 

 

2017–2018 Bahar döneminden itibaren Mühendislik Fakültesi Dekanlığı tarafından sınav not 

girişleri soru bazlı olarak alınmaya başlanmıştır. Ayrıca, her dersin program öğrenme çıktısına ne 

kadarlık katkı sağladığı bu sistem üzerinden takip edilmektedir. Böylelikle, her dersin program 

öğrenme çıktılarını ne kadar ve hangi düzeyde, hangi sorularla karşıladığı istatistiksel olarak 

belirlenebilmektedir.  

 

2020 yılında yapılan anketlere ilişkin sonuçlar Ek I- 11, Ek I- 12 ve Ek I- 13’te sunulmuştur.  

 

 

6.1 Program öğrenme çıktılarının dönemsel olarak gözden geçirilme ve güncellenme 

yöntemi 

Her akademik dönem sonunda bölüm akademik kurulunda yapılacak değerlendirmelerde öğrenci 

bilgi sisteminden elde edilecek ders–program öğrenme çıktısı ilişki istatistikleri ve dönemsel 
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olarak yapılacak aşağıda sunulan anketlerden elde edilecek sonuçlar ile program öğrenme 

çıktılarını sağlamadaki başarının ne ölçüde gerçekleştiği görülebilecektir.  

 

a) Stajlarını tamamlamış ve okulu bitirme aşamasında olan son sınıf öğrencilerine uygulanan 

Son sınıf Anketi, 

b) Bölümümüzden iki yıl içinde mezun olmuş ve hali hazırda bir işte çalışan mezunlarımıza 

uygulanan Yeni Mezun Anketi,  

c) Bölümümüzden mezun olmuş ve halihazırda bir işte çalışan mezunlarımıza uygulanan 

Mezunlar Anketi. 

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı tarafından 2016–2017 yılından 

itibaren uygulanmak üzere staj yapan öğrencilerin yerinde denetlenmesi ve iş veren/yöneticilere 

doldurmak üzere hazırlattığı anketler  Ek I- 8’de verilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, 

program öğrenme çıktılarını sağlamada derslerin yetersiz kaldıkları görülürse (örneğin bir 

program öğrenme çıktısını hiçbir dersin sağlayamaması durumunda) program öğrenme çıktıları iç 

ve dış paydaşlarla her akademik takvim sonunda yapılan toplantıda güncellenecektir.  

6.2 Program Öğrenme Çıktılarını Ölçme ve Değerlendirme Süreci 

Program öğrenme çıktıları içinde bulunduğumuz yıl net bir şekilde ifade edildiğinden bu program 

öğrenme çıktılarının her biri için ayrı ayrı olmak üzere nasıl sağlanacağı aşağıda sırasıyla 

verilmektedir. Ayrıca, Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı 

tarafından 2016–2017 yılından itibaren tüm sınav sonuçları soru temelli olarak, program öğrenme 

çıktıları ve ders öğrenim kazanımları dikkate alınarak öğrenci bilgi sistemine girilmektedir. 

Böylelikle, her bir program öğrenme çıktısının hangi dersin hangi sorusuyla ne kadarlık bir 

yüzdeyle karşılandığı yakından takip edilebilmektedir.  
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7. Staj Denetleme 

Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı tarafından 2016–2017 yılından 

itibaren uygulanmak üzere staj yapan öğrencilerin yerinde denetlenmesi ve iş veren/yöneticilere 

doldurmak üzere hazırlattığı anketler Ek I- 8’de verilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, 

program öğrenme çıktılarını sağlamada derslerin yetersiz kaldıkları görülürse (örneğin bir 

program öğrenme çıktısını hiçbir dersin sağlayamaması durumunda) program öğrenme çıktıları iç 

ve dış paydaşlarla her akademik takvim sonunda yapılan toplantıda güncellenecektir.  
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8. Program Öğrenme Çıktıları 

8.1 Tanımlanan Program Öğrenme Çıktıları 

i) Matematik, fen bilimleri ve inşaat mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu 

alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri inşaat mühendisliği problemlerini modelleme 

ve çözme için uygulayabilme becerisi. 

ii) İnşaat mühendisliği alanında karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, 

formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz, teknik ve modelleme yöntemlerini 

seçme ve uygulama becerisi.  

iii) İnşaat mühendisliği kapsamında karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi 

kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern tasarım 

yöntemlerini uygulayarak tasarlama becerisi.   

iv) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü 

için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim 

teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.  

v) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının 

incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve 

yorumlama becerisi.  

vi) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma 

becerisi.   

vii) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor 

yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum 

yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.  

viii) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki 

gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 

ix) Etik ilkelerine uygun davranma, meslekî ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği 

uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. 

x) İnşaat mühendisliği ile ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş 

hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; 

sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. 
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xi) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve 

güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları 

hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında farkındalık.  

 

Program öğrenme çıktılarının Mühendislik Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri (Sürüm 

2.1 – 23.12.2014) belgesinde sıralanan MÜDEK Çıktılarının tanımlanan program öğrenme 

çıktılarının tümünü eksiksiz bir şekilde kapsadığını göstermek için Tablo 8.1. kullanılmıştır.  

 

Tablo 8.1 Program Öğrenme Çıktıları ile MÜDEK Çıktıları Arasındaki İlişki 

Program Öğrenme Çıktıları MÜDEK Çıktıları 

i. Matematik, fen bilimleri ve inşaat 

mühendisliği konularında yeterli bilgi 

birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve 

uygulamalı bilgileri inşaat mühendisliği 

problemlerini modelleme ve çözme için 

uygulayabilme becerisi. 

i. Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları 

ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi 

birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve 

uygulamalı bilgileri mühendislik 

problemlerini modelleme ve çözme için 

uygulayabilme becerisi. 

ii. İnşaat mühendisliği alanında karmaşık 

mühendislik problemlerini saptama, 

tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; 

bu amaçla uygun analiz, teknik ve 

modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama 

becerisi. 

ii. Karmaşık mühendislik problemlerini 

saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme 

becerisi; bu amaçla uygun analiz ve 

modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama 

becerisi. 

iii. İnşaat mühendisliği kapsamında karmaşık 

bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü 

gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli 

gereksinimleri karşılayacak şekilde modern 

tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlama 

becerisi. 

iii. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya 

ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, 

belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde 

tasarlama becerisi; bu amaçla modern 

tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. 

(Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın 

niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, 

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

ögeleri içerirler.) 

iv. İnşaat mühendisliği uygulamalarında 

karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve 

çözümü için gerekli olan modern teknik ve 

araçları geliştirme, seçme ve kullanma 

becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir 

şekilde kullanma becerisi. 

iv. Mühendislik uygulamaları için gerekli 

olan modern teknik ve araçları geliştirme, 

seçme ve kullanma becerisi; bilişim 

teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma 

becerisi. 

v. Karmaşık inşaat mühendisliği 

problemlerinin veya disipline özgü araştırma 

konularının incelenmesi için deney 

tasarlama, deney yapma, veri toplama, 

sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. 

v. Mühendislik problemlerinin incelenmesi 

için deney tasarlama, deney yapma, veri 

toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama 

becerisi. 

vi. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda 

etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel 

çalışma becerisi. 

vi. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda 

etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel 

çalışma becerisi. 

vii. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim 

kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; 

etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, 

tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, 

etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır 

talimat verme ve alma becerisi. 

vii. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim 

kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi. 

viii. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği 

bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve 

teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini 

sürekli yenileme becerisi. 

viii. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği 

bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve 

teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini 

sürekli yenileme becerisi 

ix. Etik ilkelerine uygun davranma, meslekî 

ve etik sorumluluk bilinci; inşaat 

mühendisliği uygulamalarında kullanılan 

standartlar hakkında bilgi. 

ix. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci. 

x. İnşaat mühendisliği ile ilgili proje x. Proje yönetimi ile risk yönetimi ve 
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yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik 

yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar 

hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik 

hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma 

hakkında bilgi. 

değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki 

uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, 

yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma 

hakkında farkındalık. 

xi. İnşaat mühendisliği uygulamalarının 

evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, 

çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın 

inşaat mühendisliği alanına yansıyan 

sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği 

çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında 

farkındalık. 

xi. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve 

toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve 

güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın 

sorunları hakkında bilgi; mühendislik 

çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda 

farkındalık 

 

Program Öğrenme Çıktıları ile Program Eğitim Amaçları’nın uyumlu olması beklenir. Program 

Öğrenme Çıktıları ve Program Eğitim Amaçları arasındaki ilişki matrisleri Tablo 8.2’de 

verilmektedir. 

 E.A.1: Temel mühendislik bilgilerini çalışma hayatında karşılaştıkları inşaat mühendisliği 

problemlerini çözmek için kullanabilen, 

 E.A.2: Kamu kuruluşlarında veya ulusal–uluslararası firmalarda mesleğini yapabilen, 

 E.A.3: Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalarda etkin rol alan, yönetici ve liderlik 

görevi üstlenebilen mühendislerdir.   

 

Tablo 8.2 Program Öğrenme Çıktıları ve Eğitim Amaçları Arasındaki İlişki 

Program 

Eğitim 

Amaçları 

Program Öğrenme Çıktıları 

i ii iii iv v vi vii viii ix x xi 

E.A.1            

E.A.2            

E.A.3            
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8.1.1 Program öğrenme çıktılarını belirleme yöntemi: 

Program öğrenme çıktıları belirlenirken aşağıda sunulan anketler ve program öğrenme çıktısı-

ders katkısı ilişkisini gösteren güncellenmiş öğrenci bilgi sisteminden alınan istatistikler 

kullanılmaktadır.  

 Öğrenci Ders Değerlendirme Anketi (Ek I- 2) 

 Yeni Öğrenci Anketi (Ek I- 2) 

 Stajlarını tamamlamış ve okulu bitirme aşamasında olan son sınıf öğrencilerine uygulanan 

Son Sınıf Anketi (Ek I- 3) 

 Bölümümüzden iki yıl içinde mezun olmuş ve hali hazırda bir işte çalışan mezunlarımıza 

uygulanan Yeni Mezun Anketi (Ek I- 3) 

 Bölümümüzden mezun olmuş ve halihazırda bir işte çalışan mezunlarımıza uygulanan 

Mezunlar Anketi (Ek I- 3). 

 

2017–2018 Bahar döneminden itibaren Mühendislik Fakültesi Dekanlığı tarafından sınav not 

girişleri soru bazlı olarak alınmaya başlanmıştır. Ayrıca, her dersin program öğrenme çıktısına ne 

kadarlık katkı sağladığı bu sistem üzerinden takip edilmektedir. Böylelikle, her dersin program 

öğrenme çıktılarını ne kadar ve hangi düzeyde, hangi sorularla karşıladığı istatistiksel olarak 

belirlenebilmektedir.  

 

8.1.2 Program öğrenme çıktılarını dönemsel olarak gözden geçirme ve güncelleme yöntemi: 

Her akademik dönem sonunda bölüm akademik kurulunda yapılacak değerlendirmelerde öğrenci 

bilgi sisteminden elde edilecek ders–program öğrenme çıktısı ilişki istatistikleri ve dönemsel 

olarak yapılacak aşağıda sunulan anketlerden elde edilecek sonuçlar ile program öğrenme 

çıktılarını sağlamadaki başarının ne ölçüde gerçekleştiği görülebilecektir.  

 

a) Stajlarını tamamlamış ve okulu bitirme aşamasında olan son sınıf öğrencilerine uygulanan 

Son sınıf Anketi, 

b) Bölümümüzden iki yıl içinde mezun olmuş ve hali hazırda bir işte çalışan mezunlarımıza 

uygulanan Yeni Mezun Anketi,  
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c) Bölümümüzden mezun olmuş ve halihazırda bir işte çalışan mezunlarımıza uygulanan 

Mezunlar Anketi. 

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı tarafından 2016–2017 yılından 

itibaren uygulanmak üzere staj yapan öğrencilerin yerinde denetlenmesi ve iş veren/yöneticilere 

doldurmak üzere hazırlattığı anketler Ek I- 8’de verilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, 

program öğrenme çıktılarını sağlamada derslerin yetersiz kaldıkları görülürse (örneğin bir 

program öğrenme çıktısını hiçbir dersin sağlayamaması durumunda) program öğrenme çıktıları iç 

ve dış paydaşlarla her akademik takvim sonunda yapılan toplantıda güncellenecektir.  

8.2 Program Öğrenme Çıktılarının Ölçme ve Değerlendirme Süreci 

Program öğrenme çıktıları içinde bulunduğumuz yıl net bir şekilde ifade edildiğinden bu program 

öğrenme çıktılarının her biri için ayrı ayrı olmak üzere nasıl sağlanacağı aşağıda sırasıyla 

verilmektedir. Ayrıca, Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı 

tarafından 2016–2017 yılından itibaren tüm sınav sonuçları soru temelli olarak, program öğrenme 

çıktıları ve ders öğrenim kazanımları dikkate alınarak öğrenci bilgi sistemine girilmektedir. 

Böylelikle, her bir program öğrenme çıktısının hangi dersin hangi sorusuyla ne kadarlık bir 

yüzdeyle karşılandığı yakından takip edilebilmektedir.  

 

i)  Matematik, fen bilimleri ve inşaat mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu 

alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri inşaat mühendisliği problemlerini 

modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. 

Kalkulüs I, Kalkulüs II, İleri Kalkulüs, Vektörel Kalkulüs,  Fizik I, Fizik Lab., Fizik II, Teknik 

Resim, Yapı Elemanları, İnşaat Mühendisleri İçin Jeoloji, İnşaat Mühendisliğine Giriş, Malzeme 

Bilimi, Statik, Dinamik, Yapı Malzemesi, Mukavemet I-II, Akışkanlar, Toprak İşleri derslerinde 

not girişleri soru bazlı yapılmakta ve her dersin program öğrenme çıktısına ne ölçüde hangi 

soruyla ne kadar katkı sağladığı görülebilmektedir. Ayrıca her derse özgü ders dosyaları 

oluşturulmaktadır. Dosya kapsamında ders soruları ve cevapları (Vize, Final, Bütünleme), 

derslere ait not dökümü, öğrenci sınav evrakları (en yüksek, orta ve en düşük) yer almaktadır.  
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ii) İnşaat mühendisliği alanında karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, 

formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz, teknik ve modelleme 

yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.  

Mühendislik matematik ve fen bilimleri bilgilerini uygulayan bir bilimdir. Birinci sınıfta 

öğrencilere verilen Fizik I, Fizik II, Genel Kimya, Kalkulüs I, Kalkulüs II, İleri Kalkulüs, 

Vektörel Kalkulüs, Malzeme Bilimi, Statik, İnşaat Mühendisliğine Giriş ile matematik temelli 

analiz yetenekleri öğrencilere kazandırılmaktadır. Bu derslerin kazanımlarından yararlanarak 

öğrenci sonraki dönemlerde alacağı Dinamik, Yapı Malzemesi, Mukavemet I-II, İleri Kalkülüs, 

Akışkanlar Mekaniği, Yapı Statiği I-II, Vektörel Kalkülüs, Toprak İşleri, Karayolu Mühendisliği, 

Zemin Mekaniği I-II, Betonarme I-II, Bilgisayar Destekli Karayolu Proje, Su Getirme 

Kanalizasyon, Su Kaynakları Mühendisliği, Temel İnşaatı Betonarme Proje, Mühendislik 

Ekonomisi, Şantiye Tekniği, Geoteknik Tasarım, Su Getirme Kanalizasyon Projesi dersleri ile 

İnşaat mühendisliği alanında karmaşık mühendislik problemlerini saptayarak formüle edip uygun 

analiz, teknik ve modelleme yöntemlerini seçebilmektedir. 

 

iii) İnşaat mühendisliği kapsamında karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü 

gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern 

tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlama becerisi. 

Mühendislik Tasarımı ve Bitirme ödevleri ile öğrenciler öğretim üyelerinin yardımıyla karmaşık 

bir sistemi, matematiksel süreci veya deneysel analizi öngörülen kısıtlamalar, varsayımlar ve 

ihtiyaçlar doğrultusunda son sınıfa kadar kazandıkları bilişsel beceriler yardımıyla 

tasarlayabileceklerdir.  

iv) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve 

çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma 

becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.  

Bu konuda bölümümüz bünyesinde verilen İnşaat Mühendisliğine Giriş, Teknik Resim, 

Bilgisayarlı Tasarım, İnşaat Mühendisleri İçin Autocad derslerinde öğrencilerimizin birinci 

sınıftan başlayarak son yarıyıla kadar almış olduğu diğer mühendislik temel dersleri ile de 

analitik düşünme ve böylece deneysel süreci tasarlama ve kurgulama gibi alt yapıları 

sağlanmaktadır. Bu bilgi ve birikimlerini bitirme ödevi ve mühendislik tasarımı derslerinde 
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yansıtmakta ve son sınıfta verilen tasarım ağırlıklı proje çalışmalarını da tamamlamaktadır. 

Böylece mezun olan her öğrencimiz teknik ihtiyaç doğrultusunda problemi saptayabilir, 

deneysel süreci kurgulayabilir, sonuçları analiz ederek mühendislik çerçevesinde yorumlamayı 

gerçekleştirebilecek konuma gelmektedir.  

v) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının 

incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve 

yorumlama becerisi.  

İnşaat Mühendisliğinin temel alanlarından yapı, ulaştırma ve hidrolik konularında 

öğrencilerimize üçüncü sınıftan itibaren Betonarme Proje, Bilgisayar Destekli Karayolu Proje, 

Su Getirme Kanalizasyon Projesi veya Su Kaynakları Projesi yaptırılmaktadır. Bu projelerde 

öğrencilerden gözlemsel ve/veya deneysel veri toplaması, işlemesi, gerekli süreç ve yöntemleri 

tasarlaması istenmektedir. Öğrenciden, verilen sınır koşulları altında problem(ler)in analizi, 

yorumlanması ve sunumu istenmektedir. 

vi) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel 

çalışma becerisi.   

Bölüm bünyesinde verilen Bitirme Ödevi ve Mühendislik Tasarım dersleri tasarım ağırlıklı olup 

grup çalışması şeklinde verilebilmektedir. 2016-2017 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi 

Dekanlığınca alınan karar doğrultusunda Bitirme Ödevini alan öğrenciler farklı bir disiplinden 

ikinci bir danışman da seçebileceklerdir. Bölümümüzde  gerçekleştirilen bitirme ödevleri ve 

tasarım projeleri kapsamında TUBİTAK 2209 başvuruları yapılmaktadır. Öğrencilerin bitirme 

ödevi ve tasarım projelerinde diğer bölüm öğrencileri ve öğretim elemanları ile disiplinler arası 

çalışma yapmaları desteklenmektedir. 

 

vii) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin 

rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, 

etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.  

Öğrencilerimize İngilizce derslerini daha etkin aktarabilmek amacıyla İngilizce derslerinde 

düzenlemeye gidilmiştir. Öğrenci dilerse Fakülte seçmeli dersi bünyesindeki diğer İngilizce 

devam derslerini seçerek bilgisini arttırabilir ve B1 seviyesinde sertifika sahibi olabilir. 
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Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığınca, bu derslerin öğrencinin 

alması gereken kredi dışında tutulması planlanmaktadır. 

Özellikle proje derslerinde öğrenciler donelerdeki talimatları anlama ve uygulama, sonuçları 

raporlama, sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip olabileceklerdir. Ayrıca bazı derslerde 

Powerpoint sunumla öğrencilerin hem derse katılımları arttırılmakta, hem de sözlü-yazılı iletişim 

kurma yeteneklerini geliştirmeleri desteklenmektedir. Öğrenciler staj dersinde de ilgili komisyon 

karşısında sözel ve yazılı olarak kendilerini ifade ederek, mülakatı başarmak zorundadır.  

viii) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki 

gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 

Bitirme Ödevi ve Mühendislik Tasarımı derslerinde öğrencilere çalışmaları için güncel ve 

önemli konular verilmektedir. Projelerini tamamlayan öğrenciler Yüksek lisans ve Doktora 

eğitimlerinde gerekli olan bilgiye erişme konusunda kendilerini geliştirmiş olmaktadırlar. 

Ayrıca, çalıştıkları konularla bağlantılı olan güncel bilgisayar programları ile mühendislik 

konularının birbirleriyle nasıl bağlantılı olduğunu kavramaktadırlar.  

Zorunlu staj dönemlerinde, öğrencilerin derslerde öğrendikleri bilgileri uygulamada görmesi 

sağlanarak bilgilerin kalıcı olması sağlanmaktadır. Erasmus, Farabi ve Mevlana programlarıyla 

da öğrencilerimize farklı üniversitelerde ve değişik ülkelerde bir veya iki dönem ders alarak bilgi 

ve kültürlerini geliştirme olanağı sağlanmaktadır. Üniversite ve program bünyesinde verilen 

konferans ve seminerlerde öğrencilerimizin tecrübeleri ve deneyimleri de arttırılmaktadır. 

ix) Etik ilkelerine uygun davranma, meslekî ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği 

uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. 

Üniversite ve Fakülte seçmeli ders havuzunda bulunan derslerle, ayrıca İnşaat Mühendisleri İçin 

İş ve İnşaat Hukuku, Mühendislikte İş Güvenliği, Yapılarda Güvenlik İncelemesi, Kalite 

Güvenliği ve Kalite Kontrol Yöntemi dersleri ile öğrencilerimizin meslek hayatlarında dikkat 

edecekleri etik kurallar öğretilmekte, mühendislik uygulamalarındaki standartlar hakkında bilgi 

verilerek meslekî etik bilinci oluşturulmaktadır.    
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x) İnşaat mühendisliği ile ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş 

hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; 

sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. 

Müfredatımızda çok sayıda proje içeren zorunlu derslere yer verilmektedir. Projeler, vize-final 

notuna ve öğrencinin devam sayısına etki edebilmektedir. Düzenlenen seminerler ve kariyer 

günleri ile Risk yönetimi, Girişimcilik, Yenilikçilik ve Sürdürülebilir kalkınma hakkında 

öğrencilerimiz bilgi sahibi olabilmektedir. Zorunlu olan proje dersleri ile mühendislik tasarım 

derslerinde öğrenciler bir projenin nasıl yönetilmesi gerektiğini ve karşılaşacakları risklerle nasıl 

baş edilmesi gerektiğini tecrübe etmektedirler.    

xi) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve 

güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları 

hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında 

farkındalık.  

İnşaat Mühendisleri İçin İş ve İnşaat Hukuku, Mühendislikte İş Güvenliği, Yapılarda Güvenlik 

İncelemesi, Kalite Güvenliği ve Kalite Kontrol Yöntemi dersleri ile çağın inşaat mühendisliği 

alanına yansıyan hukuksal, çevresel ve sağlık sorunları hakkında öğrencilerimizde farkındalık 

oluşturulmaktadır.  

Bu sürecin yeni başlayan uygulamalar hariç işletildiğine dair kanıtlar için ders dosyaları 

sunulacaktır. 

8.3 Program Öğrenme Çıktılarına Ulaşma 

Program tarafından MÜDEK başvurusunun 2017 yılında yapılması nedeniyle Son Sınıf Anketi,  

Yeni Mezun Anketi ve Mezun Anketleri yeterli sayıya ulaşmadığı için mezuniyet aşamasına 

gelmiş olan her bir öğrencinin o program öğrenme çıktısına hangi düzeyde ulaştığı şu aşamada 

anketlerle gerçekçi bir şekilde belirlenememektedir. Ancak, zaman ilerledikçe elde edilecek 

anketlere ek olarak her bir program öğrenme çıktısı için ayrı ayrı olmak üzere, mezuniyet 

aşamasına gelmiş olan her bir öğrencinin o program öğrenme çıktısına ne düzeyde ulaştığını 

açıklayan bu amaçla kurulmuş olan ölçme ve değerlendirme sisteminden elde edilen somut 

kanıtlar burada sunulacaktır. 
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Süleyman Demirel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü rezive edilen ders programı ve 

program öğrenme çıktıları ile henüz mezun vermemiştir. Dolayısıyla program eğitim amaçlarına 

ulaşılması adına net bir kanaate varmak zordur. Ancak her bir program öğrenme çıktısı için ayrı 

ayrı olmak üzere, o çıktı ile ilişkilendirilebilecek ve o çıktının sağlandığının kanıtı olarak 

MÜDEK program değerlendiricilerine kurum ziyareti sırasında ayrıca sunulacak belgeler 

(OBS’den elde edilecek ders–program öğrenme çıktısı ilişki istatistikleri, öğrenci çalışmaları, 

bunlara ilişkin yapılacak değerlendirmeler, vb.) hakkında kısa bilgiler aşağıda sunulmuştur.  

 

İlerleyen zamanda kanıt olarak sunulacak belgeler yardımıyla programda yer alan dersler ve 

program öğrenme çıktıları arasında nasıl bir ilişki kurulacağı çıktı bazında aşağıda verilmektedir:  

 

i)    Matematik, fen bilimleri ve inşaat mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu 

alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri inşaat mühendisliği problemlerini modelleme 

ve çözme için uygulayabilme becerisi. 

Bu çıktı, Kalkulüs I, Kalkulüs II, İleri Kalkulüs, Vektörel Kalkulüs,  Fizik I, Fizik Lab., Fizik II, 

Teknik Resim, Yapı Elemanları, İnşaat Mühendisleri İçin Jeoloji, İnşaat Mühendisliğine Giriş, 

Malzeme Bilimi, Statik, Dinamik, Yapı Malzemesi, Mukavemet I-II, Akışkanlar, Toprak 

İşleri’ne ait ders dosyaları kullanılacaktır. Ders dosyalarında her dönem yapılacak anketlerin 

yanı sıra sınavlara ait notlar ile program öğrenme çıktıları arasındaki istatistikler bulunacaktır. 

Ayrıca, dosya kapsamında ders soruları ve cevapları (Vize, Final, Bütünleme), derslere ait not 

dökümü, öğrenci sınav evrakları (en yüksek, orta ve en düşük) yer alacaktır. İnşaat Mühendisliği 

eğitiminde alınan dersler ile öğrencilerimiz matematik, fen ve temel mühendislik konularında 

yeterli bilgi birikime sahip olmakta ve tasarım ve hesap ağırlıklı ders projeleri, tasarım ve 

uygulama ağırlıklı bitirme ödevleri ile elde ettikleri bilgiyi İnşaat Mühendisliği uygulamalarında 

kullanabilmektedirler. Ayrıca OBS’den elde edilecek ders–program öğrenme çıktısı istatistikleri 

burada sunulacaktır.  

 

ii) İnşaat mühendisliği alanında karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, 

formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz, teknik ve modelleme yöntemlerini 

seçme ve uygulama becerisi.  
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Fizik I, Fizik II, Genel Kimya, Kalkulüs I, Kalkulüs II, İleri Kalkulüs, Vektörel Kalkulüs, 

Malzeme Bilimi, Statik, İnşaat Mühendisliğine Giriş ile matematik temelli analiz yetenekleri 

öğrencilere kazandırılmaktadır. Ayrıca sonraki dönemlerde alacağı Dinamik, Yapı Malzemesi, 

Mukavemet I-II, İleri Kalkülüs, Akışkanlar Mekaniği, Yapı Statiği I-II, Vektörel Kalkülüs, 

Toprak İşleri, Karayolu Mühendisliği, Zemin Mekaniği I-II, Betonarme I-II, Bilgisayar Destekli 

Karayolu Proje, Su Getirme Kanalizasyon, Su Kaynakları Mühendisliği, Temel İnşaatı 

Betonarme Proje, Mühendislik Ekonomisi, Şantiye Tekniği, Geoteknik Tasarım, Su Getirme 

Kanalizasyon Projesi dersleri ile İnşaat mühendisliği alanında karmaşık mühendislik 

problemlerini saptayarak formüle edip uygun analiz, teknik ve modelleme yöntemlerini 

seçebilmektedir. Bu derslere ait OBS’den elde edilecek istatistikler ve ders dosyaları 

sunulacaktır. 

 

iii) İnşaat mühendisliği kapsamında karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü 

gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern 

tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlama becerisi.   

Öğretim üyelerinin yönlendirmesiyle öğrenciler, karmaşık bir sistemi, matematiksel süreci veya 

deneysel analizi öngörülen kısıtlamalar, varsayımlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda Mühendislik 

Tasarımı ve Bitirme ödevleri ile tasarlayabileceklerdir. Öğrencilerin sundukları Bitirme Ödevleri 

ve Mühendislik Tasarım projeleri bu kapsamda sunulacaktır.  

 

iv) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve 

çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; 

bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 

İnşaat Mühendisliğine Giriş, Teknik Resim, Bilgisayarlı Tasarım, İnşaat Mühendisleri İçin 

Autocad OBS istatistikleri, ders dosyaları, tasarım ve uygulama ağırlıklı yapılmış bitirme ve 

Mühendislik Tasarım projeleri sunulacaktır. Belirtilen derslerde öğretilen bilgiler ve sınavlarda 

yapılan sorular, verilen ders ödevleri ve projeleri ile öğrencilerimizin İnşaat Mühendisliği 

uygulamalarında gerekli güncel araç, gereç, teknik donanım ve programlar hakkında bilgi sahibi 

olması ve bunların bir kısmını etkin olarak kullanabilmesi; gerektiğinde ihtiyaca uygun şekilde 

araç, gereç, teknik ve program geliştirabilmesi, sonuçları analiz etme ve yorumlayabilme 

becerisine sahip olduğu gösterilecektir.  
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v) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının 

incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve 

yorumlama becerisi.  

Betonarme Proje, Bilgisayar Destekli Karayolu Proje, Su Getirme Kanalizasyon Projesi veya Su 

Kaynakları Projesi OBS istatistikleri, ders dosyaları ve anketleri sunulacaktır. Böylelikle 

öğrencilerin, disipline özgü karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini inceleyerek çözüm 

geliştirme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip oldukları gösterilecektir.  

 

vi) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel 

çalışma becerisi.   

Bölüm bünyesinde verilen Bitirme Ödevi ve Mühendislik Tasarım dersleri tasarım ağırlıklı olup 

grup çalışması şeklinde verilebilmektedir. 2016-2017 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi 

Dekanlığınca alınan karar doğrultusunda Bitirme Ödevini alan öğrenciler farklı bir disiplinden 

ikinci bir danışman da seçebileceklerdir. Grup çalışması şeklinde yapılmış disiplin içi ve 

disiplinler arası bitirme ve mühendislik tasarım ödev ve projeleri ile ayrıca yıl içinde yapılan  

TÜBİTAK  2209  lisans  öğrencisi  proje  sayıları/konuları sunulacaktır. Böylelikle 

öğrencilerimizin bireysel ve ekip halinde kendi alanında veya disiplinler arası etkin çalışabilme 

kabiliyetine sahip olduğu gösterilecektir.  

 

vii) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin 

rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin 

sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.  

İngilizce ve Mesleki Yabancı Dil derslerinin OBS istatistikleri, anket ve ders dosyaları ile staj 

dosyaları sunulacaktır. Ayrıca proje derslerinde kullanılan projelerin doneleri ve öğrencilerin 

teslim ettikleri projeler karşılaştırmalı olarak sunularak öğrencilerin talimatları anlama ve 

uygulama, raporlama, sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip oldukları gösterilecektir.  

 

viii) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki 

gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 
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Örnek bitirme ödevleri ve mühendislik tasarım projeleri ile, yıl içinde bölümde yapılan seminer, 

konferans ve gidilen teknik gezi sayıları ve konuları, örnek yapılmış staj defterleri, Erasmus’a 

giden öğrenci sayıları, gittikleri ülkeler ve Farabi’ye katılan öğrenci sayıları listeleri sunulacaktır.  

Bölümümüzde verilen eğitim sırasında verilen bitirme ödevleri, seminer projeleri, yapılmış olan 

seminer, konferans, teknik geziler, stajlar ve Erasmus, Farabi programları ile öğrencilerimizin 

öğrenmenin ve yaşam boyu bunu sürdürmenin gerekliliğini ve önemini anlamış olması, bilgiye 

erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyebilme ve kendini sürekli yenileyebilme 

becerisine sahip olması sağlanacaktır.   

 

ix) Etik ilkelerine uygun davranma, meslekî ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği 

uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. 

İnşaat Mühendisleri İçin İş ve İnşaat Hukuku, Mühendislikte İş Güvenliği, Yapılarda Güvenlik 

İncelemesi, Kalite Güvenliği ve Kalite Kontrol Yöntemi derslerinin OBS istatistikleri ve ders 

dosyaları sunulacaktır. Bu derslerin kazanımları ile öğrencilerimizin meslek hayatlarında dikkat 

edecekleri etik kuralları öğrendikleri ve inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan 

standartlar hakkında bilgi sahibi oldukları gösterilecektir.  

 

x) İnşaat mühendisliği ile ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş 

hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; 

sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. 

Müfredatımızdaki tüm proje derslerinin OBS istatistikleri ve ders dosyaları sunulacaktır. Ayrıca, 

varsa yıl içinde risk yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma  konularında 

düzenlenen seminerlere katılan öğrencilerin isim tutanakları, seminerlerin isimleri, içerikleri ve 

davetlilerinin/konuşmacıların listesi sunulacaktır. Bitirme ödevleri ve mühendislik tasarım 

projelerinde öğrencilerin proje yönetimi ve risk yönetimi konulu bilgiler edindikleri 

gösterilecektir.  

 

xi) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve 

güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları 

hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında farkındalık.  
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Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından 2016-2017 akademik yılında 

başlatılan bir uygulama ile staja gitmeden önce öğrenciler internet üzerinden İş güvenliği ve 

Sağlığı dersi almak zorunda olup, başarıyla tamamlamaları durumunda katılım sertifikası da 

alabilmekte ve bu şekilde stajlarına başlayabilmektedir. Üniversite ve fakülte ortak seçmeli 

derslerle de bu kazanım desteklenmektedir. Ayrıca, İnşaat Mühendisleri İçin İş ve İnşaat Hukuku, 

Mühendislikte İş Güvenliği, Yapılarda Güvenlik İncelemesi, Kalite Güvenliği ve Kalite Kontrol 

Yöntemi dersleri ile çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan hukuksal, çevresel ve sağlık 

sorunları hakkında farkındalık oluşturulmaktadır.  
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9. Sürekli İyileştirme  

SDÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünün yeni ders planı, MÜDEK 

başvurusu doğrultusunda güncellenmiş ve ilgili kurullarda ve üniversite senatosunda kabul 

edilerek 2017–2018 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. MÜDEK – 

Temmuz 2017 raporuyla beraber yapılan iyileştirmeler imkânlar ölçüsünde hızlı bir şekilde 

devam etmektedir. Ancak, 2018 yılında uygulamaya başlanılan soru bazlı not giriş sisteminden 

ders–program öğrenme çıktısı ilişkisini gösteren gerekli istatistikler Final döneminin yeni 

bitmesinden ve Bütünleme sınavlarının başlamamasından ötürü henüz elde edilmemiştir. Bir 

sonraki akademik dönemde, bu istatistikler yardımıyla ders ve program öğrenme çıktıları 

arasında belirlenecek olan eksikliklerin giderilmesi için gerekli önlemlerin alınması 

planlanmaktadır (Şekil 9.1). Şu aşamada yapılan iyileştirmeler aşağıda belirtilmiştir: 
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Veri Toplama

Mezun Anketleri

Öğrenci Anketleri

İstatistiksel Mezun 
Verileri

Dış Paydaş 
Görüşleri

İç Paydaş 
Görüşleri

MÜDEK 
Değerlendirme 

Ölçütleri

Sonuçların Değerlendirilmesi / 
İyileştirme Önerilerinin 

Hazırlanması

Soru Bazlı Program 
Çıktılarının 

Değerlendirilmesi

Staj Yeri 
Denetleme 

Bilgileri/Anketleri

Paydaş Görüşleri

İşveren Anketleri

Program Eğitim 
Amaçlarının 

Belirlenmesi / 
Güncellenmesi

 

Şekil 9.1. Sürekli iyileştirme için iş akış planı  

1) Üniversitemizin hedeflediği vizyon, misyon ve MÜDEK şeffaflık ilkesine paralel olarak 

bölüm ders adları, ders içerikleri, ders kodları, ve ders sayıları sürekli olarak her dönem 

başında güncellenmekte ve gerekirse yeni dersler açılmaktadır.  

2) Staj işlemleri, Mezuniyet işlemleri, İntibak/Muafiyet İş Akış Diyagramları oluşturularak 

http://muhendislik.sdu.edu.tr/tr/kullanilan-dokumanlar/kullanilan-dokumanlar-8782s.html 

linkinden paylaşılmıştır. 

3) Staja başlamadan önce internet üzerinden “İş Güvenliği ve Sağlığı” dersi verilmesi ve 

başarılı olanlara sertifika sağlanarak staja başlayabilmeleri zorunlu hale getirilmiştir. 
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Öğrencilerimizin tamamının bu konuda bilinçlendirildiğinin güvence altına alınması 

sağlanmıştır. 

4) Bitirme projeleri ve mühendislik tasarım dersleri kapsamında farklı disiplinlerdeki öğretim 

üyelerinin eş danışmanlık yapması uygulaması: Özellikle bölüm bilgilerini tamamlayıp 

ürün/sonuç odaklı çok disiplinli projelerin oluşmasına yol açacaktır. 

5) Mühendislik Fakültesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından Kalkulüs, Genel 

Kimya, Fizik ve İngilizce ders içeriklerinin standardizasyonu uygulaması: Öğrencilerin 

gerçek kısıtlamalara yönelik projelerde temel bilimler derslerinde kazandıkları bilgileri 

kullandıklarını fark etmeleri ve her öğrencinin mühendislik temellerini hangi öğretim üyesi 

olursa olsun aynı düzeyde aldığının güvence altına alınması sağlanmıştır. 

6) Programımızdaki matematik derslerinin daha iyi verilebilmesi için Matematik dersleri 

içerikleri ile birlikte Kalkülüs dersleri olarak güncellenmiştir. Güncellenen bu dersler 

Kalkulüs I, Kalkulüs II, İleri Kalkülüs ve Vektörel Kalkülüs’ten oluşmaktadır ve sırasıyla 

Matematik I, Matematik II, Mühendislik Matematiği I ve Mühendislik Matematiği II’nin 

yerine konulmuştur. Bu değişiklik yalnızca derslerin isimlerinden ibaret olmayıp derslerin 

içerikleri ve derslerin öğrencilere verilme biçimlerini de kapsamaktadır. Bu dersleri 

verecek öğretim elemanları her dönem Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’ne 

bölüm kararı ile bildirilecek ve  Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’nce uygun 

görülmesi durumunda dersi verecek öğretim elemanları 4 haftalık bir oryantasyon 

programına alınacaklardır. Aksi taktirde Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’nce 

belirlenen öğretim elemanları dersleri vereceklerdir. Derslere ait sınavlar programımızla 

birlikte tüm fakültede aynı anda Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’nce hazırlanan 

sorular üzerinden yapılacaktır. Programımız böylelikle matematik derslerinde yüksek bir 

standardı yakalamayı amaçlamaktadır.  

 

7) Öğrencilerimize Fizik ve Genel Kimya derslerini daha iyi verebilmek için, Fizik ve Genel 

Kimya derslerinin içerikleri ve AKTS’leri dersi veren öğretim elemanları ile yapılan 

toplantılar sonucunda ülkemizdeki diğer üniversitelerdeki uygulamalar da dikkate alınarak 
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güncellenmiştir. Ayrıca bu derslerin uygulamalı olarak daha iyi aktarılabilmesi için Fizik 

Labaratuvarı dersi eklenmiş ve Genel Kimya dersine labaratuvar uygulaması konulmuştur.   

 

8) İsteğe bağlı İngilizce hazırlık eğitimi ile öğrencilerimizin kazanmış oldukları İngilizce 

bilgilerini zamanla unutmalarını önlemek amacıyla, Üniversite Ortak Seçimlik havuzuna 

İngilizce 101-102-103-104-105 ve 106 dersleri eklenmiştir (Ek I- 9). Gerekli başarım 

koşullarını sağlayanlar B1 İngilizce Sertifikası almaya hak kazanacaklardır. Bu sertifika 

diploma eki olarak öğrencilerimize verilecektir. Ayrıca bölümümüze yeni kayıt  yaptıran  

öğrenciler  için  isteğe  bağlı  olarak  hazırlık  sınıfı  okuma  imkanı sağlanmaktadır. 

 

9) Disiplinler arası çalışmaları teşvik etmek amacıyla Mühendislik Fakültesi (MF) kodlu 

seçimlik dersler ortak seçimlik ders havuzuna eklenmiştir. Bu dersler MF-214 Görsel 

Bilgisayar Programlama, MF-212 İşletme Ekonomisi, MF-338 Trafik Mühendisliğinde 

Özel Konular ve MF-439 Trafik Mühendisliği’ni içermektedir.  

 

10) Bitirme ödevlerinin daha etkili ve verimli olabilmesi için Bitirme dersi yönergesi bölüm 

akademik kararıyla değiştirilmiştir. Ayrıca Bitirme II dersi kaldırılarak yerine Mühendislik 

Tasarım dersi konulmuştur. Bitirme Ödevi ve Mühendislik Tasarım derslerinde 

öğrencilerin Tübitak Öğrenci Projelerine katılmaları teşvik edilmektedir.  

 

11) Program Eğitim Amaçlarını ve Program Öğrenme Çıktılarını sürekli iyileştirmek ve bu 

ölçütlerin sonuçlarını görmek için sistematik bir biçimde yapılan ölçme ve değerlendirme 

anketleri aşağıda verilmiştir. Ayrıca, OBS’den elde edilecek istatistikler ayrıntılı olarak 

değerlendirilip, gerekli iyileştirmeler yapılacaktır.  
 

 Eğitim Amaçları Güncellemesine Yönelik İç ve Dış Paydaş Anketleri (Ek I- 6 ve Ek I- 7) 

 Öğrenci Ders Değerlendirme Anketi  (Ek I- 2) 

 Yeni Öğrenci Anketi (Ek I- 2) 

 Stajlarını tamamlamış ve okulu bitirme aşamasında olan son sınıf öğrencilerine uygulanan 

Son Sınıf Anketi (Ek I- 3) 

 Bölümümüzden iki yıl içinde mezun olmuş ve hali hazırda bir işte çalışan mezunlarımıza 

uygulanan Yeni Mezun Anketi (Ek I- 3) 



 

 Sayfa 37  

 Programımızdan en az iki yıl önce mezun olmuş ve hali hazırda bir işte çalışan 

mezunlarımıza uygulanan Mezun Anketi (Ek I- 3).  

 

12) Yapılan Öğrenci Ders Değerlendirme Anketi sonuçlarına göre başarılı olarak kabul edilen 

Öğretim Üyeleri onurlandırma ve eksiklikler görülen öğretim üyeleri ile bu 

olumsuzlukların giderilmesi amacıyla bölüm yönetimi özel olarak görüşme yapmaktadır. 

 

13) MÜDEK kapsamında, yürütülen her ders için dönem sonunda, ders içeriği, haftalık ders 

planı, ödev örnekleri, kısa sınav örnekleri, proje örnekleri, ara sınav soru ve çözümleri, ara 

sınav en düşük, orta ve en yüksek öğrenci cevap kağıdı fotokopileri, final en düşük, orta ve 

en yüksek öğrenci cevap kağıdı fotokopileri, devam çizelgeleri, not çizelgeleri ve OBS’den 

elde edilecek istatistikler vb.. bilgileri içeren ders dosyaları dersi yürüten öğretim elemanı 

tarafından hazırlanıp arşivlenmektedir. 

 

14) Bölüm Akademik Kurulu Toplantıları ayda bir toplanarak ve bölümümüzde görülen 

aksaklıkların giderilmesine yönelik çalışmalar yapmaktadır. 

 

15) Bölümümüzde tüm duyuruların bölümümüzün tüm personeline taranıp mail ekinde 

elektronik kopya olarak gönderilme uygulaması yapılmaktadır. 

 

16) Öğrenci Bilgi Sisteminde ders planlarındaki ders içeriklerimizin tamamlanması ve sürekli 

güncellenmesi sağlanmaktadır. 

 

17) Staj Yönergesi ve uygulaması hakkında öğrencilere yılda en iki defa olmak üzere ilgili 

komisyon tarafından bilgilendirme toplantısı yapılmakta ve bölüm sitesinde stajda 

izlenecek yol ile ilgili dokümanlar bulunmaktadır. 

(http://muhendislik.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/275/files/insaat-muhendisligi-bolumu-

staj-yonergesi-ocak-2017-23012017.pdf) 

 

http://muhendislik.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/275/files/insaat-muhendisligi-bolumu-staj-yonergesi-ocak-2017-23012017.pdf
http://muhendislik.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/275/files/insaat-muhendisligi-bolumu-staj-yonergesi-ocak-2017-23012017.pdf
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10. Özel Önlemler 

i) Yapı Malzemeleri laboratuvarında  6331 İs Sağlığı ve Güvenliği kanununa göre çalışma 

şartlarının özelliklerine göre her türlü uyarıcı levha ve ikaz işaretleri gerekli yerlere 

yerleştirilmiştir. Bu çerçevede gerekli levha ve ikaz işaretleri diğer laboratuvarlara da 

yerleştirilecektir.  

ii) Mühendislik Fakültesi Binası içerisinde yer alan bazı merdivenlere özel engelli platformları 

yapılmış olup henüz tüm bölüm merdivenlerine bu sistemler kurulmamıştır.  

iii) Staj eğitimini alacak her öğrenciye uzaktan eğitim üzerinden İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 

ve Sertifikası verilmektedir.  
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EKLER 
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Ek I. Programa İlişkin Ek Bilgiler
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Ek I- 1 Danışmanlık Sistemi  

 

Bir öğrencinin danışman öğretim üyesi ve OBS Sayfası 
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Ek I- 2 

YENİ ÖĞRENCİ ANKETİ FORMU 

 

T.C. 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

YENİ ÖĞRENCİ ANKETİ FORMU 
 

 

Sevgili öğrencilerimiz, 

Aşağıdaki ankete katılımınız; bölümümüzü seçmenizde rol oynayan faktörleri ve 

beklentilerinizi tespit etmemize yardımcı olacaktır. 

 

1) SDÜ İnşaat Mühendisliği’ni seçmenizdeki nedenler nelerdir?  

             a) İyi iş olanağı 

b) İyi eğitim olanağı 

c) Kendimi iyi yetiştirme olanağı 

d) Çevremin tavsiyesi 

e)    Ailemin yaşadığı yere Isparta’da olması (İklimi, tarihi, yaşantısı açısından) 

f) Toplumda saygınlık elde etmek. 

g) Diğer(yazınız) ………………………………………. 

 

3) Mezun olunca nasıl bir kariyer düşünüyorsunuz? 

a)  Özel sektörde çalışmak 

b) Devlet kuruluşunda çalışmak 

c)  Kendi işimi kurmak / kendi işimizi geliştirmek 

d) Yurt dışında çalışmak 

e)  Akademik kariyer (Yük. Lisans, Doktora) yapmak 

e) Diğer(yazınız)………………………………………… 

 

4) İnşaat Mühendisliğinde nasıl bir eğitim düşünüyorsunuz? 

a) İyi bir mühendislik eğitimi almak 

b) Mühendisliği belli bir alanında branşlaşmak 

c) İnşaat Mühendisliğinin belli bir dalında iyi bir eğitim almak 

d) Dünyadaki inşaat mühendisliği eğitimi ile entegre bir eğitim almak 

e) Diğer (yazınız)………………………………………. 
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5) Kendinizi nasıl bir öğrenci olarak tanımlarsınız? 

a) Azimli ve çalışkan öğrenci 

b) Bilime ve teknolojiye meraklı bir öğrenci 

c) Hayal gücü yüksek olan bir öğrenci 

d) Sanata ve kültüre meraklı bir öğrenci 

e) Diğer (yazınız)………………………………………. 

f) Kendimi değerlendiremiyorum. 

 

6) İnşaat Mühendisliği edinmek istediğiniz meslekler arasında kaçıncı 

tercihinizdi?............ 

 

6) ÖSS sınavında SDÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü kaçıncı tercihinizdi? 

…………….. 

 

7) ÖSS giriş puanınız?.............................................. 

 

8) Mezun olduğunuz lise türü? 

a)  Fen Lisesi  

 b) Anadolu Öğretmen Lisesi  

 c)  Anadolu Lisesi 

 d)  Özel Lise 

 e)  Meslek Lisesi 

 f)  Lise 

 

9) Bölüm ya da üniversite değişikliği yapmak istiyor musunuz? Nasıl? 

a) Hayır, düşünmüyorum. 

b) Evet, düşünüyorum. Yeniden YÖS sınavına gireceğim, başka bir bölümü 

hedefliyorum. 

c) Evet, düşünüyorum. Yatay geçişle başka bir üniversitenin İnşaat Mühendisliği 

Bölümü’ne geçmek istiyorum.  

d) Evet, düşünüyorum. Bölümler arası yatay geçişle üniversitemizin İnşaat 

Mühendisliği Bölümü’ne geçmek istiyorum.  

 

10) Üniversite eğitiminden beklentileriniz nedir? 
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a) Üniversite diplomasına sahip olmak 

b) Meslek sahibi olmak 

c) Bilime katkı sağlamak 

d) Çevre edinmek 

e) İş adamı olmak 

f) Diğer(yazınız)………………………………….......... 

 

11) Bölümünüzde şu ana kadar aldığınız eğitimde yaşanan sorunlar ve bu 

sorunlara ilişkin önerilerinizi yazınız. 
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Genel ders değerlendirme formu 
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 Sayfa 47  

Ek I- 3 

Stajlarını tamamlamış ve okulu bitirme aşamasında olan son sınıf öğrencilerine 

uygulanan Son Sınıf Anketi 

 

T.C. 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ  

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

SON SINIF ANKETİ FORMU  

 

Değerli Mezunlarımız, 

Süleyman Demirel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde çağdaş mühendislik 

eğitiminin verilebilmesi amacıyla, eğitim programlarında değişiklikler ve eğitim alt yapısında 

iyileştirmeler yapılmaktadır. Bu çabalarımızın amacına ulaşabilmesi için sizlerin 

düşüncelerinize, değerlendirmelerinize ve önerilerinize ihtiyacımız vardır. Mezun olduğunuz 

bölümümüzün gelişimine katkıda bulunmak amacıyla aşağıdaki anketi doldurmanızı rica 

eder, katkılarınız için teşekkür ederiz. 

Adı-Soyadı :      Bölüme Giriş Yılı : 

Mezuniyet Yılı :      Mezuniyet 

Ortalaması :   

E-posta  :      Telefon  

 : 

Öğretim Türü :  Örgün Öğretim     İkinci Öğretim               

Sürekli Adres : 
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1 
Aldığınız eğitimin analitik düşünme, tasarım geliştirme ve araştırma 

faaliyetlerine olan katkısı 
     

2 
Aldığınız eğitimin, mesleğin başarılı ve yetkin biçimde yürütebilme 

kabiliyetine olan katkısı 
     

3 

Aldığınız eğitimin, üretim, plan proje Ar-Ge alanlarında İnşaat 

Mühendisi olarak faaliyet göstermenizi sağlayan mesleki beceri ve 

yeteneğinize olan katkısı, 

     

4 
SDÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünün sahip olduğu laboratuar ve 

teknolojik alt yapısının İnşaat Mühendisliği eğitimi için yeterliliği,  
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5 

SDÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünde verilen eğitim ve yapılan 

uygulamaların, proje oluşturma, araştırma, planlama ve pratik 

uygulama konularında mesleki kültür ve beceri kazandırması, 

     

6 
SDÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünde görmüş olduğunuz derslerin, 

mesleki beceri ve deneyime katkısı 
     

7 Yapılan stajların mesleki deneyime katkısı      

8 
İnşaat Mühendisliği eğitiminin, etik, çevre ve mesleğe sağlamış 

olduğu katkı 
     

9 

Bölümdeki danışmanlarınızın size SDÜ sonrasındaki yaşamınızı 

planlamanızdaki yardımları (Örneğin iş veya yüksek lisans seçimi 

gibi) 

     

1

0 

Aldığınız eğitimin paydaş meslekler ile gurup çalışmasına olan 

katkısı 
     

SDÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitiminiz sırasında size sağlanan aşağıda 

belirtilen olanaklar sizce ne derece yeterliydi? (12-16) 

1

1 

Bilgisayar olanakları 
     

1

2 

Laboratuar olanakları 
     

1

3 

Bölümün staj yeri bulmanızdaki desteği 
     

1

4 

Kütüphane olanakları 
     

1

5 

Meslek alanı ve iş dünyasını tanımada verilen bilgilerin yeterliliği  
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Programımızdan iki yıl içinde mezun olmuş ve hali hazırda bir işte çalışan 

mezunlarımıza uygulanan Yeni Mezun Anketi 

 

T.C. 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ  

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

YENİ MEZUN ANKETİ FORMU  

 

Değerli Mezunlarımız, 

Süleyman Demirel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde çağdaş mühendislik 

eğitiminin verilebilmesi amacıyla, eğitim programlarında değişiklikler ve eğitim alt yapısında 

iyileştirmeler yapılmaktadır. Bu çabalarımızın amacına ulaşabilmesi için sizlerin 

düşüncelerinize, değerlendirmelerinize ve önerilerinize ihtiyacımız vardır. Mezun olduğunuz 

bölümümüzün gelişimine katkıda bulunmak amacıyla aşağıdaki anketi doldurmanızı rica 

eder, katkılarınız için teşekkür ederiz. 

Adı-Soyadı :      Bölüme Giriş Yılı : 

Mezuniyet Yılı :      Mezuniyet 

Ortalaması :   

E-posta  :      Telefon  

 : 

Öğretim Türü :  Örgün Öğretim     İkinci Öğretim               

Sürekli Adres : 
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1 
Aldığınız eğitimin analitik düşünme, tasarım geliştirme ve araştırma 

faaliyetlerine olan katkısı 
     

2 
Aldığınız eğitimin, mesleğin başarılı ve yetkin biçimde yürütebilme 

kabiliyetine olan katkısı 
     

3 

Aldığınız eğitimin, üretim, plan proje Ar-Ge alanlarında İnşaat 

Mühendisi olarak faaliyet göstermenizi sağlayan mesleki beceri ve 

yeteneğinize olan katkısı, 

     

4 
SDÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünün sahip olduğu laboratuar ve 

teknolojik alt yapısının İnşaat Mühendisliği eğitimi için yeterliliği,  
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5 

SDÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünde verilen eğitim ve yapılan 

uygulamaların, proje oluşturma, araştırma, planlama ve pratik 

uygulama konularında mesleki kültür ve beceri kazandırması, 

     

6 
SDÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünde görmüş olduğunuz derslerin, 

mesleki beceri ve deneyime katkısı 
     

7 Yapılan stajların mesleki deneyime katkısı      

8 
İnşaat Mühendisliği eğitiminin, etik, çevre ve mesleğe sağlamış 

olduğu katkı 
     

9 

Bölümdeki danışmanlarınızın size SDÜ sonrasındaki yaşamınızı 

planlamanızdaki yardımları (Örneğin iş veya yüksek lisans seçimi 

gibi) 

     

1

0 

Aldığınız eğitimin paydaş meslekler ile gurup çalışmasına olan 

katkısı 
     

SDÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitiminiz sırasında size sağlanan aşağıda 

belirtilen olanaklar sizce ne derece yeterliydi? (12-16) 

1

1 

Bilgisayar olanakları 
     

1

2 

Laboratuar olanakları 
     

1

3 

Bölümün staj yeri bulmanızdaki desteği 
     

1

4 

Kütüphane olanakları 
     

1

5 

Meslek alanı ve iş dünyasını tanımada verilen bilgilerin yeterliliği  
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Programımızdan en az iki yıl önce mezun olmuş ve hali hazırda bir işte çalışan mezunlarımıza 

uygulanan Mezun Anketi 

 

T.C. 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ  

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

MEZUNLAR ANKETİ FORMU  

 

Değerli Mezunlarımız, 

 

Süleyman Demirel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde çağdaş mühendislik eğitiminin 

verilebilmesi amacıyla, eğitim programlarında değişiklikler ve eğitim alt yapısında iyileştirmeler 

yapılmaktadır. Bu çabalarımızın amacına ulaşabilmesi için sizlerin düşüncelerinize, 

değerlendirmelerinize ve önerilerinize ihtiyacımız vardır. Mezun olduğunuz bölümümüzün gelişimine 

katkıda bulunmak amacıyla aşağıdaki anketi doldurmanızı rica eder, katkılarınız için teşekkür ederiz. 

  

Adı-Soyadı :      Bölüme Giriş Yılı : 

Mezuniyet Yılı :      Mezuniyet Ortalaması :   

E-posta  :      Telefon   : 

Öğretim Türü :  Örgün Öğretim     İkinci Öğretim               

Sürekli Adres : 

 

BÖLÜM 1  

Lütfen aşağıdaki soruları uygun bir şekilde cevaplayınız. 

 

1. Hangi sektörde çalışıyorsunuz?............................................................................................ 

2. İşyerinizde kaç kişi çalışıyor?.................................................................................. 

3. İşyerinizde kaç mühendis çalışıyor?........................................................................ 

4. İşyerinizde kaç tane İnşaat mühendisi çalışıyor?    

5. Hangi mühendislik alanında çalışıyorsunuz? 

a.   Araştırma- Geliştirme  b.    Tasarım   c.    Üretim   

d.   Tesisat-Konstrüksiyon   e.    Bakım   f.     Yönetim  

g.   Eğitim Danışmanlık   h.    Satış-Pazarlama   i.     Diğer………………… 

6.  Mezuniyetinizden sonra mesleğinizle ilgili kurs, seminer veya herhangi bir eğitim aldınız 

mı? Evet ise lütfen belirtiniz. 

a. Evet : ..................................................................................................................... 

b. Hayır 

7. Mesleğiniz ile ilgili yayınları takip ediyor musunuz? Evet ise hangi yayınlar? 

a. Evet:   ....................................................................................................................... 

b. Hayır 
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BÖLÜM 2  

 

1. Sizce iş yaşamında başarılı olmak için öğrencilik döneminde hangi özelliklerin 

kazandırılması önemlidir? 

………………………………………………………………………….....................................

.....................................................................................................................................................

.................................................. 

2. .SDÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünde almış olduğunuz ve şu andaki konumunuzda en çok 

katkısı olduğunu düşündüğünüz beş ders ismini yazınız? 

………………………………………………………………………….....................................

.........................3. SDÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünde verilmesi gerektiğini düşündüğünüz 

bir ders önerebilir misiniz? 

………………………………………………………………………….....................................

......................... 

BÖLÜM 3  

Lütfen aşağıdaki soruları ilgili alanlarda sahip olduğunuz yetkinliği en iyi temsil edecek birer not 

vererek cevaplandırınız. 
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1 Mühendislik problemlerini tanımlayabilme  ve uygulama beceriniz      

2 
Mühendislik problemlerinin çözümünde ölçme metotlarını kullanabilme 

beceriniz 
     

3 
Mühendislik sistemlerini ve/veya bu sistemlerle ilgili parçaları 

tasarlayabilme beceriniz 
     

4 
Mühendislik sistemlerini ve/veya bu sistemlerle ilgili tasarımlarınızı 

verimlilik açısından değerlendirme beceriniz 
     

5 
Mühendislik sistemlerini ve/veya bu sistemlerle ilgili tasarımlarınızı 

ekonomiklik açısından değerlendirme beceriniz 
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6 
Mühendislik sistemlerini ve/veya bu sistemlerle ilgili tasarımlarınızı 

standartlara uygunluk açısından değerlendirme beceriniz 
     

7 
Mühendislik sistemlerini ve/veya bu sistemlerle ilgili tasarımlarınızı 

çevreye duyarlılık açısından değerlendirme beceriniz 
     

8 
Mühendislik problemlerinin çözümünde, tasarımda ve üretimde takım 

çalışmalarına olan yatkınlığınız 
     

9 Mesleki gelişmeleri ne ölçüde takip edebiliyorsunuz?      

1

0 

Lisans eğitiminizde öğretilenlerin dışında yeni kavramları öğrenme 

konusundaki istekliliğiniz 
     

1

1 
Mesleğinizin etik sorumlulukları hakkındaki düzeyiniz      

1

2 

Mesleğinizin evrensel ve toplumsal etkileri konusundaki bilinç 

düzeyiniz 
     

1

3 
Bilgiye ulaşabilme beceriniz,      

1

4 
İnsiyatif kullanabilme beceriniz,      

1

5 
Çağın sorunlarına olan duyarlılığınız      

1

6 
Mesleğinizden memnuniyetiniz,      

1

7 
Şu andaki işinizden memnuniyetiniz      

1

8 
Bu işe kabul edilmenizde SDÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünün etkisi      
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Ek I- 4  
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Ek I- 5 

 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

 

 

İÇ–DIŞ PAYDAŞ ANKETİ 

 

 
Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nce çağdaş 

bir mühendislik eğitimi verilebilmesi için, gerek eğitim alt yapısının gerekse mühendislik 

programlarının sürekli geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla bölümümüz, siz değerli 

paydaşlarımızın program öğrenme çıktılarınının belirlenmesi ve değerlendirilmesinde ileriye 

yönelik önerilerinizi dikkate alarak kendisini yenilemesi doğrultusunda Eğitimde Kalitenin 

Sürekli Geliştirilmesi’ne katkıda bulunmanızı arzulamaktadır. Süleyman Demirel Üniversitesi 

İnşaat Mühendisliği Programının eğitim amaçlarının belirlenerek sürekli iyileştirilebilen bir 

mekanizma geliştirebilmesi için aşağıdaki anketi doldurmanızı ve bize ulaştırmanızı önemle rica 

ederiz. Görüşleriniz, diğer paydaşlardan gelecek görüşler ile birlikte değerlendirilecektir. 

Katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.    

  

Süleyman Demirel Üniversitesi 

                                                                         Mühendislik Fakültesi  

                                                                            İnşaat Mühendisliği Bölümü  

                                                                                                         Isparta  

 

İsim:  

E-posta:  

Mezun olduğunuz üniversite:  

Bölüm:      Lisans Mezuniyet Yılı:  

Aldığınız En Yüksek Derece: Lisans    Yüksek Lisans  Doktora 

Çalıştığınız Kurum:  

Konumunuz:               Akademik Personel          İdari Personel 
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I.PROGRAM ÖĞRENEME ÇIKTILARI 

DEĞERLENDİRİLMESİ  (PÇD) E
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  1 2 3 4 5 

i) Matematik, fen bilimleri ve inşaat mühendisliği konularında 

yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı 

bilgileri inşaat mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme 

için uygulayabilme becerisi. 

      

ii) İnşaat mühendisliği alanında karmaşık mühendislik 

problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme 

becerisi; bu amaçla uygun analiz, teknik ve modelleme 

yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 

      

iii) İnşaat mühendisliği kapsamında karmaşık bir sistemi, süreci, 

cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli 

gereksinimleri karşılayacak şekilde modern tasarım yöntemlerini 

uygulayarak tasarlama becerisi.  (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar, 

tasarımın niteliğine göre, ekonomik koşullar ve kısıtlar, mevzuat, 

kanun, yönetmelik ve standartlar, çevre sorunları, 

sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, kullanılabilirlik, ömür, etik 

beklentiler, verimlilik, sağlık, işçi ve kullanıcı güvenliği, sosyal 

ve politik sorunlar gibi öğeleri içerirler) 

      

iv) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık 

problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik 

ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim 

teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 

      

v) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline 

özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, 

deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama 

becerisi. 

      

vi) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde 

çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.   
      

vii) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir 

yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, 

tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum 

yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. 

      

viii) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye 

erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini 

sürekli yenileme becerisi. 
      

ix) Etik ilkelerine uygun davranma, meslekî ve etik sorumluluk 

bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan 

standartlar hakkında bilgi. 
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x) İnşaat mühendisliği ile ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve 

değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında 

bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; 

sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. 

      

xi) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal 

boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın 

sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal 

sonuçları konusunda farkındalık 

      

xi) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal 

boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın 

inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; 

inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında 

farkındalık. 

      

 

 

ÖNERİLER 

1    

 

      

2 

 

      

3 

 

      

4 
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II. PROGRAM EĞİTİM AMAÇLARININ BELİRLEMESİ 
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  1 2 3 4 5 

EA1: “Sürekli gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini 

benimseyen”   
      

Önerilen değişiklik: 

 EA2: “Temel mühendislik bilgilerini çalışma hayatında 

karşılaştıkları inşaat mühendisliği problemlerini çözmek için 

kullanabilen” 

      

Önerilen değişiklik: 

EA3: “Kamu kuruluşlarında veya ulusal–uluslararası firmalarda 

mesleğini yapabilen” 
      

Önerilen değişiklik: 

EA4: “Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalarda etkin rol alan, 

yönetici ve liderlik görevi üstlenebilen” 
      

Önerilen değişiklik: 

EA5: “Mesleklerini, etik kurallar ve mesleki sorumluluklar ile 

yapan mühendislerdir” 

      

Önerilen değişiklik: 
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Ek I- 6  

Kurum İçi Paydaşlar Anketi 
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Ek I- 7 
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 Sayfa 73  
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

 

 

DIŞ PAYDAŞ ANKETİ 

 

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nce çağdaş 

bir mühendislik eğitimi verilebilmesi için, gerek eğitim alt yapısının gerekse mühendislik 

programlarının sürekli geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla bölümümüz, siz değerli 

paydaşlarımızın program çıktılarınının belirlenmesi ve değerlendirilmesinde ileriye yönelik 

önerilerinizi dikkate alarak kendisini yenilemesi doğrultusunda Eğitimde Kalitenin Sürekli 

Geliştirilmesi’ne katkıda bulunmanızı arzulamaktadır. Süleyman Demirel Üniversitesi İnşaat 

Mühendisliği Programının eğitim amaçlarının belirlenerek sürekli iyileştirilebilen bir mekanizma 

geliştirebilmesi için aşağıdaki anketi doldurmanızı ve bize ulaştırmanızı önemle rica ederiz. 

Görüşleriniz, diğer paydaşlardan gelecek görüşler ile birlikte değerlendirilecektir. Katkılarınız 

için şimdiden teşekkür ederiz.    

  

Süleyman Demirel Üniversitesi 

                                                                         Mühendislik Fakültesi  

                                                                            İnşaat Mühendisliği Bölümü  

                                                                                                         Isparta  

 

 

 

İsim     : Şeref KORKMAZ 

E-posta    : serefkorkmaz1823@hotmail.com 

Mezun olduğunuz üniversite : Süleyman Demirel Üniversitesi 

Bölüm     : İnşaat Mühendisliği 

Lisans Mezuniyet Yılı  : 2000 

Aldığınız En Yüksek Derece: Lisans X Yüksek Lisans  Doktora 

Çalıştığınız Kurum   : İnşaat Mühendisleri Odası  

Konumunuz   :  İMO Isparta İl temsilcisi            
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I.PROGRAM ÇIKTILARI DEĞERLENDİRİLMESİ  (PÇD) 

(Aşağıdaki maddeleri bölümümüzden mezun olan inşaat 

mühendislerinin tanık olduğunuz yetkinlikleri çerçevesinde 

değerlendiriniz) E
m

in
 d

eğ
il

im
 

Z
a

y
ıf

 

 
   M

ü
k

em
m

el
 

  1 2 3 4 5 

i) Matematik, fen bilimleri ve inşaat mühendisliği konularında 

yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı 

bilgileri inşaat mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme 

için uygulayabilme becerisi. 

 X     

ii) İnşaat mühendisliği alanında karmaşık mühendislik 

problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme 

becerisi; bu amaçla uygun analiz, teknik ve modelleme 

yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 

  X    

iii) İnşaat mühendisliği kapsamında karmaşık bir sistemi, süreci, 

cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli 

gereksinimleri karşılayacak şekilde modern tasarım yöntemlerini 

uygulayarak tasarlama becerisi.  (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar, 

tasarımın niteliğine göre, ekonomik koşullar ve kısıtlar, mevzuat, 

kanun, yönetmelik ve standartlar, çevre sorunları, 

sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, kullanılabilirlik, ömür, etik 

beklentiler, verimlilik, sağlık, işçi ve kullanıcı güvenliği, sosyal 

ve politik sorunlar gibi öğeleri içerirler) 

  X    

iv) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık 

problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik 

ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim 

teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 

 X     

v) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline 

özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, 

deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama 

becerisi. 

  X    

vi) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde 

çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.   
 X     

vii) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir 

yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, 

tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum 

yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. 

   X   

viii) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye 

erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini 

sürekli yenileme becerisi. 
  X    

ix) Etik ilkelerine uygun davranma, meslekî ve etik sorumluluk 

bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan 

standartlar hakkında bilgi. 
  X    
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x) İnşaat mühendisliği ile ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve 

değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında 

bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; 

sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. 

   X   

xi) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal 

boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın 

sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal 

sonuçları konusunda farkındalık 

  X    

xi) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal 

boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın 

inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; 

inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında 

farkındalık. 

 X     

 

 

ÖNERİLER 

1 – Kontenjanların düşürülerek, bu mesleği yapmak isteyen 

öğrencilerin okula kabul edilmesi, 

 

 

 

 

      

2 - Okulda, teknik bilgi yanında uygulamaya dönük, teorik 

bilgininde verilmesi gerekiyor. 

 

 

 

 

      

3 – Okul süresinin 5 yıla çıkartılarak, 4. Yılda piyasada 1 yıllık 

tecrübe kazandıktan sonra 5. Yılda okuldan mezun olması ve 5. 

Yılda teorik bilginin pekiştirilmesi gerekmektedir. 

 

 

 

 

      

4 
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II. PROGRAM EĞİTİM AMAÇLARININ BELİRLEMESİ 

(PEAB) 

(Aşağıdaki maddeleri bölümümüzden mezun olan inşaat mühendislerinin 

tanık olduğunuz yetkinlikleri çerçevesinde değerlendiriniz) E
m

in
 d

eğ
il

im
 

d
eğ

il
im

 

Z
a

yı
f 

 
   M

ü
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m
m

el
 

  1 2 3 4 5 

EA1: “Sürekli gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini 

benimseyen”   
      

Önerilen değişiklik: 

 

 

 

 

 

 EA2: “Temel mühendislik bilgilerini çalışma hayatında 

karşılaştıkları inşaat mühendisliği problemlerini çözmek için 

kullanabilen” 

      

Önerilen değişiklik: 

 

 

 

 

 

EA3: “Kamu kuruluşlarında veya ulusal–uluslararası firmalarda 

mesleğini yapabilen” 
      

Önerilen değişiklik: 

 

 

 

 

 

EA4: “Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalarda etkin rol alan, 

yönetici ve liderlik görevi üstlenebilen” 
      

Önerilen değişiklik: 

 

 

 

 

 

EA5: “Mesleklerini, etik kurallar ve mesleki sorumluluklar ile 

yapan mühendislerdir” 
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Önerilen değişiklik: 
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Ek I- 8 Staj Denetleme Belgeleri 
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Ek I- 9 

SDÜ Mühendislik Fakültesi İçin İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı Açılma Kararı 
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Ek I- 10 2020-2021 Oryantasyon Etkinlikleri  

 

 

 

 

  

Bu çalışma dosyasında 2020-2021 Güz Döneminde Süleyman Demirel Üniversitesi 

İnşaat Mühendisliği Bölümünü kazanan mühendis adaylarına bölümü ve uzaktan eğitim 

sürecini tanıtmak amaçlı yapılması planan çalışmalar belirtilmiştir. 

SÜ LEYMAN DEMİ REL Ü Nİ VERSİ TESİ   
MÜ HENDİ SLİ K FAKÜ LTESİ  İ NŞAAT 

MÜ HENDİ SLİ Ğ İ  BÖ LÜ MÜ  2020-20201 
ÖRYANTASYÖN PRÖĞRAMİ 

2020-2021 ĞÜZ DÖNEMİ  

ÜZAKTAN EĞİTİM VE BÖLÜM TANİTİMİ  
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YAPILMASI PLANLANAN ÇALİŞMALAR 

İnşaat Mühendisinin ve Şantiyenin Vazgeçilmezi BARET 

Bilindiği üzere her sene yapılan ve bölümümüz Öğrenci Topluluğu 

İnşaat Topluluğu’nun düzenlediği programda bölümü yeni 

kazanan öğrencilere üniversite, bölüm tanıtımlarıyla birlikte bölüm 

hocalarımızın da katılımıyla genç mühendis adaylarına baret 

dağıtımı yapılırdı. Online Eğitimin olduğu bu süreçte de hem 

#evdekal mesajı vermek hem de geleneğimizi bozmamak amacıyla 

öğrenci arkadaşlarımıza baretleri yanında üniversitemizin ve 

bölümümüzün tanıtımını yapacak ve onların ilgisini arttıracak 

şekilde paketleyerek gönderme çalışması yapılması 

düşünülmektedir. 

 

Webinar 

Bölüm Hocalarımız ve öğrenci arkadaşlarımızın katılımıyla 

birlikte Zoom veya herhangi bir sanal konferans ortamını 

oluşturabileceği bir program yardımıyla oluşturulacak olan 

webinar etkinliğiyle öğrenci arkadaşlarımızın bölüm hocalarını 

daha yakından tanımasını sağlamak, geldikleri bölüm hakkında bir 

fikir sahibi olmaları ve akıllarında beliren ve oluşabilecek sorulara 

çözüm bulunabilecek bir sanal konferans ortamının oluşturulması 

çalışmasının yapılması düşünülmektedir. (Webinar örnek programı 

bir sonraki sayfada belirtilmiştir.) 

 

OBS, Sınav Sistemi ve Bölüm Sitesinin Tanıtımı 

Bölümümüz hocalarından örn. Doç. Dr. Kemal SAPLIOĞLU 

hocamızın katılımıyla yeni gelen öğrenci arkadaşlarımıza Öğrenci 

Bilgi Sisteminin, Sınav Sisteminin ve Bölüm Sitesinin tanıtımı 

yapılarak dönem içerisinde oluşabilecek durumlarda öğrencilerin 

izleyecekleri yollar hakkında fikir sahibi olmaları sağlanarak 

öğrencilerin sorun yaşayabileceği süreçlerde indirgenmeye 

gidilerek bölüm hocalarının yükünün azaltılmasını amaçlayan 

çalışmanın yapılması düşünülmektedir. 

 

Isparta Mühendislik-Mimarlık 

Fakültesi 1418 Sayılı Kanuna 

göre 21 Şubat 1976 tarihinde “ 

Isparta Devlet Mühendislik 

Mimarlık Akademisi ” adıyla 

kurulmuş, 1976-1977 eğitim-

öğretim yılında Milli Eğitim 

Bakanlığı’na ait Gülkent 

Ortaokulu Binasında İnşaat ve 

Makina Mühendisliği 

Bölümleri ile eğitim ve 

öğretimine başlamıştır. 

Akademi 20 Temmuz 1982 

tarihinde 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununa ek 

olarak çıkarılan 41 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname 

ile Antalya’daki Akdeniz 

Üniversitesi’ne bağlanarak, 

“Isparta Mühendislik 

Fakültesi” adını almıştır. 

11 Temmuz 1992 tarih ve 3837 

Sayılı Kanunla yeni kurulan 

Süleyman Demirel 

Üniversitesine bağlanarak, 

Mühendislik Mimarlık 

Fakültesi adını almış ve 

Mimarlık Fakültesinin 

ayrılmasından sonra halen 

Mühendislik Fakültesi adıyla 

eğitim-öğretim faaliyetlerini 

yürütmektedir. 
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 Tarih, Anabilim Dallarının Sıralaması, Yer ve saat örnek olarak belirtilmiştir. 

 

 

  

Tarih Anabilim Dalı Yer Saat 

20.10.2020 Bölüm Genel Tanıtımı Zoom 17:00 

27.10.2020 Yapı Anabilim Dalı Zoom 17:00 

03.11.2020 Geoteknik Anabilim Dalı Zoom 17:00 

10.11.2020 
Hidrolik Anabilim 

Dalı 
Zoom 17:00 

17.11.2020 
Ulaştırma Anabilim 

Dalı 
Zoom 17:00 

24.11.2020 
Yapı Malzemesi 

Anabilim Dalı 
Zoom 17:00 
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SÜ LEYMAN DEMİ REL 

Ü Nİ VERSİ TESİ      

İ NŞAAT TÖPLÜLÜĞ Ü 
2020-2021 ĞÜZ DÖNEMİ PLANLANAN 

ETKİNLİKLER 
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Süleyman Demirel 

Üniversitesi İnşaat 

Topluluğu 2008 

yılından bu yana 

çeşitli  seminer, 

konferans, yarışma, 

gezi, sosyal 

sorumluluk, 

organizasyon 

etkinlikleri 

düzenlemektedir. 

Her yıl düzenli 

olarak sektörün 

öncü firmalarını 

Isparta’da 

ağırlayarak il 

dışındaki 

öğrencileri de 

şehirlerine davet 

ederek 9 yıldır 

Kariyer Günleri 

kapsamında İnşaat 

Zirvesi etkinliğini 

düzenlemektedir 

 

 

ORYANTASYON PROGRAMI 

İnşaat Mühendisliği bölümündeki hocalarımızla birlikte yeni 

gelen öğrencilere yönelik bölümü tanıtma ve baret dağıtımı 

etkinliği 

Sosyal Etkinlikler 

Eğitim v.b birçok aktivitenin online olarak gerçekleştirildiği 

bu dönemde Discord, Zoom v.b platformlarda 

arkadaşlarımızla buluşarak sosyal eğlence içerikli etkinlikler 

üretip aynı zamanda topluluk yapımızı yeni gelen 

üyelerimize tanıtarak birimlerimiz hakkında onları 

bilgilendirici amaçla da yapacak olduğumuz etkinliklerdir. 

Sektörel Günlük 

Sektörel Günlük etkinliklerimizde online bağlantı 

kurabileceğimiz platformlarımızda topluluğumuz üyelerine 

farklı alanlardan birçok tecrübe sunacağız. Sunacağımız bu 

tecrübeler arasında; 

 Staj yapmış üst dönemleri 

 Üniversitemiz mezunlarını 

 Yüksek Lisans ve Doktora yapanları 

 İnşaat Mühendisliği mezunu olup farklı sektörlerde 
çalışan kişileri 

 Yurt Dışında çalışan İnşaat Mühendislerini 

 Yurt İçin 0-5 5-10 10-15 senelik mühendisleri bir 
araya getirerek ayrı ayrı görüşlerinden ve 
tecrübelerinden yararlanmayı 

 Eski Topluluk çalışanı kişileri davet ederek onların 
tecrübelerinden yararlanarak topluluğu ve 
faydalarını yeni gelen arkadaşlarımıza daha iyi bir 
şekilde aktarmayı ve tüm büyüklerimizin 
tecrübelerinden faydalanmayı planlıyoruz. 

 

 

Online Söyleşi ve Konferanslar 

Konuları ve tarihleri net olmamakla beraber dönem 

içerisindeki 4 aylık süreçte toplamda 13 farklı 

konuşmacı ve 1 panel ile etkinliklerimize devam 
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etmeyi planlıyoruz. Bu isimler değişiklik gösterebilecek olmakla beraber; 

 Cem KAFADAR  & Mert SEZER  -2MÜHENDİS YOUTUBE&DİSCORD KANALLARI 

 Dr. Levent SÜMER – SMR STRATEGY 

 Zeynep IŞIK – YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

 Mert BOYSANOĞU – MESA HOLDİNG 

 İnanç KABADAYI –EGEYAPI 

 Şebnem KALYONCUOĞLU ÜNLÜ – ÜNLÜ HOLDİNG 

 Murad GÜLLÜOĞLU –TEMSAN 

 Süer SÜLÜN- MERCEDES BENZ 

 Perihan İNCİ –İNCİ HOLDİNG 

 Kaan ALKAN-RÖNESANS HOLDİNG 

 Tuncay YAZICI-MODAY İNŞAAT 

 Özgül YÜCEL-INSTELL 
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Ek I- 11 2020 yılına ait son sınıflarla yapılan anket sonuçları 
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Ek I- 12 2020 yılına ait yeni mezunlarla yapılan anket sonuçları 

 

 

Mezuniyet Ortalaması7 yanıt 

2.46 
2,17 
2.23 
2.79 
2,65 
2.25 
2.64 
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Ek I- 13 2020 yılına ait mezunlarla yapılan anket sonuçları 
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Mezuniyetinizden sonra mesleğinizle ilgili kurs, seminer veya herhangi bir eğitim 
aldınız mı? Evet ise lütfen hangi kurs olduğunu belirtiniz.27 yanıt 

Hayır 
Çelik Yapılar 
Udemy platformu uzerinden meslegimle ilgili 4-5 tane kursa katildim 
Evet Primavera P6 eğitimi 
Profesyonel düzey Excel, primevera p6, sap2000 
Yüksek lisans 
hayır 
Hayır 
Evet, İnşaat Müh Odası Seminerleri 
Doğrudan inşaat mühendisliği ile ilgili olmamakla birlikte Kamu ihale kanununa ve bilirkişilike ilişkin 
kurs aldım 
Evet Çelik Yapıların Tasarımı 
Evet , Çizim programları üzerine online kurslar üzerinde çalıştım 
Hakediş,Metraj,Keşif ve Bütçe Planlama,İMO Konferansları,Program Kursları 
Udemy 
Almadım 
Revit/ideCAD/KGM Beton yollar semineri/istCAD/iskeleCAD 
Evet otoked 
Evet , Statik program Kursu , EKB kursu , Tasarım ve Render Kursu 
Geoteknik 
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Mesleğiniz ile ilgili yayınları takip ediyor musunuz? Evet ise lütfen hangi yayınlar 
olduğunu belirtiniz.27 yanıt 

Hayır 
Çelik Yapılar ve Bilgisayar Programları üzerine video , kitap ,tez 
Hayir 
Evet Çelik Yapılar ile ilgili yayınlar 
Etmiyorum 
Yerli ve yabancı dergiler 
Hayır 
hayır 
Sap2000 tekla structures 
Evet, İnşaat Müh Odası Dergileri 
Hayır fakat takip etmek isterim 
Evet Bakanlık yönetmelikleri ve Türk Yapısal Çelik Derneği Yayınları 
Evet , İMO nun yayınlarını takip ediyorum 
İnşaat Tedarik Dergisi 
Evet 
Evet. Yapı alanında 
İmo 
Şuan için takip ettiğim bir yayın bulunmamaktadır. 
Türkiye Ekonomisi, ENR, İnşaat Dünyası 
Evet mühendislik yayınları 
Evet , İmo nun Aboneliği üzerinde olan yayınlar 
Geoteknik 
Evet, İnşaat Mühendisleri Odası yayınları ve diğer yayınlar 
 

1. Sizce iş yaşamında başarılı olmak için öğrencilik döneminde hangi özelliklerin 
kazandırılması önemlidir?27 yanıt 

Yalakalık yaparak ders geçmenin karakter zafiyetine yol açacağı. 
Iletisim, liderlik ve network 
Verimli çalışma 
Sorumluluk bilinci 
Saha Yönetimi 
Uygulama ve daha çok proje yapım 
Biraz daha uygulama pratiği iyi olabilir 
İnsan ilişkileri, disiplin, sorumluluk alabilme, çok yönlü düşünebilme 
Önerilere açık olma yetisi 
Saha çalışması 
İletişim becerileri, yeniliklere açık olmak. 
Malzeme bilgisi teorik den ziyade uygulamalı eğitim 
Düzen, sorumluluk 
Düzenli ve tertibli çalışma iyi bir proje sunum rapor hazırlama 
Kesinlikle net bir şekilde mevcut yönetmelikler ile alakalı zorunlu ders verilmeli 
Öğrencilik hayatında bence ilk olarak kazandırılması gereken özellik kültürlü kendine ve topluma 
saygısı olan insanlar yetiştirmektir ki gelecek nesillerin babası annesi olacak bu insanlar sağlıklı bir 
nesil geliştirebilsin sonrasında ise mesleki anlamda oturup deftere yazı yazmak yerine mesleki 
sahalarda çalışarak ter döken bir eğitim sisteminin herkes için daha faydalı olacağını düşünüyorum 
çünkü bu eğitim sisteminde sadece teorik bilgisi olan ama sahada bilgisiz mühendisler yetiştiriliyor 
ne yazıkki 
Örgün öğretimde anlatılan teorik bilgilerin yanı sıra öğrencilerin ileride sahaya çıkacağı gözüyle 
bakılıp ona saha şartlarının iyice anlatılıp öğretilmesi ve malzeme bilgisi açısından laboratuvar 
derslerinin üzerinde fazlasıyla durulması gerektiğini düşünüyorum. 
Daha fazla uygulamaya yönelik pratik bilgiler 
Zaman yönetimi 
Tasarım ve program kullanma 
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*Proje okuma 
*Proje hazırlama ( geoteknik , betonarme vb ) derslerinin daha geniş kapsamlı olması 
*Seçmeli dersler yerine mesleki programlar öğretilmeli. 
Emir alma ve emir verebilme, iletişim, zaman yönetimi, insan yönetimi 
Bilgisayar prog 
Teknik aldığımız bilgilerin mantığını ve çözüm veya uygulama aşamasını iyice mantığa oturtmak çok 
önemli 
Çözümcül yaklaşım 
Girişkenlik, çalışkanlık vb. 
Daha çok ilgili bilgisayar programları öğrenebileceğimiz dersler verilmeli 
 

SDÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünde almış olduğunuz ve şu andaki konumunuzda en 
çok katkısı olduğunu düşündüğünüz beş ders ismini yazınız?27 yanıt 

1-MUKAVEMET 2-ÇELİK YAPILAR 3-BETONARME 4-TEMEL İNŞAATI 
- 
Sap 2000,bitirme ödevi, betonarme, çelik, autocad 
Çelik Yapılar, Yapı Statiği, Betonarme, Temel İnşaatı,Bitirme 
Çelik Yapılar 
Bilgisayarlı Tasarım 
Mühendislik Tasarımı 
Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı 
Şantiye Tekniği 
Yapı statiği betonarme yapı statiği 2 çelik betonarme 2 
Yapı Statiği - Betonarme - Matematik - AutoCAD - Karayolu Mühendisliği 
Şantiye tekniği, çelik yapılar , betonarme 2 , betonarme proje , toprak işleri 
Çelik yapılar, betonarme, 
Mukavemet, betonarme, zemin mekaniği 2, mühendislik ekonomisi, çelik yapılar 
Çelik yapılar, şantiye tek.ve yapı işletmesi, temel inşaatı, metraj, betonarme proje. 
Mukavemet yapı satiği temel çelik yapılar betonarme 
Yapı statiği, betonarme, mukavemet, malzeme bilgisi, zemin mekaniği 2 
Zemin mekaniği, çelik yapılar, yapı statiği, yapı malzemeleri, Karayolu inşaatı 
Çelik Yapılar , Yapı Statiği 1 , Yapı Statiği 2 , Bitirme Tezi 1 ve Bitirme Tezi 2 
Bu yanıtı ders ismi olarak tam anlamıyla ve inanarak cevaplayamam ama son yıl İlyas Devran 
ÇELİK hocamdan aldığım çelik yapılar bitirme dersi okul boyunca en çok zevk aldığım ve 
mühendislik adına biseyler yapabildiğimi gösteren dersti 
Çelik Yapılar(İlyas Devran Çelik),Bitirme Ödevi 1-2(İlyas Devran Çelik),Betonarme(Hamide 
Kabaş),Temel İnşaatı(Nilay Keskin),Geoteknik Proje(Ömür Çimen) 
Çelik Yapılar, betonarme1, betonarme2, betonarme proje, Yapı elemanları 
Çelik yapılar, betonarme, Mukavemet , depreme dayanıklı yapı tasarımı, taşıyıcı sistemlerin tasarımı 
Çelik ,hidrolik ,yapı işleri ,mukavemet 
Şuan çalışmıyorum ancak bana en çok katkısı olan dersler; Zemin mekaniği 1 2 
Temel İnşaatı, Betonarme Proje, Geoteknik Proje, Çelik Bitirme dersleri. 
Betonarme Proje, Karayolu Proje, Mukavemet, Yapı Statiği, Çelik Yapılar 
zemin mek temel inş akış mek çelik yap mukavemet 
Çelik Yapı Tasarımı ( Devran Hoca ) - Betonarme Proje - Toprak işleri - Karayolu ve Malzeme bilgisi 
Mukavemet 
Yapıstatiği 
Betonarme 
Zemin mekaniği 
Temel inşaatı 
Yapı statiği, Betonarme, Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı, Hidrolik, Zemin Mekaniği 
Su proje 
 

SDÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünde verilmesi gerektiğini düşündüğünüz bir ders 
önerebilir misiniz?27 yanıt 
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1-TBDY-2018 2-ÇELİK YAPILARIN TASARIM, HESAP VE YAPIM ESASLARINA DAİR 
YÖNETMELİK 
Daha detayli malzeme bilgisi, bastan sona insaat asamalari 
Tekla ,etabs 
Teorinin yanı sıra pratikle ilgili bazı dersler 
Şantiye Yönetimi 
Betonarme proje bilgisayar destekli çizim 
Günümüz koşullarına bakarak en azından seçmeli ders olarak bir yazılım dili dersi eklenmeli (örn: 
python) 
Şantiye yönetimi hakkında daha fazla bilgi tecrübe aktarımı yapılabilir, realiteye dönük olarak 
Staj miktarı artırılabilir 
Fikrim yok 
Kentsel tasarım, metraj ve hakediş dersi daha detaylı ve kapsamlı olmalıdır. 
Bir mühendisin sahada neyi bilmesi gerekiyor ise mesela nivo saha mühendisliği dersi olabilir bütün 
yeni mühendis arkadaşlarda hep aynı sorunu yaşıyoruz nivo kullanamıyor proje okuyamıyor 
Uygulamalı Yapı inşaatı 
Primevera, idecad, excel hakediş, oska e hakediş cad gibi meslekte kullanılan temel programlara 
ilişkin derslerin olması fayda sağlar düşüncesindeyim. 
Yönetmelikler ile alakalı ayrı olarak ekstra ders saatleri konulmalı ve uzman hocalar ile birlikte bu 
bağlamda çalışmalar yapılmalı 
Proje derslerinin sadece son yila dagitilip yuzeysel projeler yapmak yerine proje derslerinin onceki 
yillarda baslatilip daha ayrıntılı islenmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Ulaştırma dalının sadece karayolundan ibaret olmadığı için Demiryolu Dersinin verilmesi ve Çelik 
Yapılar dersine ayrılan süre az olduğu için dallara bölünerek Çelik Yapılar hakkında daha fazla bilgi 
edinme ortamı sağlanmalıdır. 
Betonarme proje için program dersi (idecad sta4cad gibi) 
Yapı dinamiği ve deprem mühendisliği 
Restorasyon 
1.sınıflar da dahil olmak üzere her döneme 1 adet mesleki program dersi konulmalı. 
Statik Proje Tasarımı (program ile) 
İnş müh bilg uygulamaları 
Bilgisayar Destekli Statik Proje 
Sonlu elemanlar ile çözüm 
Çelik Yapılar dersi ve Çelik Yapılar Proje dersi 
Yok 
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Ek I- 14 Öğrencilerin sorunlarına daha hızlı çözüm bulabilmek için oluşturulan sosyal 

hesaplar 

 

  

Bu ek dosyasında Uzaktan Eğitim sürecinde Süleyman Demirel Üniversitesi İnşaat 

Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin karşılaştığı farklı sorunlara yönelik olarak 

bölümümüzün çözümlerine yer verilmiştir. 

SÜ LEYMAN DEMİ REL Ü Nİ VERSİ TESİ   
MÜ HENDİ SLİ K FAKÜ LTESİ  İ NŞAAT 

MÜ HENDİ SLİ Ğ İ  BÖ LÜ MÜ   

ÜZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE ÖĞRENCİLERİMİZİN 

YAŞADİĞİ SÖRÜNLARA YÖNELİK ÇÖZÜMLERİMİZ 
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SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ 

Telegram 

Bölümümüz tarafından belirlenmiş komisyonlarımızın her biri 

için, komisyon başkanlarımız ve/veya üyelerimiz tarafından 

Telegram uygulaması üzerinden gruplar oluşturarak, 

öğrencilerimizin karşılaştığı sorunlara, mümkün olan en kısa 

zamanda çözüm üretiyoruz. 

 Genel Grubumuz 

 

 Duyuru Grubumuz 

 

Bölüm olarak öğrencilerimizin 

uzaktan eğitim sürecinde 

karşılaştığı farklı sorunları 

önemsiyoruz ve bu sorunları 

aşmalarına yardımcı olabilmek 

adına, en az iki sosyal medya 

ortamında aktif şekilde 

kendileriyle iletişim kuruyoruz. 

Sosyal medya kullanımının 

yanı sıra, yaşanan sorunların 

tek bir formatta toplanarak 

kolaylıkla kategorize 

edilebilmesi için online 

ortamda formlar oluşturarak 

raporlama yoluyla işlemleri 

hızlandırmaya çalışıyoruz. 
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 Mezuniyet İşlemleri Grubumuz 

 

 Staj Bilgilendirme Grubumuz 
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 Yaz Okulu Not Dönüşümü Grubumuz 

 
Twitter 
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SORUNLARIN RAPORLANMASI 

Formların Oluşturulması ve Karşılaşılan Sorunların Kategorize Edilmesi 

Ders kayıtlarının yapıldığı ve sınavların bulunduğu yoğun dönemlerde, özellikle 

sistemsel hataları ve benzer sorunları sınıflandırarak mümkün olduğunca hızlı şekilde 

çözüme ulaştırmaya çalışıyoruz. 
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