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Genel Tanıtım

Enformatik Bölüm Başkanlığı, üniversitede yer alan tüm birimlerin
zorunlu Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersleri ile birimlerin ihtiyacına
bağlı olarak seçmeli bilgisayar derslerini yürütmek ve koordinasyonunu
sağlamak ile sorumlu akademik birimdir. Enformatik Bölümü tarafından,
yılda ortalama 140 öğrenci şubesi oluşturularak, yaklaşık 5000 öğrenciye
bilgisayar öğretimi verilmektedir.

Koordinatörler

1. Bologna(AKTS/DE): Öğr. Gör Okan ORAL- Öğr. Gör. Fırat YÜCEL
2. Erasmus Değişim: Öğr. Gör. Uğur ERCAN
3. Farabi Değişim: Öğr.Gör Şahin AKBUNAR

Eğitim Öğretim Sistemi
Örgün Öğretim (x)
Telefon
0 242 310 60 36

İkinci Örgün Öğretim (x)

Uzaktan Öğretim( )

Belge Geçer (Faks)
0 242 310 60 31

Elektronik Posta
enformatik@akdeniz.edu.tr

Posta Adresi
Enformatik Bölüm Başkanlığı, Akdeniz Üniversitesi
Kampüs - 07059 ANTALYA

Internet Adresi
http://enformatik.akdeniz.edu.tr

Birimin Tarihçesi
Enformatik Bölüm Başkanlığı 4 Şubat 1998 tarihinde kurulmuş ve Prof. Dr. Doğan ÇOKER’in bölüm başkanı
olarak atanmasıyla Fen–Edebiyat Fakültesi binasında çalışmalarına başlamıştır. 2003 yılından itibaren Yrd. Doç.
Dr. Ali Şükrü ONURAL Başkanlık etmiş ve bu dönemde Enformatik Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu
binasına taşınmıştır. Bölümün ilk kadrolu öğretim elemanı 2003 yılında göreve başlamıştır. 2006-2008 yılları
arasında bölüm başkanlığı görevini Yrd. Doç. Dr. Mehmet BİLGEN yapmıştır. 2008 yılından itibaren Yrd. Doç. Dr.
Mehmet TOPAKCI Bölüm Başkanlığına atanmıştır. Bölümümüzde 1 Bölüm Başkanı, 1 Bölüm Başkan Yardımcısı,
kadrolu 7 Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 8 akademik personel ile 1 sekreter, 1 teknisyen, 1 hizmetli
olmak üzere toplam 3 idari personel bulunmaktadır.
Misyon







Teknolojiyi takip edebilen çağın koşullarına uygun
öğrenciler yetiştirilmesini sağlamak.
Üniversitemiz
öğrencilerine
bilgi
çağının
koşullarına uygun bilgisayar derslerinin verilmesi
Kamu kurum ve kuruluşlarına, özel sektöre bilgi
teknolojileri konularında kursların verilmesi
Mevcut bilgisayar laboratuarlarının yazılım ve
donanım
bakımlarının
yapılarak,
zaman
içerisindeki tahribatının azaltılmasının sağlanması
Bilgisayar derslerinin şubeler bazında planlanarak,
öğretim elemanlarının görevlendirilmesidir.

Vizyon
Enformatik bilgi sistemleri üretimini konu edinir.
Öncelikle üretilecek bilgi sistemin ne olduğu, nasıl
tasarlanacağı ve daha sonra da bu tasarımın ne ile
gerçekleştirileceği belirlenmek suretiyle, tam, eksiksiz
ve kullanışlı bilgi sistemleri üretmeyi hedefler.
Enformatik birçok bilim dalının teori ve uygulamasının
birleştiği disiplinler arası bir alandır. Enformatik
bilgisayar, haberleşme ve yönetim bilimlerinin
birleşiminden oluşan bir bilim dalıdır. Bir meslek dalı
olarak enformatik, bilgi ve bilgi sistemlerinin kullanımı
ve geliştirilmesi için gerekli profesyonel yeteneklerin
kazandırılmasını hedeflemektedir.

Bölümün Kuruluş Amacı
Enformatik bölümünün amacı enformasyon teknolojilerini üniversite içinde tüm bilim dalları ve üniversite
dışında tüm organizasyonlar düzeyinde yaymaktır. Üniversite ve yüksek teknoloji enstitülerinin tüm
öğrencilerine temel bilgi teknolojileri konularının öğretilmesi için gerekli örgütlenmeler ile düzenlemeler
yapmak ve fiilen dersleri koordine etmek ve/veya gerçekleştirmektir.
Eğitim öğretim sistemi hakkında genel bilgiler
Enformatik Bölümü, Üniversitemizin zorunlu ortak derslerinden birisi olan Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
dersini ve birimlerin ihtiyaçlarına uygun açılan 6 adet seçmeli dersi (Bilgisayarlı Programlama, İnternet
Programcılığı, Veri Tabanı Uygulamaları, Bilgisayar Destekli Çizim ve Tasarım, İleri Düzey Ofis Uygulamaları,
Çoklu Ortam Uygulamaları) vermekle sorumlu birimdir. Bu dersler, Üniversitemiz 1. sınıf öğrencileri için birimler
bazında yapılan planlamaya göre güz veya bahar yarıyılında verilmektedir.

Program Amacı
Bilginin elde edilmesi, üretimi, iletimi ve kullanımı konularında bilgi sahibi olan, yaşam boyu öğrenme
süreçlerinde kendisine gerekli olacak temel bilgi ve iletişim teknolojisi olanaklarını kullanabilen, bu
teknolojilerden yararlanarak kendini geliştirebilen, karşılaştığı sorunları çözebilen ve alanındaki konularda bilgi
ve iletişim gereksinimlerini bağımsız olarak karşılayabilen bireyler yetiştirmektir.
Fiziksel ve Teknik Altyapı
Bölümümüze ait 4 tanesi bölüm binası içerisinde, 1 tanesi merkezi derslikler binasında ve 6 tanesi farklı
birimlerde olmak üzere toplam 11 adet bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Laboratuvarlarımızın öğrenci
kapasitesi 40 kişilik olup, laboratuarlarımız, derslerde her öğrencimize bir bilgisayar düşecek şekilde uygulama
yapma olanağına sahiptir.
Program Yeterlilikleri
1. Temel bilgi teknolojileri konusunda temel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2. Donanım ve yazılım çözümlerinin tasarımı ve geliştirilmesi konusunda bilgilere sahiptir.
3. Tanımlanan bilgi teknolojisi kullanımı problemlerini ve modellerini kurgular ve temel çözüm önerilerini
uygular.
4. Belirtimleri (spesifikasyon) tanımlanmış yazılım bileşenlerini geliştirir.
5. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilgi ve iletişim teknolojilerindeki güncel gelişmeleri izler.
6. Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirdiği yazılı ve görsel materyaller yardımıyla iletişim kurar.
7. Algoritmik düşünme ve planlama yaklaşımını uygulamalarında kullanır.
8. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci taşır, bilişim uygulamalarında mesleki etiğin gözetilmesi konusunda
farkındalığa sahiptir. Bilgi güvenliği konusunda gerekli tedbirleri alabilir.
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