
KALİTE KAPSAMINDA BİRİME ÖZGÜ GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER 

 
1. Jeoloji Mühendisliği Bölümünde eğitim-öğretim altyapısının yeterliliği, eğitim-öğretim 

stratejisinin ve hedeflerinin tutarlılığı, sürecinin ne kadar etkin şekilde yürütüldüğü ve 
performansına ilişkin değerlendirmenin yapılabilmesine yönelik kalite çalışmaları düzenli 
olarak güncellenmektedir. 

2. Bölümümüz web sayfası güncel tutularak öğrenciler için gerekli bilgiler ve uyarılar 
verilmektedir. 

3. Jeoloji Mühendisliği bölümünün eğitim amaçlarının belirlenmesinde ve tasarımında 
programın iç ve dış paydaş katkıları ile ders planları güncellenerek ortak kararlar 
alınmaktadır. Programların yeterlilikleri belirlenirken Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler 
Çerçevesiyle (TYYÇ) uyumu göz önünde bulundurulmaktadır.  

4. Bölümümüz amaç ve hedefleri Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesiyle (TYYÇ) 
uyumu dikkate alınarak güncellenmiştir. 

5. Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin eğitiminde yeni teknolojilerin kullanımına 
teşvik edebilmek amacıyla bilgisayar ve tasarım amaçlı derslerle eğitime katkıda 
bulunulmaktadır. 

6. Öğrencilerin eğitim süreçleri sırasında yaptığı kurum stajlarının sonunda oluşturdukları staj 
defterlerinden en iyisi seçilerek öğrenciye Jeoloji Mühendisleri odası tarafından ödüller 
verilmektedir.  

7. 3. sınıf öğrencilerinin 15 gün süre ile yatılı/taşımalı olarak yaz kamp staj uygulaması 
yapması zorunludur. Bu sayede öğrenciler, Jeoloji Mühendisliği programının amacını 
hedefleyen arazi çalışmalarının temelini bu uygulama ile atmaktadır.  

8. Program öğrencileri yaklaşık olarak her bir dersin uygulaması kapsamında dersin sorumlu 
öğretim üyesi tarafından teknik gezilere (Genel Jeoloji, baraj, tünel, maden işletmeleri, 
Sondaj, fuarlar vb.  ) götürülmektedir. 

9. Bütün bunlarla birlikte öğretim elemanları yurt içi ve yurt dışı bilimsel etkinliklere 
katılarak, ayrıca SDÜ BAP, TÜBİTAK vb. projelerde gerek yürütücü gerekse araştırmacı 
olarak yer alarak bilgi ve mesleki deneyimlerini artırarak öğrencilere güncellenmiş bilgi 
aktarımı sağlanmaktadır.  

10. Jeoloji Mühendisliği programı öğrencilerinin akademik anlamda ilerlemesini 
sağlayabilmek amacıyla yılda 2 kez TÜBİTAK 2209 Yurtiçi öğrenci araştırma projelerine 
başvurmaları için her bir öğretim üyesi tarafından akademik danışmanlık hizmetinin 
verilmesi sağlanmaktadır. 

11. Jeoloji Mühendisliği programı öğrencileri her yıl Türkiye Eğitim Vakfı (TEV), Yurt 
Madencilik, EGET Vakfı gibi kuruluşlardan örgün eğitime verdiği desteklerden 
yararlanabilmektedir. 

12. Programımıza ait ders planımız yükseköğretim kurumlarının uygulamalı bilim, 
mühendislik, teknoloji ve bilişim alanlarındaki programlarını akredite eden ABET-
(Engineering Accreditation Commission) kriterlerine uygun olarak hazırlanmıştır. 

13. SDÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünün ders planı, ilgili kurullarda 
görüşülüp tartışılarak periyodik olarak güncellenmektedir. Bu doğrultuda üniversitemizin 
hedeflediği vizyon, misyon ve şeffaflık ilkesine paralel olarak bölüm ders adları, ders 



içerikleri, ders kodları ve ders sayıları sürekli olarak her dönem başlarında güncellenmekte 
ve açılan yeni dersler eklenmektedir. 

14. Öğrencilerin ilk sıralarda tercih ettikleri üniversitelerin Jeoloji Mühendisliği Programlarına 
ayak uydurmak ve dolayısıyla programımızın tercih edilme sırasını yükseltmek adına 
programımızdaki ders sayıları dengelenmekte ve mevcut derslerin günümüz teknolojisine 
uygun hale getirilmektedir. 

15. Öğrencinin başarısı açısından programımızdaki ders sayısının düzenlenmesi, Erasmus 
programı kapsamında yurtdışından öğrenci değişiminin sağlanması açısından önemlidir. 
Yurt dışından bir veya iki yarıyıl için bölümümüze gelecek öğrenci, başarılı olabilmesi için 
bir yarıyılda 30 AKTS (ECTS) kredisini tamamlamak zorundadır. Söz konusu öğrenci 
SDÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği programında 30 AKTS (ECTS)’yi 9-10 
ders ile tamamlayabilmektedir. Bu da yurtdışından bölümümüze gelen öğrenciler için rahat 
bir şekilde dönemini tamamlama imkânı sağlayabilmektedir. 

16. Programımız öğrencileri, ders sayısının yeterli olması ve ders kredilerinin diğer 
üniversitelere göre uygun olmasından dolayı, diğer üniversitelerden yaz okulu için ders 
alma ve yatay geçişlerde kredi uyumsuzluğu sorunu yaşamamaktadırlar.  

17. Öğrenciler, ikinci sınıftan itibaren her dönem 30 AKTS’yi tamamlamak için 3-4 adet 
seçmeli ders almaktadırlar. Ayrıca öğrencilerin tararım yeteneklerini geliştirmek amacıyla 
“Tasarım ve Projelendirme” dersi ders planında yer almaktadır. 

18. SDÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünde İngilizce hazırlık eğitimi 
bulunmamaktadır. Ancak öğrencilerin yabancı dil bilgilerini geliştirmek amacıyla zorunlu 
İngilizce I, İngilizce II, seçmeli Mesleki İngilizce I, Mesleki İngilizce II, Yabancı Dilde 
Konuşma ve Yazma Teknikleri dersleri verilmektedir. 

19. Programımızda verilen zorunlu ve seçmeli yabancı dil dersleri, Erasmus programı 
kapsamında yurtdışından Türkiye’ye gelecek lisans öğrencilerinin bölümümüzü tercih 
etmesinde önemli rol oynamaktadır.  

20. Bölüm Yönetimi tarafından bölümümüzde sürekli iyileştirmeyi sağlamak için bölümde tam 
zamanlı çalışan tüm öğretim elemanlarının görev aldığı ve sorumlu oldukları komisyonlar 
yer almaktadır.  

21. Özellikle Programın Eğitim Amaçlarını ve Program Çıktılarını sürekli iyileştirmek ve bu 
ölçütlerin sonuçlarını görmek için öğrencilerle sistematik bir biçimde ölçme ve 
değerlendirme anketleri yapılmaktadır. Sürekli yapılan bu anketler neticesinde Program 
Eğitim Amaçları tamamen güncellenip iyileştirilmektedir. 

22. Jeoloji Mühendisliği Bölümü bilimsel yayın ve araştırma projeleri ile eğitim ve öğretime 
önemli katkı sağlamaktadır. 2012-2020 yılları arasında SCI, SCI Expanded kapsamında 
156 adet makale, hakemli dergi kapsamında 20 adet makale yazılmış, 15 adet TÜBİTAK 
(1001/1002/2209/1512) ve 40 adet SDÜ Bilimsel Araştırma Projesi desteği alınmıştır.  

23. Bölüm yönetimince Öğretim üyelerinin TÜBİTAK, YÖK, Erasmus vb. destekleri ile yurt 
dışına gitmeleri teşvik edilmektedir. Bu kapsamda öğretim üyeleri araştırma ve inceleme 
de bulunmak amacıyla yurt dışına gönderilmektedir.  

24. Bölüm Akademik Kurulu Toplantıları ayda bir toplanmakta ve bölümümüzde görülen 
aksaklıkların giderilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.  

25. Bölümümüzde tüm duyuruların bölümümüzün tüm personeline taranıp mail ekinde 
elektronik kopya olarak gönderilme uygulaması yapılmaktadır.  



26. Öğrenci Bilgi Sisteminde ders planlarındaki ders içeriklerimizin sürekli güncellenmesi 
sağlanmaktadır.  

27. Öğrencilerimizin TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri 
Destekleme Programına katılması sağlanmaktadır. Bu sayede öğrenciler, Jeoloji 
Mühendisliğinde Projelendirme ve Bitirme Ödevi derslerini TÜBİTAK proje desteğiyle 
yapabilmektedirler. 

28. 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.  

29. Yüksek Lisans ve Doktora tez savunmaları, yeterlilik sınavları için farklı üniversitelerden 
konu ile ilgili öğretim üyesi getirilmekte ve gelen jüri üyeleri ile ilgili anabilim dalı öğretim 
elemanlarının tanışma toplantıları yapılmaktadır.  

 

 
 


