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A. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ 

Geliştirilmesi Gereken Yön: Program akreditasyonuna yönelik hazırlıkların başlatılması ve buna ilişkin 

hedeflerin belirlenmesi  

Eylem A.1.2.4: Tüm birimler tarafından ''Akreditasyon Süreci Eylem Planı'' hazırlanması 

Eyleme yönelik Faaliyet/Faaliyetler: Adalet Programı ile Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı 

için Akreditasyon sorumlusu bulunmaktadır. Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı için bir 

akreditasyon kurumu oluşturma sürecinde hazırlık çalışmaları yapılmasına karar verilmiştir (Kanıt-1). 

Adalet Bakanlığı Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü “Ceza İnfaz Kurumlarında Personel Eğitim 

Merkezlerinin Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB Projesine 07.04.2021 tarihinde akademik 

olarak katılımda bulunulmuştur. BU programının dizaynı ve akreditasyonu konusunda işbirliği 

sağlanmaktadır. (Kanıt-2) 

 

Geliştirilmesi Gereken Yön: Program akreditasyonuna yönelik hazırlıkların başlatılması ve buna ilişkin 

hedeflerin belirlenmesi  

Eylem A.1.2.2: 3 yıldan az mezun veren programlarda dâhil olmak üzere tüm birimlerde birim 

yöneticisi tarafından ''Akreditasyon Süreci Birim/Bölüm Sorumlusu'' atanması 

 

Eyleme yönelik Faaliyet/Faaliyetler: 

Akreditasyon Birim Sorumlusu olarak Öğr. Gör. Fatima KANDEMİR ERGÜN atanmıştır. (Kanıt-3) 

 

Eylem A.1.2.5: Tüm birimler tarafından ''Akreditasyon Süreci Faaliyet Raporu'' hazırlanarak Kalite 

Koordinatörlüğü'ne sunulması 

Eyleme yönelik Faaliyet/Faaliyetler: 

Akreditasyon sürecine ilişkin Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı için bir akreditasyon kurumu 

oluşturma sürecinde hazırlık çalışmaları içeren rapor hazırlık aşamasındadır. (Kanıt-1)  

 

B. EĞİTİM-ÖĞRETİM 

 

Geliştirilmesi Gereken Yön: Programlar arası yatay geçiş esasları ve çift anadal / yandal esaslarının 

belirlenmesi ve uygulanması  

Eylem B.4.2.2: Çift anadal/yandal programlarının uygulama esaslarının belirlenmesi  

Eyleme yönelik Faaliyet/Faaliyetler: 

Üniversitemiz lisans önlisans eğitim öğretim kurumlarının çift anadal yandal programı 

bulunmamaktadır.  



 

Geliştirilmesi Gereken Yön: Programların eğitim amaçları ve öğrenme çıktılarına ulaşılmasının güvence 

altına alınması ve izlenmesi amacıyla gerekli mekanizmaların oluşturulması. 

 

Eylem B.2.1.3: Akademisyenlerin yazılı sınavlarında çoktan seçmeli testlerin yanında alternatif soru 

tiplerini kullanmalarının teşvik edilmesi, usul ve esasların senato tarafından belirlenmesi 

Eyleme yönelik Faaliyet/Faaliyetler: 

Alternatif soru tekniklerinin kullanılması açısından akademik kurullarda bilgilendirme yapılmıştır.  

 

Geliştirilmesi Gereken Yön: Öğrenci iş yükü esaslı kredi transfer sisteminin uluslararası hareketlilik 

programlarında işletilmesi. 

Eylem B.3.3.1: Yurt dışı değişim programlarından alınan derslerin not durum belgesine (transkript) ve 

diploma ekine transferi için gerekli düzenlemenin yapılması 

Eyleme yönelik Faaliyet/Faaliyetler: 

Bologna çalışmaları kapsamında derslerin güncel girişleri sağlanmaktadır. Yurt dışı değişimi sadece staj 

hareketliği kapsamında kabul edilmektedir.  

 

Geliştirilmesi Gereken Yön: Eğitimde Uygulama ve Staj İmkânlarının Geliştirilmesi, gerekli görülen 

bölümlerde stajın zorunlu hale getirilmesi  

Eylem B.3.4.1: Uygulama imkanlarının artırılarak ders programlarına dahil edilmesi ve seçmeli 

uygulama dersi olarak kabul edilmesi 

Eyleme yönelik Faaliyet/Faaliyetler: 

2020 yılında müfredat değişikliği yapılmıştır. Uygulama derslerinin sayıları arttırılmıştır.   

 

Eylem B.3.4.2: Öğrencilerin yaz dönemlerinde staj yapabilmeleri için gerekli çalışma yapılması 

Eyleme yönelik Faaliyet/Faaliyetler: 

Birimimizde yaz döneminde staj çalışmaları yapılmaktadır. 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Staj Hareketliği 

kapsamında öğrencilerimizin başvuru yapmaları sağlanmıştır.  

 

Geliştirilmesi Gereken Yön: Danışmanlık sisteminin etkin işletilmesi. 

Eylem B.3.2.2: Öğrenci başarı durum formlarının her dönem başında danışmanı tarafından 

hazırlanması ve onaylanması 

Eyleme yönelik Faaliyet/Faaliyetler: 

Dönem başında danışmanlar tarafından öğrenci başarı durum formları hazırlanmıştır.   

 



Geliştirilmesi Gereken Yön: Programlar arası yatay geçiş esasları ve çift anadal / yandal esaslarının 

belirlenmesi ve uygulanması 

Eylem B.4.2.1: Programlar arası yatay geçiş kontenjanlarının ve şartlarının belirlenmesi ve ilan 

edilerek öğrencilerin teşvik edilmesi  

Eyleme yönelik Faaliyet/Faaliyetler: 

Yatay geçiş esaslarının artırılması açısından sosyal medya araçlarının aktif biçimde kullanılması 

sağlanacaktır.  

 

Geliştirilmesi Gereken Yön: Eğitim-öğretim programlarının tasarlanmasında iç ve dış paydaş 

görüşlerinin yansıtılması 

Eylem B.1.1.1:  İç ve dış paydaşların programlar ile ilgili görüşlerinin anket, görüşme vb. tekniklerle 

belli periyotlarda alınması ve raporlanması  

Eyleme yönelik Faaliyet/Faaliyetler: 

İç ve dış paydaş anketlerinin tasarımları yapılmaya devam etmektedir.  

 

Geliştirilmesi Gereken Yön: Danışmanlık sisteminin etkin işletilmesi. 

Eylem B.3.2.1: Öğrencilere danışman değerlendirme anketi uygulanması  

Eyleme yönelik Faaliyet/Faaliyetler: 

Üniversitemiz tarafından öğrenci danışma anketi uygulanmaktadır. Birim açısından her bir danışman 

kendi öğrencileri ile ilgili danışmanlık iletişim kanalı oluşturulmuştur. Ayrıca danışmanlıklar classroom 

üzerinden sınıf oluşturarak öğrencilerin katılımını sağlamıştır. Sınıflarda vize sonrasında danışmanlık 

toplantıları planlanmıştır.  

 

Geliştirilmesi Gereken Yön: Üniversitemizin tercih edilme oranlarının izlenmesi ve gerekli 

iyileştirmelerin yapılması.   

Eylem B.2.2.2: Başarılı öğrencilere onur ve yüksek onur belgesi verilmek suretiyle ödüllendirilmesi  

Eyleme yönelik Faaliyet/Faaliyetler: 

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı itibarıyla mezun olacak öğrencilere onur ve yüksek onur belgesi verilmesi 

planlanmıştır. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca da öğrencilerin transkriptlerine onur ve yüksek onur 

öğrencisi ibaresi eklenecektir. (Kanıt-1) 

 

Geliştirilmesi Gereken Yön: Programların eğitim amaçları ve öğrenme çıktılarına ulaşılmasının güvence 

altına alınması ve izlenmesi amacıyla gerekli mekanizmaların oluşturulması. 

 



Eylem B.2.1.1: Her dönem sonunda her bir ders için yapılan sınav sorularının ve örnek öğrenci sınav 

sonuçlarının ( iyi, orta, zayıf) seçilerek birim/bölümler tarafından oluşturulacak komisyonlar aracılığıyla 

değerlendirmesinin yapılması ve raporlanması, 

Eyleme yönelik Faaliyet/Faaliyetler:  

 

 

Eylem B.2.1.2: Ders ve program çıktıları ile hazırlanan sınavların uyumluluğuna yönelik belirtke 

tablolarının oluşturulması ve bölüm komisyonlarınca değerlendirilmesi, 

Eyleme yönelik Faaliyet/Faaliyetler: 

 

 

 

 

Geliştirilmesi Gereken Yön: Programlarda yer alan derslerin iş yüküne dayalı kredi değerleri (AKTS)  

belirlenmesi,  gerçekçi öğrenci iş yükünün tespit edilmesi ve kredilerin güncellenmesinde öğrenci geri 

bildirimlerinin alınması.  

 

 

 

Eylem B.3.1.1: İş yükü anketlerinin uygulanması 

Eyleme yönelik Faaliyet/Faaliyetler: 

 

Eylem B.3.1.2: İş yükü anket sonuçlarına göre ders planlarının güncellenmesi  

Eyleme yönelik Faaliyet/Faaliyetler: 

 

Geliştirilmesi Gereken Yön: Programların eğitim amaçları ve öğrenme çıktılarına ulaşılmasının güvence 

altına alınması ve izlenmesi amacıyla gerekli mekanizmaların oluşturulması. 

Eylem B.2.1.4: Her eğitim öğretim yılı başında programların gözden geçirilmesi ve güncellenmesi 

Eyleme yönelik Faaliyet/Faaliyetler: 

Her yılın başında ders hocaları tarafından bologna ders güncellemeleri güncellenmektedir. 

 

Geliştirilmesi Gereken Yön: Programlar arası yatay geçiş esasları ve çift anadal / yandal esaslarının 

belirlenmesi ve uygulanması 

Eylem B.4.2.3: Çift anadal/yandal programlarının açılarak program kontenjanlarının duyurulması 

Eyleme yönelik Faaliyet/Faaliyetler: 



 

 

Geliştirilmesi Gereken Yön: Eğitim-öğretim programlarının tasarlanmasında iç ve dış paydaş 

görüşlerinin yansıtılması 

Eylem B.1.1.2: Rapor ve değerlendirme sonuçlarına göre programlarda/derslerde güncelleme 

yapılması (İç ve dış paydaşların programlar ile ilgili görüşleri anket, görüşme vb. tekniklerle belli 

periyotlarda alınacak ve raporlanacak) 

Eyleme yönelik Faaliyet/Faaliyetler: 

 

 

 

 

Geliştirilmesi Gereken Yön: Program ve ders bilgi paketlerinin güncellenmesi ve paylaşılması 

Eylem B.1.2.3: Program çıktılarının TYYÇ ye göre güncellenmesi (Rektörlük tarafından Üniversite 

Bologna Komisyonunun Kurulması,  Program ve ders bilgi paketi veri girişlerinin düzenli olarak 

yapılması ve ders bilgi paketi veri giriş takibinin bu komisyon tarafından yapılması) 

Eyleme yönelik Faaliyet/Faaliyetler: 

Program çıktılarını dersın hocası tarafından güncellenmektedir.  

 

C. ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME 

 

Geliştirilmesi Gereken Yön: Stratejik planda belirlenen araştırma hedeflerinin çok genel ifade 

edilmesi/ölçülebilir olmaması nedeniyle hedeflere ne ölçüde ulaşılabildiği ve yapılan iyileştirmeler 

konusunda yeterli düzeye getirilmesi 

Eylem C.1.1.1: Plan dönemi sonuna kadar SCI, SSCI, AHCI,SCI-Exp. İndeksli dergilerdeki yayın sayısını 

ve kurum dışı proje sayılarını 2 katına çıkarmak 

Eyleme yönelik Faaliyet/Faaliyetler 

 

 

Geliştirilmesi Gereken Yön: Üniversitenin plan dönemi sonuna kadar dış kaynaklı Ar-Ge proje 

hedeflerinin arttırılması 

Eylem C.2.2.1: Dış kaynaklı proje sayısını arttırmak 

Eyleme yönelik Faaliyet/Faaliyetler: 

 

D. YÖNETİM SİSTEMİ 



 

Geliştirilmesi Gereken Yön: Merkez Kütüphanedeki kaynaklardan diğer birimlerinde faydalanması 

sağlanması 

Eylem D.2.4.3: Birimlerde ve merkez kütüphanede kitap alıp vermekten sorumlu birer kişi 

görevlendirilmesi 

Eyleme yönelik Faaliyet/Faaliyetler: 

Okulumuz, merkez Kampüste bulunduğumuz için birim açısından kitap sorumlusu 

görevlendirilmemiştir.  

 

 

 

Geliştirilmesi Gereken Yön: Karar alma süreçlerinde eğitimle ilgili toplantılarda öğrenci temsilcisinin 

yer alması 

Eylem D.1.4.2: Fakülte/YO/MYO düzeyinde temsilin sağlanması 

Eyleme yönelik Faaliyet/Faaliyetler: 

Birim kalite öğrenci temsilcisi belirlenmiştir.  

 

Eylem D.1.4.3: Bölüm/anabilim dalı düzeyinde temsilin sağlanması 

Eyleme yönelik Faaliyet/Faaliyetler: 

Birimimiz tek bir bölüm olması açısından tek bir birim temsilcisi atanmıştır. (Kanıt-4) 

 

Geliştirilmesi Gereken Yön: Eğitim-öğretim, Araştırma-geliştirme, Toplumsal katkı ve yönetsel/idari 

süreçlerde PUKÖ döngüsünün sağlanması 

Eylem A.2.1.1: Her bir birim yöneticisi tarafından,  kendi birimleri ile ilgili stratejik planda yer alan 

hedefler ve hedeflerin gerçekleşme oranı hakkında her yıl rapor hazırlanarak Strateji Geliştirme Kurulu 

üyelerine sunum yapılması 

Eyleme yönelik Faaliyet/Faaliyetler: 

2020 yılı açısından online sunum yapılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 



 


