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0. GİRİŞ
0.1. PROGRAMA AİT BİLGİLER

Otomotiv Mühendisliği Bölümü Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Fakültesi bünyesinde 2010-
2011 eğitim öğretim yılında eğitimine başlamıştır. Otomotiv mühendisliği otomotiv ve ilintili alanlarda
eğitiminin yanı sıra değişik endüstriyel uygulamalara imkân sağlayan bir mühendislik bilimidir.
Otomotiv mühendisliği bölümünde 3 Profesör Dr, 1 Doçent Dr, 3 Dr. Öğr. Üyesi, 1 Arş. Gör. Dr., 1
Arş. Gör. ve 1 Öğr. Gör. Normal ve 2. öğretim olarak 467 öğrencisi ile eğitim öğretim
sürdürülmektedir. Eğitim dili Türkçe olup eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim ile beraber 72 iş günü staj ve 6.
ya da 7. dönemde iş yeri eğitimi uygulaması ile yeterli düzeyde pratik bilgiye sahip öğrenciler
yetişmektedir. Bölümde Çift ana dal ve Yan dal uygulamaları mevcuttur. Yurtdışı ya da yurt içi
ERASMUS, MEVLANA ve FARABİ gibi öğrenci değişim programları ile çeşitli üniversitelerde eğitim
fırsatları sağlanmaktadır. Mezun öğrencilerin Yüksek lisans ve doktora imkanları bulunmaktadır.
Bölümde, otomotiv alanında oldukça saygın akademik ve bilimsel çalışmalar gerçekleştirmekte ve
TUBİTAK, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenmiş farklı
bilimsel projeleri dinamik ve genç bir akademik kadrosu ile otomotiv mühendisi adaylarının hayallerini
gerçekleştirebilecek yeterli bir eğitim imkânı sunulmaktadır.

Karsiliyor

1. ÖĞRENCİLER
1.1. Programa kabul edilen öğrenciler, programın kazandırmayı hedeflediği çıktıları (bilgi, beceri ve

davranışları) öngörülen sürede edinebilecek altyapıya sahip olmalıdır. Öğrencilerin kabulünde göz
önüne alınan göstergeler izlenmeli ve bunların yıllara göre gelişimi değerlendirilmelidir.

Teknoloji Fakülteleri bünyesinde kurulan ilk üç bölüm olan Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fırat
Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi ile ilk defa 2008 yılında lisans öğrencisi alan Çukurova Üniversitesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Otomotiv mühendisliği bölümü ele alınmıştır. Böylece Mühendislik
fakülteleri ile Teknoloji Fakülteleri arasındaki etkileşim de incelenmiştir. Teknoloji fakültelerindeki
Bölümlerin ilk kurulduğu yıl olan 2010 senesinde oldukça yüksek puanlarla öğrenci alımı yapılmıştır.
Sonrasında ise Çukurova’da dâhil olmak bölümlerin puanları hızlı bir düşüş trendine girmiştir. 2013
yılına gelindiğinde Türkiye genelinde birçok üniversitede Otomotiv mühendisliği bölümlerinin
kurulmasıyla birlikte kontenjanlarda oldukça artmıştır. Bunun neticesinde 2013 yılı yerleştirme puanları
bir önceki seneye göre bütün bölümlerde 50-70 puan civarında düşmüştür. Sonrasında 2014-2018
yılları arasında Çukurova, Fırat ve Afyon’da puan düşüşü trendi devam etmiştir. Buna karşın Gazi
Üniversitesinin puanları daha durağan bir seyir izlemiştir. 2019 ve 2020 yıllarında ise taban puanların
tekrar yükselmeye başlamıştır. Türkiye’de lisans düzeyinde Otomotiv Mühendisliği eğitimi veren
üniversite sayısı 2013 ve sonrasında on beş iken 2020 YKS sonuçlarına göre on üniversitede lisans
düzeyinde Otomotiv Mühendisliği programlarına yerleştirme yapılmıştır. Türkiye genelinde 2020
yılında kontenjan verilen otomotiv mühendisliği bölümlerinin doluluk oranı %77,82 dir. 300 puan ve
üzerinde kalan bölümlerin tamamın Kocaeli, Ankara, İstanbul ve Bursa gibi Otomotiv sanayisinin daha
yoğun olduğu yerlerde olduğu görülmektedir. Dolayısıyla öğrenci tercihlerinde şehrin özellikleri önemli
bir etken olarak ortaya çıkmaktadır.

Karsiliyor

1.2. Yatay ve dikey geçişle öğrenci kabulü, çift ana dal, yan dal ve öğrenci değişimi uygulamaları ile
başka kurumlarda ve/veya programlarda alınmış dersler ve kazanılmış kredilerin değerlendirilmesinde
uygulanan politikalar ayrıntılı olarak tanımlanmış ve uygulanıyor olmalıdır.

Yatay ve dikey geçişle öğrenci kabulü, çift ana dal, yan dal ve öğrenci değişimi uygulamaları ile başka
kurumlarda ve/veya programlarda alınmış dersler ve kazanılmış kredilerin değerlendirilmesinde
uygulanan politikalar "Afyon Kocatepe Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi" ve "Afyon Kocatepe
Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği" uyarınca yapılmaktadır. Bölüm
kurullarınca yapılan Özel öğrenci ders intibakı, muafiyet intibakı ve yatay geçişi ile ilgili alınan kararlar



örnek olarak verilmiştir.

Karsiliyor

1.3. Kurum ve/veya program tarafından başka kurumlarla yapılacak anlaşmalar ve kurulacak
ortaklıklar ile öğrenci hareketliliğini teşvik edecek ve sağlayacak önlemler alınmalıdır.

Otomotiv mühendisliği bölümünün lisans seviyesinde erasmus programında çeşitli Avrupa birliği
ülkeleri ile anlaşmaları mevcut ve giden öğrenci sayıları yeterli seviyededir. Ancak lisans üstü seviyede
erasmus kapsamında anlaşması bulunan üniversite sayısı arttırılmalıdır. Aynı şekilde erasmus
kapsamında gelen öğrenci sayısı da arttırılabilir. Ayrıca diğer değişim programları ile ilgili faaliyet
sayıları da arttırılabilir.  

Karsilamiyor

1.4. Öğrencileri ders ve kariyer planlaması konularında yönlendirecek danışmanlık hizmeti
verilmelidir.

Öğrencilere ders ve kariyer planlaması konusunda her bir sınıf için bir öğretim elemanı danışman olarak
hizmet sunmaktadır.

Karsiliyor

1.5. Öğrencilerin program kapsamındaki tüm dersler ve diğer etkinliklerdeki başarıları şeffaf, adil ve
tutarlı yöntemlerle ölçülmeli ve değerlendirilmelidir.

Öğrencilerin program kapsamındaki ders ve diğer etkinlikleri "AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ" uyarınca yapıldığı
belirtilmiştir. 

Karsiliyor

1.6. Öğrencilerin mezuniyetlerine karar verebilmek için, programın gerektirdiği tüm koşulların yerine
getirildiğini belirleyecek güvenilir yöntemler geliştirilmiş ve uygulanıyor olmalıdır.

Öğrencilerin mezun olabilmesi için toplamda 240 AKTS dersi başarıyla tamamlamış olmaları
gerekmektedir. Bununla ilgili bilgi eğitim rehberinde mevcuttur. Verilen kanıtta da yıllara göre öğrenci
sayıları bulunmaktadır. 

Karsiliyor

2. PROGRAM EĞİTİM AMAÇLARI
2.1. Değerlendirilecek her program için program eğitim amaçları tanımlanmış olmalıdır.

Programın Eğitim Amaçları aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

 

PEA1- Mezun olan Otomotiv Mühendisleri, temel mühendislik ve tasarım prensiplerini otomotiv
sektöründe gerek üretim, gerek tasarım açısından en yüksek düzeyde uygulayabilecek yeterliliğe
sahiptirler.

PEA2- Otomotiv Mühendisliği mezunlarımız, Otomotiv sektöründeki yeni teknolojiler ve üretim
tekniklerini, alternatif yakıt teknolojilerini ve otomotiv malzemeleri gibi farklı konularda yeterli
bilimsel araştırmalar yapabilecek, yeni geliştirilecek araçlarda güvenlik tedbirlerini daha da ileriye
götürebilecek bilgi ve becerileri kullanabilen mühendislerdir.



PEA3- Otomotiv mühendisleri, alternatif ve temiz enerjiyle çalışan motorlarla ilgili mühendislik,
tasarım, Ar-Ge ve bilimsel çalışmaları yapabilecek gerekli yeterliliklere sahiptir.

PEA4- Otomotiv Mühendisleri üretim, Ar-Ge, satış sonrası hizmetler gibi birçok alanda faaliyet
gösterirler.

PEA5- Mezunlarımız, sürekli eğitim anlayışı ile akademik gelişimlerine devam eder ve kamu ve
üniversitelerin ihtiyaç duyduğu alanlarda başarılı bir şekilde görev alırlar.

 

Karsiliyor

2.2. Bu amaçlar; programın mezunlarının yakın bir gelecekte erişmeleri istenen kariyer hedeflerini ve
mesleki beklentileri tanımına uymalıdır.

undefined

Yok

2.3. Kurumun, fakültenin ve bölümün özgörevleriyle uyumlu olmalıdır.

undefined

Karsiliyor

2.4. Programın çeşitli iç ve dış paydaşlarını sürece dahil ederek belirlenmelidir.

undefined

Yok

2.5. Kolayca erişilebilecek şekilde yayımlanmış olmalıdır.

Otomotiv mühendisliği programının eğitim amaçları konusunda https://otomotiv.aku.edu.tr/bolum-
baskanin-mesaji/ linkinde bilgi verilmektedir.

Karsilamiyor

2.6. Programın iç ve dış paydaşlarının gereksinimleri doğrultusunda uygun
aralıklarlagüncellenmelidir.

undefined

Yok

3. PROGRAM ÇIKTILARI
3.1. Program çıktıları, program eğitim amaçlarına ulaşabilmek için gerekli bilgi, beceri ve davranış

bileşenlerinin tümünü kapsamalı ve ilgili (MÜDEK,FEDEK,SABAK,EPDAD vb. gibi) Değerlendirme
Çıktılarını da içerecek biçimde tanımlanmalıdır. Programlar, program eğitim amaçlarıyla tutarlı olmak
koşuluyla, kendilerine özgü ek program çıktıları tanımlayabilirler.

Program çıktıları Tablo 3.1.1 de verilmiştir. 

Karsiliyor

3.2. Program çıktılarının sağlanma düzeyini dönemsel olarak belirlemek ve belgelemek için kullanılan



bir ölçme ve değerlendirme süreci oluşturulmuş ve işletiliyor olmalıdır.

undefined

Yok

3.3. Programlar mezuniyet aşamasına gelmiş olan öğrencilerinin program çıktılarını sağladıklarını
kanıtlamalıdır.

undefined

4. SÜREKLİ İYİLEŞTİRME
4.1. Kurulan ölçme ve değerlendirme sistemlerinden elde edilen sonuçların programın sürekli

iyileştirilmesine yönelik olarak kullanıldığına ilişkin kanıtlar sunulmalıdır.

undefined

4.2. Bu iyileştirme çalışmaları, başta Ölçüt 2 ve Ölçüt 3 ile ilgili alanlar olmak üzere, programın
gelişmeye açık tüm alanları ile ilgili, sistematik bir biçimde toplanmış, somut verilere dayalı olmalıdır.

undefined

5. EĞİTİM PLANI
5.1. Her programın program eğitim amaçlarını ve program çıktılarını destekleyen bir eğitim planı

(müfredatı) olmalıdır. Eğitim planı bu ölçütte verilen ortak bileşenler ve disipline özgü bileşenleri
içermelidir.

undefined

5.2. Eğitim planının uygulanmasında kullanılacak eğitim yöntemleri, istenen bilgi, beceri ve
davranışların öğrencilere kazandırılmasını garanti edebilmelidir.

undefined

5.3. Eğitim planının öngörüldüğü biçimde uygulanmasını güvence altına alacak ve sürekli gelişimini
sağlayacak bir eğitim yönetim sistemi bulunmalıdır.

undefined

5.4. Eğitim Planı, En az bir yıllık ya da en az 32 kredi ya da en az 60 AKTS kredisi tutarında temel
bilim eğitimi.içermelidir.

undefined

5.5. En az bir buçuk yıllık ya da en az 48 kredi ya da en az 90 AKTS kredisi tutarında temel
(mühendislik, fen, sağlık…vb.) bilimleri ve ilgili disipline uygun meslek eğitimi. İçermelidir.

undefined

5.6. Eğitim programının teknik içeriğini bütünleyen ve program amaçları doğrultusunda genel eğitim
olmalıdır.

undefined

5.7. Öğrenciler, önceki derslerde edindikleri bilgi ve becerileri kullanacakları, ilgili standartları ve
gerçekçi kısıtları ve koşulları içerecek bir ana uygulama/tasarım deneyimiyle, hazır hale getirilmelidir.



undefined

6. ÖĞRETİM KADROSU
6.1. Öğretim kadrosu, her biri yeterli düzeyde olmak üzere, öğretim üyesi-öğrenci ilişkisini, öğrenci

danışmanlığını, üniversiteye hizmeti, mesleki gelişimi, sanayi, mesleki kuruluşlar ve işverenlerle ilişkiyi
sürdürebilmeyi sağlayacak ve programın tüm alanlarını kapsayacak biçimde sayıca yeterli olmalıdır.

undefined

6.2. Öğretim kadrosu yeterli niteliklere sahip olmalı ve programın etkin bir şekilde sürdürülmesini,
değerlendirilmesini ve geliştirilmesini sağlamalıdır.

undefined

6.3. Öğretim üyesi atama ve yükseltme kriterleri yukarıda sıralananları sağlamaya ve geliştirmeye
yönelik olarak belirlenmiş ve uygulanıyor olmalıdır.

undefined

7. ALTYAPI
7.1. Sınıflar, laboratuvarlar ve diğer teçhizat, eğitim amaçlarına ve program çıktılarına ulaşmak için

yeterli ve öğrenmeye yönelik bir atmosfer hazırlamaya yardımcı olmalıdır.

undefined

7.2. Öğrencilerin ders dışı etkinlikler yapmalarına olanak veren, sosyal ve kültürel gereksinimlerini
karşılayan, mesleki faaliyetlere ortam yaratarak, mesleki gelişimlerini destekleyen ve öğrenci-öğretim
üyesi ilişkilerini canlandıran uygun altyapı mevcut olmalıdır.

undefined

7.3. Programlar öğrencilerine modern mühendislik araçlarını kullanmayı öğrenebilecekleri olanakları
sağlamalıdır. Bilgisayar ve enformatik altyapıları, programın eğitim amaçlarını destekleyecek
doğrultuda, öğrenci ve öğretim üyelerinin bilimsel ve eğitsel çalışmaları için yeterli düzeyde olmalıdır.

undefined

7.4. Öğrencilere sunulan kütüphane olanakları eğitim amaçlarına ve program çıktılarına ulaşmak için
yeterli düzeyde olmalıdır.

undefined

7.5. Öğretim ortamında ve öğrenci laboratuvarlarında gerekli güvenlik önlemleri alınmış olmalıdır.
Engelliler için altyapı düzenlemesi yapılmış olmalıdır.

undefined

8. KURUM DESTEĞİ VE PARASAL KAYNAKLAR
8.1. Üniversitenin idari desteği, yapıcı liderliği, parasal kaynaklar ve dağıtımında izlenen strateji,

programın kalitesini ve bunun sürdürülebilmesini sağlayacak düzeyde olmalıdır.

8.2. Kaynaklar, nitelikli bir öğretim kadrosunu çekecek, tutacak ve mesleki gelişimini sürdürmesini
sağlayacak yeterlilikte olmalıdır.

8.3. Program için gereken altyapıyı temin etmeye, bakımını yapmaya ve işletmeye yetecek parasal



kaynak sağlanmalıdır.

8.4. Program gereksinimlerini karşılayacak destek personeli ve kurumsal hizmetler sağlanmalıdır.
Teknik ve idari kadrolar, program çıktılarını sağlamaya destek verecek sayı ve nitelikte olmalıdır.

9. ORGANİZASYON VE KARAR ALMA SÜREÇLERİ
9.1. Yükseköğretim kurumunun organizasyonu ile rektörlük, fakülte, bölüm ve varsa diğer alt

birimlerin kendi içlerindeki ve aralarındaki tüm karar alma süreçleri, program çıktılarının
gerçekleştirilmesini ve eğitim amaçlarına ulaşılmasını destekleyecek şekilde düzenlenmelidir.

10. PROGRAMA ÖZGÜ ÖLÇÜTLER
10.1. Programa Özgü Ölçütler sağlanmalıdır.

undefined

SONUÇ
SONUÇ


	Akran Değerlendirme Raporu
	AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
	OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ PR.
	1.07.2021-10.08.2021


