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B. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ  

Kurumun, stratejik yönetim sürecinin bir parçası olarak kalite güvencesi politikalarını ve bu 

politikaları hayata geçirmek üzere stratejilerini nasıl belirlediğine, uyguladığına, izlediğine ve süreci 

nasıl iyileştirdiğine ilişkin yöntemini bu kısımda anlatması beklenmektedir. Kurum, iç ve dış 

paydaşların kalite güvencesi sistemine katılımını ve katkı vermesini sağlamalıdır. Kurum, 

uluslararasılaşma stratejisi ve hedefleri doğrultusunda yürüttüğü faaliyetleri periyodik olarak 

izlemeli ve sürekli iyileştirmelidir.  

B.1. Misyon, Stratejik Amaç ve Hedefler, Performans Yönetimi  

 

1. Üniversitemiz stratejik planına planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma 

aşamalarında iç ve dış paydaş katılımı 

a. Paydaş katılımının sağlanması konusunda azami çaba gösterilmekte ve geri 

bildirimler özenle değerlendirilmektedir. 

2. Üniversitemiz kalite politikası ve kalite alt politikaları bütüncül ilişkisi doğrultusunda birim 

tarafında yapılan uygulama örnekleri (Eğitim programlarında araştırma vurgusu, araştırma 

süreçlerinde topluma hizmet vurgusu, uzaktan eğitim vurgusu)  

a. Fakültemizin desteğiyle öğrenciler tarafından ‘Adli Yardım Projesi’ yapılmıştır. Adli 

Yardım Projesi kapsamında temel bir insan hakkı olarak ifade edilen Adli Yardım 

Kurumu’nun eşit şekilde tüm kesimlere ulaşabilmesi için “Adli Yardım” hakkında 

aradığınız tüm bilgi ve belgeleri içinde barındıran bir internet sitesi 

(www.adliyardimprojesi.org) bunun yanı sıra bilgilendirici video serileri 

oluşturuldu. İnternet sitesi proje kapsamında 1000’den fazla kişiye yardımcı olurken 

sosyal medya içerisinde yayımlanan bilgilendirici video serileri ise 1.000.000’dan 

fazla kişiye ulaştı. 

B.2. İç Kalite Güvencesi  

1. Biriminiz danışma kurulu ile birlikte yapılan çalışma ve iyileştirmeler  

a. İç kalite danışma kurulu oluşturulmuş ve çalışmaları sürmektedir. 

2. Biriminiz kalite yapılanması doğrultusunda oluşturulmuş çalışma gruplarının faaliyetleri  

3. Biriminiz kalite komisyonu çalışmalarına iç ve dış paydaşlarının katılımını gösteren 

faaliyetler (Toplantılar, etkinlikler, anketler ve raporlar) 

4. PUKÖ çevrimleri kapsamında yıllık izleme ve iyileştirme çalışmaları ve raporları   

5. Biriminizde kalite güvencesi kültürünü geliştirmek üzere yapılan planlamalar ve 

uygulamalar  

6. Birim yöneticilerinin liderlik özelliklerini ve yetkinliklerini ölçmek ve izlemek için 

kullanılan yöntemler, elde edilen izleme sonuçları ve bağlı iyileştirmeler  



7. Birimdeki kalite kültürünün gelişimini ölçmek ve izlemek için kullanılan yöntemler, elde 

edilen izleme sonuçları ve bağlı iyileştirmeler  

B.3. Paydaş Katılımı  

1. Biriminizin süreçlerine özgü oluşturulmuş iç ve dış paydaş listesi ile paydaşların 

önceliklendirilmesine ilişkin kanıtlar 

2. İç ve dış paydaşlarınızın kalite güvencesi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme,  

yönetim ve uluslararasılaşma süreçlerine katılımına ilişkin görüş ve geri bildirim almak için 

yapılan uygulamalar (anketler, toplantılar, çalıştaylar, web sayfası ve e-posta vb.) 

a. Paydaşlarımızın gerek e posta gerekse idari birimlere doğrudan ulaşabilmesinin 

sağlanmasıyla geri dönüşler değerlendirilmektedir. 

3. Birim düzeyinde kurul ve komisyonlarda (karar alma süreçlerinde) paydaş temsiliyetinin 

sağlandığını gösteren uygulamalar ve belgeler 

4. Birim düzeyinde paydaş katılım mekanizmalarının işleyişine ilişkin izleme ve iyileştirme 

kanıtları  

B.4. Uluslararasılaşma  

1. Uluslararasılaşma politikasına ilişkin göstergelerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve 

iyileştirilmesine ilişkin belgeler 

2. Uluslararasılaşma faaliyetleri 

a. Uluslararasılaşma Strateji belgesinde defaatle vurgulanan Erasmus ve Yurtdışı 

imkanlarının genişletilmesi Necmettin Erbakan Üniversitesi markası adına son 

derece önemli katkılar sağlamakta olup ilgili alanlardaki ikili anlaşmaların 

geliştirilmesi kurumsal strateji açısından hedeflenen noktaya ulaşılmasında önemli 

bir aşamayı temsil etmektedir. Ayrıca yine bu kapsamda Necmettin Erbakan 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Kongresi 10-11 Nisan tarihlerinde 

düzenlenecektir. 

C. EĞİTİM VE ÖĞRETİM   

Kurumun eğitim-öğretim sürecinin değerlendirmesinin yapılması beklenmektedir. Eğitim ve 

öğretim, kurumun sürekli gelişim odağı ile hedeflerinin ve bu hedeflerin kimler tarafından 

gerçekleştirileceğinin belirlendiği, eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, hedeflerin 

nitelik ve nicelik olarak izlenerek değerlendirildiği ve ulaşılan sonuçların kontrol edilerek ihtiyaç 

duyulan iyileştirmelerin yapıldığı bir süreç olarak ele alınmalıdır. 

C.1. Programların Tasarımı ve Onayı, Ders Dağılım Dengesi,  Ders Kazanımlarının Program 

Çıktılarıyla Uyumu  

1. Program tasarımı ve onayı süreçlerinin yönetsel ve organizasyonel yapısı (Komisyonlar, 

süreç sorumluları, süreç akışı vb.) 

2. Müfredat komisyonları oluşturulmuştur, Kamu Hukuku ve Özel Komisyonları bünyesinde 

görev dağılımı yapılmıştır. 



3. Program amaç ve çıktılarının TYYÇ ile uyumunu gösteren kanıtlar  

4. Uzaktan-karma program tasarımında bölüm/alan bazlı uygulama çeşitliliğine ilişkin kanıtlar 

(bölümlerin farklı uzaktan eğitim taleplerinin dikkate alındığına ilişkin kanıtlar vb.)  

5. Program tasarım süreçlerine paydaş katılımını gösteren kanıtlar 

6. Paydaşlardan gelen talepler doğrultusunda yeni seçmeli dersler açılmıştır. 

7. Programların tasarım ve onay sürecinin izlendiği ve iyileştirildiğine ilişkin kanıtlar  

8. Ders dağılımına ilişkin ilke ve yöntemler ile buna ilişkin kanıtlar (Eğitim Komisyonu Kararı, 

Senato Kararı vb.) 

9. Öğretim üyelerinin kendi uzmanlık alanları ve öğrencilerin muhtemel öğrenme süreçleri göz 

önünde bulundurularak ders programı belirlenmiştir. 

10. İlan edilmiş ders bilgi paketlerinde ders dağılım dengesinin gözetildiğine ilişkin kanıtlar 

11. https://bilgipaketi.erbakan.edu.tr/  

12. Ders dağılım dengesinin izlenmesine ve iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar 

13. Program çıktıları ve ders kazanımlarının ilişkilendirilmesi  

14. Program dışından alınan derslerin (örgün veya uzaktan) program çıktılarıyla uyumunu 

gösteren kanıtlar  

15. Ders kazanımların program çıktılarıyla uyumunun izlenmesine ve iyileştirilmesine ilişkin 

kanıtlar  

C.2. Öğrenci İş Yüküne Dayalı Ders Tasarımı, Ölçme ve Değerlendirme 

1. AKTS ders bilgi paketleri (2015 AKTS Kullanıcı Kılavuzu’ndaki anahtar prensipleri 

taşımalıdır)  (Uzaktan ve karma eğitim programları dahil)  

2. Öğrenci iş yükü kredisinin mesleki uygulamalar, değişim programları, staj ve projeler için 

tanımlandığını gösteren kanıtlar 

3. İş yükü temelli kredilerin transferi ve tanınmasına ilişkin tanımlı süreçleri içeren belgeler  

4. Programlarda öğrenci İş yükünün belirlenmesinde öğrenci katılımının sağlandığına ilişkin 

belgeler ve mekanizmalar  

5. İş yükü temelli kredilerin geribildirimler doğrultusunda güncellendiğine ilişkin kanıtlar  

6. Ölçme ve değerlendirme sistemine ilişkin ilke ve kurallar (Uzaktan ve karma eğitim 

süreçleri dahil)  

7. Dezavantajlı gruplar ve çevrimiçi sınavlar gibi özel ölçme türlerine ilişkin mekanizmalar 

8. Sınav güvenliği mekanizmaları  

9. Ölçme ve değerlendirme sürecinin izlendiğine ve iyileştirildiğine ilişkin kanıtlar  

C.3. Öğrenci Kabulü ve Gelişimi 

1. Öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesine ilişkin ilke ve kurallar  

https://bilgipaketi.erbakan.edu.tr/


2. Önceki öğrenmelerin tanınmasında öğrenci iş yükü temelli kredilerin kullanıldığına dair 

belgeler  

3. Uygulamaların tanımlı süreçlerle uyumuna ve sürekliliğine ilişkin kanıtlar 

4. Paydaşların bilgilendirildiği mekanizmalar 

5. Biriminizde öğrencilerin akademik ve kariyer gelişimini izlemek üzere oluşturulmuş tanımlı 

süreçler ve mevcut uygulamalar  

6. Merkezi yerleştirmeyle gelen öğrenci grupları dışında kalan yatay geçiş, yabancı uyruklu 

öğrenci sınavı (YÖS), çift anadal programı (ÇAP), yandal öğrenci kabullerinde uygulanan 

kriterler  

7. Öğrenci iş yükü kredisinin değişim programlarında herhangi bir ek çalışmaya gerek 

kalmaksızın tanındığını gösteren belgeler 

C.4. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme, Akademik Danışmanlık  

1. Ders bilgi paketlerinde öğrenci merkezli öğretim yöntemlerinin varlığına ilişkin kanıtlar 

a. https://bilgipaketi.erbakan.edu.tr/ders/7259129 

b. https://bilgipaketi.erbakan.edu.tr/ders/7239931 

2. Uzaktan eğitime özgü öğretim materyali geliştirme ve öğretim yöntemlerine ilişkin ilkeler, 

mekanizmalar 

3. Biriminizde aktif ve etkileşimli öğretme yöntemlerine ilişkin tanımlı süreç ve uygulamalar   

4. Biriminizde eğiticilerin eğitimi program içeriğinde öğrenci merkezli öğrenme-öğretme 

yaklaşımına ilişkin uygulamalar  

5. Örgün/uzaktan/karma derslerde kullanılan sınav örnekleri (programda yer verilen farklı 

ölçme araçlarına ilişkin) 

6. Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının ders kazanımları ve program yeterlilikleriyle 

ilişkilendirildiğini, öğrenci iş yükünü temel aldığını gösteren ders bilgi paketi örnekleri 

7. Tanımlı öğrenci geri bildirim mekanizmalarının tür, yöntem ve çeşitliliğini gösteren kanıtlar 

(Uzaktan/karma eğitim dahil)  

a. https://bilgipaketi.erbakan.edu.tr/ders/7217224 

b. https://bilgipaketi.erbakan.edu.tr/ders/7239931 

8. Öğrenci geri bildirimleri kapsamında gerçekleştirilen izleme ve iyileştirmelere ilişkin 

uygulamalar  

9. Öğrencilerin karar alma mekanizmalarına katılımı örnekleri  

10. Öğrenci danışmanlık sisteminde kullanılan tanımlı süreçler  

11. Uzaktan eğitimde akademik ve teknik öğrenci danışmanlığı mekanizmaları ve tanımlı 

süreçler 

https://bilgipaketi.erbakan.edu.tr/ders/7259129
https://bilgipaketi.erbakan.edu.tr/ders/7239931
https://bilgipaketi.erbakan.edu.tr/ders/7217224
https://bilgipaketi.erbakan.edu.tr/ders/7239931


12. Öğrencilerin danışmanlara erişimine ilişkin mekanizmalar ve öğrencilerin katılımına ilişkin 

kanıtlar  

C.5. Öğretim Elemanları (atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri, öğretim yetkinliği, 

teşvik ve ödüllendirme) 

1. Akademik kadronun uzmanlık alanı ile yürüttükleri ders arasında uyumun sağlanmasına 

yönelik uygulamalar, izleme ve iyileştirmeler  

2. Öğretim yetkinliğini geliştirmeye yönelik eğiticilerin eğitimi uygulamaları (Kapsamı, veriliş 

yöntemi, katılım bilgileri vb.)  

3. Öğrenme öğretme merkezi uygulamaları  

4. Eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını izleme süreçlerini gösteren belgeler ve 

dokümanlar  

5. Öğretim elemanlarının izleme ve iyileştirme süreçlerine katılımına ilişkin kanıtlar  

6. Öğretim yetkinliği geliştirme süreçlerine ilişkin izleme ve iyileştirme kanıtları 

7. Eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını takdir-tanıma ve ödüllendirmek üzere 

yapılan planlama, uygulama ve iyileştirme kanıtları   

C.6. Öğrenme Kaynakları 

1. Öğrencilere sunulan hizmetlerle ilgili öğrenci geri bildirim araçları (Anketler vb.), iyileştirme 

raporları  

2. Öğrenme kaynaklarının düzenli iyileştirildiğine ilişkin kanıtlar 

3. Yıl içerisinde öğrencilere yönelik düzenlenen yıllık sportif, kültürel, sosyal faaliyetler 

(Faaliyet türü, konusu, katılımcı sayısı vb. bilgilerle) 

a. https://event.webinarjam.com/register/435/yy6rob15 

b. https://t.co/2Ek1gbdUv8?amp=1 

c. https://event.webinarjam.com/register/374/lxrm6bl0 

d. https://event.webinarjam.com/register/271/6v4g0fnx 

4. Faaliyetlerin erişilebilirliği ve fırsat eşitliğini gözettiğine dair kanıt örnekleri  

a. https://twitter.com/neuhukuk 

b. https://www.instagram.com/neuhukuk_resmi/ 

c. https://www.erbakan.edu.tr/hukukfak/duyurular 

5. Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin izlenmesine ilişkin araçlar, izleme raporları, 

iyileştirme ve çeşitlendirme kanıtları 

6. Birimdeki tesis ve altyapıların (laboratuvar, teknoloji donanımlı çalışma alanları; sağlık, 

ulaşım, bilişim hizmetleri, uzaktan eğitim altyapısı vb.) yeterliliği ve bu yapılara erişim 

durumu (birim sayısındaki artış ile fiziksel alanlardaki artış arasındaki ilişki gibi) 

https://event.webinarjam.com/register/435/yy6rob15
https://t.co/2Ek1gbdUv8?amp=1
https://event.webinarjam.com/register/374/lxrm6bl0
https://event.webinarjam.com/register/271/6v4g0fnx
https://twitter.com/neuhukuk
https://www.instagram.com/neuhukuk_resmi/
https://www.erbakan.edu.tr/hukukfak/duyurular


C.7. Engelsiz Üniversite,  Psikolojik Danışmanlık Ve Kariyer Hizmetleri  

1. Özel yaklaşım gerektiren öğrencilere sunulacak hizmetlerle ilgili planlama ve uygulamalar 

(Kurullarda temsil, engelsiz üniversite uygulamaları vb.)  

2. Engelsiz üniversite uygulamalarına ilişkin geribildirimlerin iyileştirme mekanizmalarında 

kullanıldığına ilişkin bilgi ve belgeler  

3. Öğrencilere yönelik yapılan rehberlik,  psikolojik danışmanlık, kariyer hizmetleri  

4. Öğrencilere sunulan hizmetlerle ilgili öğrenci geri bildirim araçları (anketler, görüşme vb.) 

ve sonuçları, izleme ve iyileştirme kanıtları 

C.8. Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi  

1. Programların izlenmesi ve güncellenmesine ilişkin periyot (yıllık ve program süresinin 

sonunda) ilke, kural, gösterge, plan ve uygulamalar  

2. Kurumun misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda programlarını güncellemek üzere 

kurduğu mekanizma örnekleri 

3. Birimdeki programların eğitim-öğretim amaçlarına ulaşması, öğrenci ve toplumun 

ihtiyaçlarına cevap vermesi noktasında yapılan değerlendirme ve iyileştirme çalışmaları  

4. Programların yıllık öz değerlendirme raporları (Program kazanımları açısından 

değerlendirme), bu raporlardan hareketle yapılan iyileştirmeler, yapılan iyileştirme ve 

değişikler konusunda tüm paydaşların bilgilendirildiği uygulamalar  

5. Mezun izleme sistemi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler ve iyileştirme uygulamaları 

6. Mezunların ve iş dünyasının mezun yeterliliklerine ilişkin memnuniyet düzeyini belirlemeye 

yönelik uygulamalar  

7. Mezun izleme sistemi kapsamında programlarda gerçekleştirilen güncelleme çalışmaları 

D. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME  

Kurumun araştırma sürecinin değerlendirmesinin yapılması beklenmektedir. Araştırma süreci 

kurumun sürekli gelişim odağı ile hedeflerinin ve bu hedeflerin kimler tarafından 

gerçekleştirileceğinin belirlendiği, araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, hedeflerin nitelik ve 

nicelik olarak izlenerek değerlendirildiği ve ulaşılan sonuçların kontrol edilerek ihtiyaç duyulan 

iyileştirmelerin yapıldığı bir süreç olarak ele alınmalıdır. 

D.1. Araştırma Politikası, Stratejisi, Hedefleri  

1. Üniversitemiz Ar-Ge politikası ve hedefleri doğrultusunda birimde yürütülen ar-ge 

çalışmaları, bu çalışmaların izlenmesi, iyileştirilmesi ve paydaş katılımını gösteren uygulama 

ve kanıtlar  

2. Öncelikli alanlarımız ve yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedeflerine yönelik gerçekleştirilen 

araştırma faaliyetleri  



3. İlgili araştırma çıktılarının izlenmesi ve iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar 

D.2 Araştırma Kaynakları ve Yetkinliği 

1. Araştırma-geliştirme altyapısı ve gelişimi, bütçesi ve dağılımı, öncelikli araştırma alanlarına 

ayrılan bütçe bilgileri  

2. Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğinin geliştirilmesine yönelik planlama ve 

uygulamalar (destekleyici eğitimler, uluslararası fırsatlar, proje iş birliği çalışmaları vb.)  

3. Öğretim elemanlarının geri bildirimleri  

4. Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğinin izlenmesi ve iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar 

5. Ulusal ve uluslararası düzeyde ortak programlar ve ortak araştırma birimleri oluşturulmasına 

yönelik mekanizmalar 

6. Birimin dâhil olduğu araştırma ağları, ortak programları ve araştırma birimleri, ortak 

araştırmalardan üretilen çalışmalar ve sonuçları  

7. Ortak programlar ve ortak araştırma faaliyetlerinin izlenmesine ve iyileştirilmesine yönelik 

kanıtlar 

D.3. Araştırma Performansı  

1. Öğretim elemanlarının araştırma-geliştirme performansını izlemek üzere geçerli olan tanımlı 

süreçler (Yönetmelik, yönerge, süreç tanımı, ölçme araçları, rehber, kılavuz, takdir-tanıma 

sistemi, teşvik mekanizmaları vb.)  

2. Öğretim elemanlarının araştırma performansına yönelik analiz raporları  

3. Öğretim elemanlarının geri bildirimleri  

4. Araştırma geliştirme performansına ilişkin izleme ve iyileştirme kanıtları 

5. Araştırma-geliştirme hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını izlemek üzere oluşturulan 

mekanizmalar, izleme ve iyileştirme çalışmaları  

E. TOPLUMSAL KATKI  

Kurum, toplumsal katkı faaliyetlerini sahip olduğu hedefleri ve stratejisi doğrultusunda yerel, 

bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde yürütmelidir. 

E.1. Toplumsal katkı politikası, hedefleri ve stratejisi 

1. Toplumsal katkı politikası ile uyumlu uygulama örnekleri 

2. Toplumsal katkı politikası ve hedeflerinin izlenmesi ve iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar 

3. Toplumsal katkı projeleri için sağlanan kaynaklar 
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