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BİRİM ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU
A. BİRİM HAKKINDA BİLGİLER

Ankara Üniversitesi’nin 16. Fakültesi olan Uygulamalı Bilimler Fakültesi 26 Ağustos 2014
tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Fakülte bünyesinde 17/12/2014 tarihinde üç
bölüm ve bu bölümlere bağlı altı anabilim dalı kurulmuş bulunmaktadır Fakültenin ilk bölümleri;
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü, Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü ve
Ulaştırma ve Lojistik Bölümü’dür. Bu bölümlere ek olarak 2017 yılında Kent Çalışmaları ve Yerel
Yönetimler Bölümü Fakültenin dördüncü bölümü olarak açılmıştır.

İletişim Bilgileri
Fakülte Dekanı
Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ
Adres: A.Ü. Uygulamalı Bilimler Fakültesi
50. Yıl Mahallesi, Münzeviler Cad. No:87
Cebeci, Çankaya-Ankara
Tel: 363 66 48
E-posta: Harun.Tanrivermis@ankara.edu.tr
Fakülte Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Nihan ÖZDEMİR SÖNMEZ
Adres: A.Ü. Uygulamalı Bilimler Fakültesi
50. Yıl Mahallesi, Münzeviler Cad. No:87
Cebeci, Çankaya-Ankara
E-posta : sonmezo@ankara.edu.tr
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Tarihsel Gelişimi
2014 yılında kurulmuş olan Uygulamalı Bilimler Fakültesinde yer alan Gayrimenkul Geliştirme ve
Yönetimi Bölümü 2016-2017 eğitim yılında öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Sigortacılık ve
Aktüerya Bölümü ise ilk öğrecilerini 2017-2018 eğitim yılında alarak eğitim ve öğretim
faaliyetlerine başlamıştır. Fakülte bünyesinde yer alan öğrenci, akademeik ve idari personel sayıları
aşağıdaki tabloda verilmiştir:

UYGULAMALI BİLİMELER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ SAYILARI
SINIF

KIZ

ERKEK

TOPLAM

GGYB 1.SINIF

39

49

88

GGYB 2.SINIF NORMAL ÖĞRETİM

16

19

35

GGYB 2.SINIF İKİNCİ ÖĞRETİM

17

21

38

SABB 1.SINIF

21

37

58

GENEL TOPLAM

93

126

219

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK PERSONEL DAĞILILMI
BÖLÜM/UNVAN

PROF.

DOÇ.

Dr.Öğr.
Üyes.

1

2

2

2

-

1

3

2

3

ARŞ.
GÖR.

Öğretim
Görevlisi

GAYRİMENKUL
GELİŞTİRME VE

5

5

5

5

YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
SİGORTACILIK VE
AKTÜERYA
BÖLÜMÜ
TOPLAM

FAKÜLTE İDARİ PERSONELİ
BİLGİSAYAR İŞLT.

MEMUR

1

9

ŞÖFÖR

44

KORUMA/GÜVENLİK

1
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ŞİRKET ELEMANLARI
BÜRO PERSONELİ

TEMİZLİK

1

KORUMA/GÜVENLİK

2
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Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri
Misyon
Geleneksel bilimsel değerlerini ve reflekslerini korumak, diğer yandan da, akademi dünyasının
hızla değişen koşullarına, rekabetçi bilim ortamına kolay uyum sağlamak ve rasyonel düşünce ile
akademik reformlar üreterek gerek ulusal gerekse uluslararası alanda öncü olmaktır.

Vizyon
Katılımcı, farklılıklara saygılı ve özgürlükçü bir kurum kültürü içinde tüm paydaşların
gereksinimlerine duyarlı olma prensibini esas alarak, araştırma ve eğitim alanındaki yenilikçi ve
yol gösterici üslubu ile öncülüğe yol açan, özgün bilginin ortaya çıkarılmasını ve yayılmasını
sağlayan, ülkesinde uluslararası bir referans noktası olmayı hedefleyen Üniversitemizin vizyonu
doğrultusunda, Uygulamalı Bilimler Fakültesi olarak, Türkiye'de ve dünyada yaşanan ekonomik
gelişmeleri dikkate alarak, çağın gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip nitelikli insan gücünü
yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Öğrencilerimiz, alacakları teorik/uygulamalı eğitim, yapacakları
zorunlu yaz stajları ve fakülte bünyesinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif
faaliyetler ile, ulusal ve uluslararası gelişmeleri kavrayan, araştırmacı, sorgulayan, bilimsel
yenilikleri uygulayabilen, insan haklarına saygılı, toplumsal sorumluluk bilincine sahip, sosyal
ilişkileri güçlü, rekabetçi ancak takım ruhuyla hareket eden, etik değerleri benimsemiş, vizyon
sahibi bireyler olarak mezun olacaklardır.

Eğitim-Öğretim Hizmetleri
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü
Gayrimenkul (taşınmaz) geliştirme uzmanlığı; hızla gelişen yeni bir çalışma alanı veya meslek dalı
olarak görülmektedir. Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi lisans programında öğrencilere; yeni
ve dinamik bir alanda kariyer olanağının sunulması ve özellikle gayrimenkul ve varlık değerleme,
gayrimenkul yatırımları ve finansmanı, arazi geliştirme ve proje yönetimi, gayrimenkul ekonomisi
ve yönetimi, arazi edinimi, toplulaştırma, kamulaştırma ve imar uygulamaları, gayrimenkullerin
vergilendirilmesi, gayrimenkul-imar-inşaat-sözleşme hukuku ve bilgi sistemleri gibi konularda
eğitim ve araştırma yapma olanağı sunulmaktadır. Programda katılımcıların gayrimenkulü; malik,
yatırımcı, finansçı, işletmeci, plancı ve kullanıcı gibi farklı kesimler yönlerinden inceleme ve
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strateji geliştirme becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır.
Bölümün eğitim-öğretim ve araştırma öncelikleri ve konulardan bazıları aşağıdaki gibi
sıralanabilir:


Gayrimenkul değerleme (ekspertiz) teknikleri ve uygulamaları,



İşletme ve varlık değerleme,



Tarihsel ve kültürel varlıkları değerleme,



Gayrimenkul proje geliştirme ve proje değerleme,



Gayrimenkul yatırımları ve finansmanı,



Konut finansmanı ve menkulkıymetleştirme,



Gayrimenkul bilgi sistemleri ve değer haritalarının üretilmesi,



İmar uygulamaları (değer esaslı arazi düzenlenmesi), arsa ve konut politikaları,



Gayrimenkul, imar, inşaat ve sözleşme hukuku ve uygulamaları,



Arazi ekonomisi, yönetimi ve politikaları,



Bölgesel gelişme, havza sistem tasarımı ve yönetimi,



Korunan alanların yönetimi ve koruma politikaları,



Kamu işletmelerinin özelleştirilmesi ve kamu taşınmazları yönetimi,



Yatırım projeleri için arazi edinimi, kamulaştırma ve yeniden iskan politikaları ve
uygulamaları,



Gayrimenkul yönetimi ve gayrimenkul piyasaları için profesyonel yönetim (ticari taşınmaz,
site, tatilköyü, sağlık-eğitim tesisleri, kooperatif yönetimleri),



Risk yönetimi ve gayrimenkul ve inşaat sigortaları çalışmaları.

Ankara Üniversitesi, gayrimenkul geliştirme ile ilgili konulardaki bilgi birikimini gayrimenkul
sektöründe fiilen çalışan profesyoneller ve uzmanlarla paylaşmak ve gayrimenkul geliştirme
konusunda araştırma ve insan kaynakları kapasitesini güçlendirmek için lisans programı açmıştır.
Lisans programı, gayrimenkul bilimlerini uzmanlık alanı olarak seçen, kapsamlı ve çok yönlü
eğitim almış sektör liderleri ve araştırmacıları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bölüme bağlı iki
anabilim dalı mevcuttur:
 Gayrimenkul ve Varlık Ekonomisi ve Değerleme Anabilim Dalı
 Arazi Geliştirme ve Proje Yönetimi Anabilim Dalı
Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü
Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri, belirsizlik durumunda sigorta prim ve rezervlerini tespit etmek
amacıyla istatistiksel ve matematiksel yöntemleri kullanarak her türlü risk ölçüm ve
hesaplamalarını kapsamaktadır. Başta enflasyon olmak üzere ekonomik etkiler, sigorta şirketindeki
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üretimin niteliği ve kapasitesi, mevzuat, sosyal ve politik etkenler, şirketin risk kabul politikaları,
poliçe ve ürün özellikleri gibi belirsizliği artıracak yönde gelişen birçok iç ve dış faktörün
etkisinden dolayı hesaplamalar uzmanlık düzeyinde bir bilgi birikimi gerektirmektedir.
Disiplin temel olarak, risk yönetimi, süreci ve temel ilkeleri; hasar tahmini ve tazmini; ekonomik
faaliyetleri ve kalkınmayı tehlikeye atan tüm sosyal ve doğal etkilere karşı bireyin ve mülkiyetinin
korunması gibi problemler üzerine odaklanır. Ayrıca çalışma alanı; sigorta ve reasürans
kuruluşlarının faaliyetleri, çalışma prensipleri ve uygulamalarının yanı sıra bu kuruluşların, küresel
riskin olumsuz etkileri ile mücadele çabalarında, uluslararası sigorta ve reasürans birlikleri ile
ilişkilerini de kapsamaktadır.
Aktüerya bilimleri, sigorta ve finans sektöründe mevcut riskleri değerlendirmek için istatistik,
matematik, ekonomi, finans ve işletme yönetiminin ilkelerini uygulamaktadır. Güçlü problem
çözme becerisi ve ilgisine sahip her öğrenci, iddialı ve saygın iş kariyeri için bu uzmanlık alanını
göz önünde bulundurmalıdır.
Sigortacılık ve Aktüerya eğitiminin amacı, olasılığın matematiksel teorisi ve bileşik faiz teorisinin
uygulamasında gerekli analitik beceri ve bileşenleriyle; yatırım, hayat sigortası, genel sigorta
problemlerinin ve kapsamlı hesaplama yetkinliği ve yeteneği gerektiren her türlü uygulama
probleminin çözümlenmesinde kullanılan istatistiksel teknikler ile öğrencilerini eğitmek ve
donatmaktadır. Bölüme bağlı iki anabilim dalı mevcuttur:


Sigortacılık ve Risk Yönetimi Anabilim Dalı



Aktüerya Bilimleri Anabilim Dalı

Araştırma Faaliyetleri
Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde öğrencilere hizmet veren 36 bilgisayar kapasiteli
Bilgisayar Laboratuvarı bulunmaktadır. Bu laboratuvarın yanı sıra 36 öğrenci kapasiteli Yapı
Malzemeleri Laboratuvarı Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü dersleri kapsamında
hizmet vermektedir.
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İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar
Uygulamalı Bilimler Fakültesi henüz bir dış değerlendirme ekibi tarafından değerlendirmeye tabi
tutulmamıştır. Ancak RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) tarafından uluslararası
akreditasyon için ön anlaşma yapılmış olup, değerlendirme sürecinin Mart 2018 tarihinde
yapılması planlanmaktadır.

B. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde Kalite Komisyonu 15.02.2018 tarih ve 45 sayılı
Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile oluşturulmuştur. Kurul üyeleri:

-

Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ (Başkan)

-

Prof. Dr. Ayşen APAYDIN (Üye)

-

Prof. Dr. Fatih TANK (Üye)

-

Doç. Dr. Arzuhan Burcu GÜLTEKİN (Üye)

-

Doç. Dr. F. Nihan ÖZDEMİR SÖNMEZ (Üye)

-

Yrd. Doç. Dr. Yeşim ALİEFENDİOĞLU (Üye)

-

Yrd. Doç. Dr. Erol DEMİR (Üye)

-

Yrd. Doç. Dr. Furkan BAŞAR (Üye)

-

Nuri KOCAER (Üye)

Faaliyetlerine yeni başlamış olan Fakülte Kalite Komisyonu öncelikle Fakültemiz bünyesinde
eğitim vermekte olan Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü ile Sigortacılık ve
Aktüerya Bilimleri Bölümünün eğitim-öğretim faaliyetleri, kullanılan mekan kalitesi,
öğrencilerin görüşleri vb. konularda durum değerlendirmesi yapacaktır. Hazırlanacak olan bu
mevcut durum değerlendirmesi raporu Fakülte web sayfasında paylaşılacaktır.
Fakültemiz Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümünün başlatmış olduğu RICS
akreditasyon sürecinin tamamlanması için Fakülte Kalite Komisyonu gerekli çalışmaları
programlayacak sürecin başarılı bir biçimde tamamlanması için gerekenleri yapacaktır.
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Kalite Komisyonu aynı zamanda Fakültemizin uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda
Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümünün de alanında yetkin kuruluşlar tarafından
akreditasyonu için gerekli hazırlıkları yapacaktır.
Uygulamalı Bilimler Fakültesi iç paydaşlarından (akademik ve idari personel ile öğrenciler) eğitimöğretim faaliyetlerinin iyileştirilmesi amacıyla geri besleme yöntemi ile düzenli aralıklarla
görüşlerinin alınması hedeflenmektedir. Bu amaçla her bir iç paydaş grubuna ayrı nitelikte anket
uygulanması yapılaması planlanmaktadır. Uygulanacak olan anket formlarının oluşturulmasından
Kalite Komisyonu sorumludur.
Yapılacak olan anketlerin bilimsel yöntemlerle değerlendirilmesi sonucunda elde edilen veriler
karar alma süreçlerinde doğrudan kullanılabilecektir. Bu yolla iç paydaşların tümünün, akademik
ve idari personel ile öğrencilerin, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve bu yolla
kalitenin arttırılması sürecine katılımları sağlanmış olacaktır.
Uygulamalı Bilimler Fakültesi dış paydaşlarının tanımlanması ve bu paydaşlarla düzenli
iletişimin sağlanması Kalite Komisyonunun önemeli görevleri arasında yer almaktadır. Dış
paydaşların tanımlanmasında işverenler, meslek örgütleri, araştırma sponsorları vb. organlarla bir
arada çalışabilecek danışma kut-kurullarının oluşturulması gerekmektedir. Bu amaçla Fakültemiz
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümünün oluşturduğu Danışma Kurulunun bir benzerinin
Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü için de en kısa zamanda oluşturulması
hedeflenmektedir.
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C. EĞİTİM - ÖĞRETİM
1) Programların Tasarımı ve Onayı:
2) Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi:
Fakültemizde eğitim-öğretim faaliyetlerine 2016-2017 öğretim yılında başlamış olan
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü ile 2017-2018 öğretim yılında başlamış olan
Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü henüz mezun vermemiş olmalarına rağmen bu
bölümlere alınan öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyleri ile derslerden edinilmesi gereken
öğretim çıktılarının karşılaştırılmasının sonucunda her iki bölümün programında da
değişiklikler yapılması yoluna gidilmiştir. Uygulamalı Bilimler Fakültesi Memnuniyet Anketi
kapsamında derslerle ilişkili olan sorular da bu amaçla değerlendirilmiştir.
Bundan sonraki süreçte de ders bazında yapılacak öğrenci değerlendirme anketlerinin sonuçları
da göz önüne alınarak programda ve/veya ders içeriklerinde değişiklikler ya da iyileştirmeler
yapılacaktır. Bu iyileştirmeler uluslararası akreditasyon sürecinin tamamlanması çerçevesinde
de ele alınabilecektir.
3) Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme:
Fakültemiz bünyesinde yer alan bölümlerimizde verilmekte olan derslerin “program
tanımları”, “program yeterlilikleri”, “ders programı ve AKTS kredileri” ile “ders programı
yeterlilik ilişkileri” bilgilerinin tamamı Bölümlerin web sayfasında yer alan Bologna Bilgi
Sistemi linkinde yer almaktadır.
Derslere ait AKTS formlarının tamamı söz konusu link’de yer almaktadır. Her bir derse ait
dersin içeriği, AKTS kredisi, öğrenim çıktıları ve ders değerlendirme yöntemleri bu formlarda
ilan edilmektedir.
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4) Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanınma ve Sertifikalandırma:
Uygulamalı Bilimler Fakültesine öğrenci kabulü ÖSYS sınavı esaslarına göre belirlenen
kurallar çerçevesinde yapılmaktadır. Her eğitim-öğretim yılının başında Fakülte Öğrenci İşleri
tarafından öğrencilere öğrenim süresi, ders değerlendirme, derslere devam vb. konularda
bilgilendirme yapılmaktadır.
Fakülteye kabul edilen öğrencilerin puan durumları, tercih sıralamaları her yıl kayıt altına
alınmaktadır. Ayrıca dönem sonlarında derslere ait başarı oranları tespit edilmekte,
başarısızlığın yüksek olduğu dersler için durum değerlendirmesi yapılmaktadır.
5) Eğitim-Öğretim Kadrosu:
Uygulamalı Bilimler Fakültesine görev alacak olan öğretim elemanlarının atama ve
yükseltilmesi A.Ü. Atama ve Yükseltilme Yönergesi’nde belirtilen kriterlere uygun şekilde
yapılmaktadır. Fakültede verilen derslerdeki ders görevlendirmelerinde öğretim üyelerinin
uzmanlık alanları göz önüne alınarak konusunda yetkin olan öğretim üyelerinin ders
görevlendirmeleri yapılmaktadır.
Eğitimde kalitenin arttırılması amacıyla Rektörlük tarafından düzenlenen Eğiticilerin Eğitimi
sertifika programına Fakülte öğretim üyelerinin tamamı katılmış ve sertifikalarını almışlardır.
6) Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler:

Ç. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
1) Araştırma Stratejisi ve Hedefleri:
Uygulamalı Bilimler Fakültesinin kuruluş felsefesinin en önemli bileşeni akademik
çalışmaların ülke koşullarında uygulama alanları ile olan ilişkisinin kurulması ve
geliştirilmesidir.

Fakülte

bünyesinde

yapılan

araştırma

projeleri

bu

çerçevede

değerlendirilmekte ve akademik birikimin kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında
uygulama alanı olanlara öncelik verilmektedir. Bu yolla hem bilgi birikiminin toplum yararına
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kullanılması sağlanmış olmakta hem de uygulamadan elde edilen deneyimlerin eğitimde
kullanılmasının yolu açılmış olmaktadır.

2) Araştırma Kaynakları:
3) Araştırma Kadrosu:
4) Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi:

D.YÖNETİM SİSTEMİ
1) Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı:
2) Kaynakların Yönetimi:
3) Bilgi Yönetim Sistemi:
4) Birim Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi:
5) Kamuoyunu Bilgilendirme:
6) Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği:

E. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Fakültemizde kurulan Kalite Komisyonu öncelikle Fakültemiz bünyesinde eğitim vermekte
olan Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü ile Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri
Bölümünün eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi kullanılan mekân kalitesi, akredite
sürecinin tamamlanması konusunda çalışmalarına hız vererek devam edecektir.
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