BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI
PROGRAMLARA AĠT EYLEMLERĠN DEĞERLENDĠRĠLME RAPORU
FAKÜLTELER
Ticari Bilimler Fakültesi
Bankacılık ve Finans Bölümü’nün; 2016 ve 2017 yıllarında belirtilecek bir etkinliği bulunmamaktadır.
(Çalıştay düzenlemek, eylem olarak belirtilmiştir.)
(Konferans düzenlemek, eylem olarak belirtilmiştir.)
Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü eylem olarak belirlediği, “Vergi Usul Kanunundaki Değerleme
Hükümlerinin Uluslararası Muhasebe Standartlarındaki Değerleme Hükümleriyle Uyumlu Hale
Getirilmesi ÇalıĢtayı”nı düzenlemiĢtir (2017).
*Belirlenen 1 hedef gerçekleĢtirilmiĢtir (%100).
(Konferans düzenlemek, eylem olarak belirtilmiştir.)
Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü; Sigortacılık ve Risk Yönetimi alanında nitelikli yetiĢmiĢ
elemanlar ile sigortacılığın ülkemizde bilimsel bir görüĢle yerleĢmesinin sağlanması amacına hizmet
etmek üzere; BaĢkent Üniversitesi tarafından hazırlanan WEB sayfasının “3. Sigorta Aktüerya ve
Sigortacılık Kongresi”ni yapacak olan Karabük Üniversitesi tarafından kullanılması sağlanmıĢtır.
“Panel düzenleme” eylemi “Sigorta Bilinci ve Türkiye Sigortacılığının Dünyadaki Yeri” paneli ile
gerçekleĢtirilmiĢtir (2016). Sigortacılık ile ilgili Kanal B’de TV Programı düzenlenme eylemi de, 23
ġubat – 17 Mayıs 2017 tarihleri arasında 6 farklı programda yaklaĢık 30-35 dakikalık güncel konuların
uzmanları ve bölüm elemanları tarafından tartıĢılması ile gerçekleĢtirilmiĢtir.
*Belirlenen 3 hedef de gerçekleĢtirilmiĢtir (%100).
(Kongre düzenlemek, eylem olarak belirtilmiştir.)
(Kampüs içinde uygulama alanları yaratılmasına çalışmak, eylem olarak belirtilmiştir. )
Uluslararası Ticaret Bölümü’nün 2016 ve 2017 yıllarında belirtilecek bir etkinliği bulunmamaktadır.
(Kongre düzenlemek, eylem olarak belirtilmiştir.)
(Çalıştay düzenlemek, eylem olarak belirtilmiştir.)
Turizm ve Otelcilik Bölümü, sektör ile iletiĢim artırılması eylemini gerçekleĢtirmek üzere; “2017
TRAVEL EXPO” fuarının yapılmasında üniversite-fuar koordinasyonunu sağlamıĢ, Turizm
Bakanlığı’nın ve TÜRSAB'ın toplantılarına katılmıĢ, Sosyal Sorumluluk projeleri için oteller ile iĢbirliği
yapmıĢ, eğitimin iyileĢtirilmesi kapsamında sektörde çalıĢan öğretim elemanlarının ders vermesini
sağlamıĢtır.
*Belirlenen 4 hedef gerçekleĢtirilmiĢtir (%100).
(Erasmus+ projesinin uygulanması, eylem olarak belirtilmiştir.)
Yönetim BiliĢim Sistemleri Bölümü’nün bir yılda en az bir ulusal ya da uluslararası kongreye tebliğ
yollama eylemi gerçekleĢtirilmiĢtir (%100).
Belirtilen eylemler –genel- :
(Sınıftaki mevcut öğrenci sayısının azaltılması)
(Hayat Tablolarının Yenilenmesi Projesi)
(Öğrencilerin Sosyal Sorumluluk Projesi dersinde gerçekleştirdikleri projelerin tanıtımı)
(Artan bilişim elemanı ihtiyacını karşılayacak nitelikte eleman yetiştirmek)

Fen Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü’nün “Uluslararası Sosyal Psikoloji Kongresi”ni düzenleme eylemi gerçekleĢmemiĢtir.
(Ülkemizde yaĢanan olaydan dolayı kongre ulusal boyutta gerçekleĢtirilmiĢtir.)
“1.Uluslararası Stres Yönetimi AraĢtırma ve Uygulamaları Kongresi”nin Düzenlenmesi” eylem olarak
belirlenmiĢtir.

*Belirlenen 2 hedef de gerçekleĢtirilmemiĢtir (% 0).
(Sosyal Psikoloji Dergisi’nin yayımlanması, eylemi 2017 yılı için konulmuĢtur.)
Sosyoloji Bölümü’nün “Yazılı ve görsel yayın organlarına katılımcı olmak” eylemi gerçekleĢtirilmiĢtir.
“Uluslararası indekslere girebilecek makaleler yayımlamak” eylemi gerçekleĢmemiĢtir (SSCI dergilerde
değil ancak indeksli baĢka dergilerde yayımlanmıĢtır.).
“Lisansüstü programlarının hazırlanması” eylemi gerçekleĢtirilmiĢtir.
*Belirlenen 3 hedeften biri gerçekleĢtirilmiĢtir (%34).
(Kongre düzenlemek, eylem olarak belirtilmiştir.)
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün “Uluslararası nitelikte yayın sayısının artırılması” , "Uluslararası
iĢbirliklerinin artırılması ve geliĢtirilmesi (proje, anlaĢmalar, sempozyum, konferans, yaz okulu vb.)” ,
"Türk ve dünya edebiyatında; bilim, kültür ve sanat tarihindeki nitelikli eserlerin sesli kitap olarak
hazırlanması" ve "Öğretim kurumları ve resmi/sivil kuruluĢlara yönelik seminerler düzenlenmesi"
eylemlerinin gerçekleĢmesi için2023 yılı hedef konulmuĢtur.
“Lisansüstü programların açılması” eylemi gerçekleĢtirilmemiĢtir.
“Türk Dili ve Edebiyatı çoklu ortam dersliğinin (auditorium) kurulması” eylemi gerçekleĢmemiĢtir.
*Belirlenen 2 hedef de gerçekleĢtirilememiĢtir (% 0).
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü’nün, “Amerikan kültürü ve edebiyatı alanında uluslararası
bilimsel toplantılar düzenlenmesi (2017, 2019, 2021 ve 2023)” eylemi 2017 yılında gerçekleĢtirilmiĢtir.
“Öğrencilerin dil becerilerinin iyileĢtirilmesi” eylemi gerçekleĢtirilmiĢtir.
“Öğrencilere eğitim-öğretim formasyonunun kazandırılması” eylemi gerçekleĢtirilmiĢtir.
*Belirlenen 3 hedef de gerçekleĢtirilmiĢtir (%100).

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
“Öğretim elemanlarının bilimsel topluluklara üye olmaları yönünde motive edilmesi” eylemi
gerçekleĢtirilmemiĢtir.
“Uluslararası tanınırlığı olan konuk konuĢmacı veya öğretim üyesi değiĢim programları aracılığı ile
fakülteye davet edilmesi.” eylemi gerçekleĢtirilmemiĢtir.
“Ulusal kongre, çalıĢtay veya sempozyum düzenlenmesi.” eylemi gerçekleĢtirilmiĢtir.
“Uluslararası kongre, çalıĢtay veya sempozyum düzenlenmesi.” eylemi gerçekleĢtirilmiĢtir.
“Fakültedeki bölümlerin altında faaliyet gösterecek eğitim dili Ġngilizce olan programların açılması.”
eylemi gerçekleĢtirilmiĢtir.
“AraĢtırma projelerine baĢvuru” eylemi gerçekleĢtirilmemiĢtir.
“Eğitim dili Ġngilizce olan programlar için çift diploma baĢvurusu” eylemi gerçekleĢtirilmemiĢtir.
“Üniversitenin ilgili birimleri ile ortaklaĢa giriĢimcilik yarıĢması düzenlenmesi” eylemi
gerçekleĢtirilmemiĢtir.
“Ünlü giriĢimcilerin hikayeleri için konuĢmacı olarak çağırılması” eylemi gerçekleĢtirilmemiĢtir.
“Fakülte öğretim üyelerinin medyada seslerini duyurmaları” eylemi gerçekleĢtirilmiĢtir.
*Belirlenen 10 hedeften 3 tanesi gerçekleĢtirilmiĢtir (%30).

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
“Ulusal, uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek, yayınlar yapmak ve projeler üretmek” eylemi
kapsamında:
BaĢkent Üniversitesi- Koleksiyon "Mimarlık KonuĢuyor" Paneller Dizisi (eylem gerçekleĢtirilmiĢtir)
BaĢkent Üniversitesi- VEKAM "Ankara'da Ġz Bırakan Mimarlar" Paneller Dizisi (devam etmektedir)
ĠMAS 2017 (Ġç Mimarlık AraĢtırmaları Sempozyumu) (eylem gerçekleĢtirilmiĢtir)
Kültür Mirasını Koruma da Müzelere DüĢen Görevler, Müzecilik ÇalıĢtayı V (eylem gerçekleĢtirilmiĢtir)
GSTB Konferanslar Dizisi 2017 (eylem gerçekleĢtirilmiĢtir ve devam edecektir)

Animasyon Günleri Serisi (1-2-3-4-5) ÇalıĢtay ve Konferans (eylem gerçekleĢtirilmiĢtir ve devam
edecektir)
YarıĢmalı sergi (eylem gerçekleĢtirilmiĢtir ve devam edecektir)
Defile (eylem gerçekleĢtirilmiĢti ve devam edecektir)
Mezuniyet Sergileri (eylem gerçekleĢtirilmiĢtir ve devam edecektir)
*Belirlenen 9 hedef de gerçekleĢtirilmiĢtir (%100).
(Uzaktan eğitim ve tasarım ve üretim atölyelerinin oluşturulması eylem olarak belirtilmiştir.)

Devlet Konservatuvarı
“Uluslararası bilim ve sanat insanları ile konferans ve konserler” eylemi gerçekleĢtirilmiĢtir.
“Müzik” eylemi gerçekleĢtirilmiĢtir.
“Konferans, atölye çalıĢmaları, görsel ve iĢitsel kayıtlar, konserler” eylemi gerçekleĢtirilmiĢtir.
*Belirlenen 3 hedef de gerçekleĢtirilmiĢtir (%100).
Eğitim Fakültesi
“Fakülte öğretim elemanlarınca iĢbirliği çerçevesinde ortak (disiplinler arası) çalıĢmalar yapılması ve
ulusal/uluslararası yayına (makale, kitap, kitap bölümü, bildiri vb.) dönüĢtürülmesi” eylemi
gerçekleĢtirilmiĢtir.
“Yurt içi ve yurtdıĢından belirlenen paydaĢlarla ortak projeler geliĢtirmek ve projelerde etkin görevler
üstlenmek” eylemi gerçekleĢtirilmiĢtir.
“Eğitim konusunda uzman EĞĠTĠMDE BAġKENT web sitesinin hazırlanması” eylemi
gerçekleĢtirilmiĢtir.
“Sağlık konusunda uzmanlığı herkes ile paylaĢmak için SAĞLIKTA BAġKENT web sitesinin
hazırlanması” eylemi gerçekleĢtirilmemiĢtir.
"BaĢkent Üniversitesi ve ATAA (Assembly of Turkish Americans Associations) iĢbirliği ile geliĢtirilen
“Bright Future” projesinde Türkçenin ve tük Kültürünün Çevrimiçi Öğretilmesi amacıyla dijital materyal
geliĢtirmek ve web üzerinden ulaĢılabilir hale getirmek” eylemi gerçekleĢtirilmiĢtir (devam etmektedir).
“Bölüm/ana bilim dalı etkinliklerinin web sayfasında yayınlanması” eylemi gerçekleĢtirilmiĢtir.
“Bilimsel toplatılar (çalıĢtay,kongre, sempozyum,konferans v.b) düzenleme” eylemi gerçekleĢtirilmiĢtir.
“INGED konferansı düzenleme” eylemi gerçekleĢtirilmiĢtir.
“Wisconsin Üniversitesi ile kurulan bağın geliĢtirilmesine yönelik anlaĢma yapılması” eylemi
gerçekleĢtirilmemiĢtir.
“Öğrenci Bülteni” eylemi gerçekleĢtirilmiĢtir.
“Öğrencilerin bilimsel toplantılara katılımı” eylemi gerçekleĢtirilmiĢtir.
“Öğrenci ÇalıĢtayı’nın düzenlenmesi” eylemi gerçekleĢtirilmiĢtir (2017 yılında).
“Öğretim ve içerik yönetim sisteminin kullanılmasına yönelik hizmet içi seminerler düzenlemek” eylemi
gerçekleĢtirilmiĢtir.
“Video konferans sisteminin kullanılmasına yönelik hizmet içi seminerler düzenlemek” eylemi
gerçekleĢtirilmiĢtir.
“Öğretim tasarımı konusunda dijital öğrenme materyalleri hazırlanmasına yönelik fakülte ve üniversite
genelinde hizmet içi seminerler düzenlemek” eylemi gerçekleĢtirilmiĢtir.
“Eğitmenler için uzaktan eğitim ortamına yönelik temel bilgi ve beceriler kapsamında seminerler
düzenlemek” eylemi gerçekleĢtirilmiĢtir.
“Uzaktan eğitim ile verilecek BTU derslerinin öğretim tasarımının yapılması” eylemi gerçekleĢtirilmiĢtir.
*Belirlenen 17 hedefin 15’i gerçekleĢtirilmiĢtir (%88).

Sağlık Bilimleri Fakültesi
“Sağlık Bilimleri Fakültesi dergisi çıkarılması” eylemi gerçekleĢtirilmiĢtir.
“Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak AB Projesi yapmak” eylemi gerçekleĢtirilmiĢtir.

“Fizik Tedavi ve Beslenme ve Diyetetik Bölümlerinde Ġngilizce yüksek lisans programlarının açılması”
eylemi gerçekleĢtirilmemiĢtir.
“BaĢkent Üniversitesi Sağlık Bilimlerinde hasta ve hasta yakınlarının bilgilendirilmesine yönelik eğitim
broĢürlerinin oluĢturulması” eylemi gerçekleĢtirilmemiĢtir.
*Belirlenen 4 hedeften 2 tanesi gerçekleĢtirilmiĢtir (%50).

ĠletiĢim Fakültesi
“Yaratıcı Endüstriler Merkezi kurulması” eylemi gerçekleĢtirilmiĢtir.
“Sosyal Ağ Analiz Laboratuvarı kurulması” eylemi devam etmektedir.
“Yaratıcı Endüstriler programlarının açılması” eylemi gerçekleĢtirilmemiĢtir.
“Sosyal ağ konusunda araĢtırma projelerinin baĢlatılması” eylemi gerçekleĢtirilmemiĢtir.
“Sosyal ağ analiz portalının oluĢturulması” eylemi gerçekleĢtirilmemiĢtir.
“Yaratıcı Endüstrilere iliĢkin özgün tasarım havuzunun oluĢturulması” eylemi gerçekleĢtirilmemiĢtir.
“ĠletiĢim Alanında Doktora Programı açılması” eylemi devam etmektedir.
“RTS atölyesinin yetkinliklerinin geliĢtirilmesi” eylemi devam etmektedir.
*Belirlenen 8 hedeften 1 tanesi gerçekleĢtirilmiĢtir (%12.5).

Hukuk Fakültesi
“Hukuk Fakültesi Dergisi’nin yayım etkinliği ve güvenirliğinin artmasını sağlamak.” eylemi
gerçekleĢtirilmiĢtir.
“Hukuk Kliniği’nin Açılması” eylemi gerçekleĢtirilmiĢtir.
“Ceza ve Kriminoloji Enstitüsü’nün Açılması” eylemi gerçekleĢtirilmiĢtir.
*Belirlenen 3 hedef de gerçekleĢtirilmiĢtir (%100).
(Hukuk Bilimi alanında fiziki ve elektronik ihtisas kütüphanesi kurulması, eylem olarak belirtilmiştir.)
(Öğrencilerin hakimlik ve savcılık sınavlarına hazırlanması için BEDAM tarafından hazırlık kursunun
açılması, eylem olarak belirtilmiştir.)

DiĢ Hekimliği Fakültesi
“Tanıtım, uluslararası görevlendirme, ERASMUS gibi program ortaklılarının etkin kullanılması” eylemi
gerçekleĢtirilmiĢtir.
*Belirlenen hedef gerçekleĢtirilmiĢtir (%100).
(Öğretim üyelerinin etkin zaman planlanması ile uzun vadeli çalışma planlamaya teşvik edilmesi,
eylem olarak belirtilmiştir. )
(Öğretim üyelerinin ilgi duydukları ve başarılı oldukları alanların belirlenmesi, eylem olarak
belirtilmiştir.)
(Çalışılan ilgi alanlarında öğretim üyeleri arasında gelir dengesinin düzenlenmesi, eylem olarak
belirtilmiştir.)
(Uygun mali ve uzman personel desteklerinin temini, eylem olarak belirtilmiştir.)
(“Eğiticilerin Eğitimi” programının tekrar düzenlenmesi, eylem olarak belirtilmiştir.)
(Uluslararası veri tabanlarına erişimin geliştirilmesi, eylem olarak belirtilmiştir.)
(Öğretim üyesinin/öğrenci geribildirim döngüsünün işlevselleştirilmesi, eylem olarak belirtilmiştir.)
(Dönemsel
saha
çalışmaları,
kamu
spotları
hazırlanması
ve
eğitici
broşürlerin
tasarlanması/dağıtılması, eylem olarak belirtilmiştir.)

Tıp Fakültesi
“Tanıtım” eylemi devam etmektedir.
“Lisansüstü öğrencilerin ve talep eden akademisyenlerin yararlanacağı bir araĢtırmacı okulu kurmak”
eylemi devam etmektedir.

“Okulun dıĢ talebe açılmasını sağlamak” eylemi devam etmektedir.
“Okulun ilgili kurumlarla iĢbirliğini sağlamak (Teknokent/ĠĢkur/Sanayi Bakanlığı/Dernekler)” eylemi
devam etmektedir.
“Diplomasını değerli kılmak” eylemi devam etmektedir.
“Mezun araĢtırmalarını desteklemek (fikri mülkiyet hakkı, ticarileĢtirme)” eylemi devam etmektedir.
“Akademisyenlerin ar-ge faaliyetlerine ayırabilecekleri zamanı artırabilmelerine olanak sağlamak”
eylemi devam etmektedir.
“Akademisyenlerin tek-mer'de faaliyet yürütmesini teĢvik etmek” eylemi devam etmektedir.
“Akademisyenlerin ar-ge sonucu patent ve yararlı ürün üretmeleri sürecinde lojistik destek sağlamak”
eylemi devam etmektedir.
“Akademik çevrelerle yapılacak ortak projeleri artırmak için, üniversitemiz üst yapısını akademik
iĢbirliği olasılıkları ve getirileri hakkında etkin bilgilendirmek” eylemi devam etmektedir.
“Üniversitemizin yakın ve uzak gelecek hedefleri ile uyumlu birincil ve ikincil akademik iĢbirliği faaliyet
alanlarını ve proje seçenek/seçeneklerini belirlemek” eylemi devam etmektedir.
“Akademik iĢbirliğine uygun olduğu belirlenen proje seçeneği/seçenekleri için ihtiyaç olan kaynakları
ve kaynak sahiplerini belirlemek” eylemi devam etmektedir.
“ĠĢbirliğinin esasları ve boyutları üzerine iĢbirliği yapılacak paydaĢlarla mutabakata varmak” eylemi
devam etmektedir.
“Akademik eleman istihdamında öncelikli alan seçimi yaklaĢımının benimsenmesinin sağlanması”
eylemi devam etmektedir.
“Akademik eleman istihdamında öncelikli alan seçim ve uygulama kriterlerinin belirlenmesi” eylemi
devam etmektedir.
“Öncelikli alan sürecinin uygulanması ve desteklenmesi” eylemi devam etmektedir.
“Ulusal ÇEP 'le uyumlu ve geniĢletilmiĢ BaĢkent ÇEP'in müfredata yerleĢtirilmesi ve uygulanması”
eylemi devam etmektedir.
“Mesleki beceri eğitiminin müfredata yerleĢtirilmesi ve uygulanması” eylemi devam etmektedir.
“ĠletiĢim becerileri eğitiminin müfredata yerleĢtirilmesi ve uygulamaya geçilmesi” eylemi devam
etmektedir.
“Öğrenci merkezli eğitim aktivitelerinin artırılması” eylemi devam etmektedir.
“Çıktıya dayalı eğitimi destekleyen eğitim yöntemleri ve bunlarla uyumlu çoklu ölçme-değerlendirme
yöntem ve gereçlerinin kullanıma girmesi” eylemi devam etmektedir.
“Seçmeli derslerin gerçekleĢtirilmesi” eylemi devam etmektedir.
“Öğrencilerin sosyal ve akademik ilgilerine daha fazla zaman ayırabilecekleri bağımsız çalıĢma
saatlerinin müfredata yerleĢtirilmesi” eylemi devam etmektedir.
“Yatay ve dikey entegrasyonun klinik stajları da kapsayacak Ģekilde uygulamaya geçilmesi” eylemi
devam etmektedir.
“DavranıĢ bilimleri, sosyal bilimler, insani bilimler, adli tıp, sağlık hukuku ve etik alanları içeren eğitim
etkinliklerinin müfredatın tüm aĢamalarına entegre edilmesi” eylemi devam etmektedir.
“Kanıta dayalı tıp uygulamalarının müfredata yerleĢtirilmesi” eylemi devam etmektedir.
“Öğrencilerin doğrudan eğitim yönetimine katılmasını sağlayan Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulunun
oluĢturulması ve kurumsallaĢması” eylemi gerçekleĢmiĢtir.
“Öğrencilere yönelik akademik, sosyal, kariyer ve psikolojik danıĢmanlık hizmetlerinin kurumsal hale
getirilmesi” eylemi devam etmektedir.
“Öğrencilere sağlanan sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif olanakların artırılarak teĢviki ve takibinin
yapılması” eylemi devam etmektedir.
“Öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerine katılımlarının özendirilmesi ve akademik baĢarı
değerlendirmesine katılması” eylemi devam etmektedir.
“Gereksinimi olan öğrencilere yarı zamanlı iĢ gibi ekonomik destek olanakları sağlanması” eylemi
devam etmektedir.
“Özgün Program Değerlendirme Sisteminin nicel ve nitel yöntemlerle ve kurumsal mekanizmalarla
iĢletilmesi” eylemi devam etmektedir.
“Standart ve simule hastaların mesleki beceri, iletiĢim becerileri eğitiminde ve ölçme değerlendirmede
kullanılması” eylemi devam etmektedir.
“Uzmanlık öğrencilerinin motivasyonlarını yükseltmek” eylemi devam etmektedir.
“Eğitimin çıktılarını ulusal ÇEP'lere göre düzenlemek” eylemi devam etmektedir.
“ÇEP üzerine mezunların piyasa değerini arttıracak GEP çıktıları eklemek” eylemi devam etmektedir.

“Ölçme değerlendirmeyi nesnelleĢtirmek ve eğitime katkı sağlar hale getirmek” eylemi devam
etmektedir.
“Haftalık, aylık, yıllık bilimsel toplantılar, seminerler, çalıĢtaylar düzenlenmesi” eylemi devam
etmektedir.
“Simülasyon merkezli eğitimler yapılması” eylemi devam etmektedir.
“Hastane idari süreçlerinin gözden geçirilmesi ve aksayan yerlerin tespit edilmesi” eylemi devam
etmektedir.
“Yönetim mekanizmasının modern yöntemler ile kurulması” eylemi devam etmektedir.
“Öncelikli ve yenilikçi alan tespiti ve seçimi” eylemi devam etmektedir.
“Alanların projelendirilmesi ve uygulamaya geçilmesi” eylemi devam etmektedir.
“Sağlıklı yaĢam bilinci olan ve bunu yayabilecek nitelikle donatılmıĢ mezunlar yetiĢtirmek” eylemi
gerçekleĢtirilmiĢtir.
“Doğrudan halkın sağlık bilincine medya ile etki edecek programlar oluĢturmak” eylemi
gerçekleĢtirilmiĢtir.
“Ġlköğretim okullarına yönelik yaĢayarak öğrenme temelli bir sağlıklı yaĢam programı geliĢtirmek”
eylemi devam etmektedir.
“Bir okulda pilot uygulamasını yapmak” eylemi devam etmektedir.
“Lansmanını yaparak model okul eĢliğinde yaygınlaĢmasını sağlamak” eylemi devam etmektedir.
*Belirlenen 48 hedefin 3 tanesi gerçekleĢtirilmiĢ,45’i devam etmektedir (%100).

Mühendislik Fakültesi
“Nitelikli akademik personel alımı” eylemi devam etmektedir.
“Mevcut akademik kadronun özlük haklarının iyileĢtirilerek daha etkin araĢtırma yapabilmesi için ders
ve idari görev yüklerinde düzenleme yapılması” eylemi devam etmektedir.
“Yeni araĢtırma laboratuvarları kurmak ve mevcut araĢtırma laboratuvarlarını geliĢtirmek” eylemi
devam etmektedir.
“Bilimsel araĢtırma ve iĢbirlikleriyle ilgili eğitim ve seminerler düzenlemek” eylemi devam etmektedir.
“Yurt dıĢındaki bir üniversiteyle iĢbirliği anlaĢması yapmak üzere ziyarete gitmek” eylemi
gerçekleĢtirilmemiĢtir.
“Silikon Vadisi’ni ziyaret etmek” eylemi gerçekleĢtirilmemiĢtir.
“Fakültemizin yeni bir binaya taĢınması ya da bulunduğu binanın tümünün fakültemize tahsis edilmesi”
eylemi devam etmektedir.
“Yeni eğitim amaçlı laboratuvarlar kurmak ve mevcut eğitim amaçlı laboratuvarları geliĢtirmek”
eylemi devam etmektedir.
“Dersliklerin fiziki imkânlarını geliĢtirmek ve yeni derslikler oluĢturmak” eylemi devam etmektedir.
“Yeni geliĢmeler ve büyüme politikaları doğrultusunda artacak faaliyetlerin idaresiyle ilgili ihtiyaçları
karĢılamak amacıyla teknik ve idari personel sayısının artırılması”
eylemi
gerçekleĢtirilmiĢtir.
“Yurtiçi ve yurtdıĢı değiĢim programlarıyla öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarımızın donanımını ve
üniversiteler arası etkileĢimi artırmak” eylemi gerçekleĢtirilmiĢtir.
“Ulusal/ulusal akreditasyon kuruluĢlarınca akredite edilen programların sürekli iyileĢtirmeye dayalı
eğitim-öğretim sistemlerinin iĢletilmesini sürdürülebilir kılmak” eylemi gerçekleĢtirilmiĢtir.
“ĠnĢaat Mühendisliği Programını kurup hayata geçirmek” eylemi gerçekleĢtirilmemiĢtir.
“Bitirme projeleri ve ders uygulamalarıyla gerçek hayat problemlerini ele alabilen, takım çalıĢmasını
bilen ve disiplinlerarası çalıĢmaya aĢina mezunlar yetiĢtirmek” eylemi gerçekleĢtirilmiĢtir.
“FabLab ya da benzeri toplum ve sanayiyle iĢbirliğine yönelik bir laboratuvarın kurulması”
eylemi devam etmektedir.
“Üniversite içi bilim ve teknoloji geliĢtirme giriĢimlerinde aktif görevler almak”eylemi gerçekleĢtirilmiĢtir.
“ġirketler ve Organize Sanayi Bölgeleri ile iĢbirliğini güçlendirmek. Organize Sanayi Bölgelerine eğitimdanıĢmanlık hizmetleri vererek iĢ gücünün geliĢimine katkı sağlamak” eylemi gerçekleĢtirilmiĢtir.
*Belirlenen 17 hedefin 6’sı gerçekleĢtirilmiĢtir (%35).

MESLEK YÜKSEKOKULLARI
Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Güncel Bilim Ġle DonatılmıĢ Paramedik Eğitimi: Senaryo, küçük grup, araĢtırma ve sunum
uygulamaları yapılmıĢtır.
Yeni Eylem:
Acil Serviste Acil Ultrason mevcudiyeti: Kaynak talep edilmiĢtir.
*Beyaz Kitap’ta yer almamaktadır, Belirlenen 1 eylem gerçekleĢtirilmiĢtir. (%100)
Kazan Meslek Yüksekokulu
1. Akademik yayın sayısının arttırılması: Öğretim elemanlarının kendi alanlarında geliĢimlerini
sağlamak için gerekli yönlendirmeler, bilimsel etkinliklerin duyurulması gibi faaliyetler
yapılmıĢtır. 2016-2017 eğitim öğretim dönemi için eylem tamamlanmıĢtır
2. Elektrik motorları ve makine laboratuvarlarının kurulması: ġartname Hazırlanması,
Laboratuvar Alt Yapısının Hazırlanması, Tedarik Faaliyetleri. 2015-2016 eğitim öğretim
dönemi için eylem tamamlanmıĢtır.
3. Öğretim elemanlarının probleme dayalı öğrenme yöntemi hedefi doğrultusunda eğitilmesi:
Eğitim verilebilmesi için öğretim elemanının talep edilmesi, eğitimin verileceği ortamın
hazırlanması. Eylem tamamlanmıĢtır. 2015-2016 eğitim öğretim yılı itibari ile bazı derslerde
uygulanmaya baĢlanmıĢtır.
4. ERASMUS kapsamında uluslararası eğitim olanaklarından yararlanılması: Eylem 2016-2017
eğitim öğretim yılında gerçekleĢtirilememiĢtir.
5. Okulumuzun kurulu olduğu Kazan ilçe halkının eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi kapsamında
üniversitemizin bölümleri ile proje çalıĢması yapılması: Eylem 2016-2017 eğitim öğretim
yılında gerçekleĢtirilememiĢtir.
6. Yüksekokul bünyesinde sertifika programı açılması: Eylem 2016-2017 eğitim öğretim yılında
gerçekleĢtirilememiĢtir
*Belirlenen 6 eylemden 3’ü eylem gerçekleĢtirilmiĢtir.(%50)
Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Eylem tanımlanmamıĢtır.
11 yeni eylem belirlenmiĢtir.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Disiplinler Arası Bilimsel Etkinlikler Düzenleme:
a) Kampus içi sosyal etkinlik kapsamında anlık Ģeker ölçümleri ve bilgilendirici materyal dağıtımı
yapılmıĢtır. Alanında uzman iki önemli kuruluĢtan katılımcılar konferans vermiĢlerdir. Etkinlik
tamamlanmıĢtır.
b) Ankara Paramedik Okulları Ambulans Rallisi düzenlenmiĢtir. Etkinlik tamamlanmıĢtır.
c) Yüksekokulumuzda yer alan farklı programlarda görevli öğretim elemanları tarafından kendi
konu alanlarında makale saati ve bilgi paylaĢımı yapılmıĢtır. Etkinlik tamamlanmıĢtır.
d) 4. Uluslararası Paramedik Kongresi ve Ambulans Rallisi düzenlenmiĢtir. Etkinlik
tamamlanmıĢtır
Yeni Eylem:
Dünya sağlık haftası kapsamında her yıl belirlenen tema konulu etkinlik düzenleyerek toplumsal
farkındalık yaratmak. BaĢlangıç tarihi 1 Eylül 2017, BitiĢ Tarihi 1 Nisan 2018
*Beyaz Kitap’ta 4 Eylem belirtilmiĢ, 1 Eylem için cevap verilmiĢ. 1 eylem için 4 etkinlik
gerçekleĢtirilmiĢtir. (%25)

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
1. Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılara Katılımı Sağlamak: Yıl Ġçersinde 7 olan hedefe
karĢın 10 katılım sağlanmıĢtır.
2. Öğretim Elemanlarının Yayın Sayısının Artırılması: Yıl Ġçerisinde 8 olan hedefe karĢın 11
yayın yapılmıĢtır.
3. AĢçılık Programı Açmak: GerçekleĢtirildi
4. Çevre Konulu Kısa Film Fotoğraf ve Kamu Spotu YarıĢması Düzenlenmesi: GerçekleĢtirildi.
5. Mezunlarımızı Etkin ġekilde Ġzlemek: Mezun olan 97 kiĢinin 95 ine ulaĢılarak %98 baĢarı elde
edilmiĢtir.
6. GiriĢimci Mezunlarımızı KonuĢmacı olarak davet etmek: Her programdan 1 öğrenci katılımıyla
panel düzenlendi.
*Belirlenen 6 eylemden 6’sı gerçekleĢtirilmiĢtir.(%100)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

1. Bilimsel makale ve bildiri çalıĢmaları: 2015-2016 akademik yılında 4 ulusal bildiri, 2

uluslararası bildiri, 1 uluslararası makale ile dönem hedefine ulaĢılmıĢtır. Revizyon: Eylem
hedef ölçümü toplam yayın sayısının 4 olması yerine "öğretim elemanı baĢına 2 yayın" olarak
güncellenmiĢtir.
2. Seminer ve teknik geziler düzenlemek: 1 fuar, 1 firma teknik gezisi ve 2 seminer ile akademik
yıldaki hedefe ulaĢılmıĢtır. Revizyon: Hedef ölçümü düzenlenen teknik gezi ve seminer
sayısının en az 3 olması olarak güncellenmiĢtir.
3. Bilgisayar Programcılığı programı açmak: Bilgisayar Programcılığı programının açılması
hedefi baĢarı ile sonuçlandırılmıĢtır. Revizyon 1: Eylem adı "Yeni Programlar Açılması"
olarak güncellenmiĢtir. Revizyon 2: Yetkinlik alanı "Teknik Ön Lisans Programları" olarak
güncellenmiĢtir. Revizyon 3: Hedef ölçümü plan döneminde en az 3 yeni program açılması
olarak güncellenmiĢtir.
*Belirlenen 3 eylem gerçekleĢtirilmiĢ. (%100)
Yabancı Diller Yüksekokulu
Yabancı Dil öğretimi: 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 10 Ġngilizce, 5 diğer dillerde olmak üzere
toplam 15 öğretim elemanı alımı yapılmıĢ, hizmet-öncesi eğitim verilmiĢtir. Hizmet-içi eğitimlere devam
edilmektedir. Eylemin tahmini bitiĢ süresi 2022-2023 eğitim-öğretim yılı olarak belirlenmiĢtir.
Yeni Eylem:
1. Kamu ve özel kurumların personeline Ġngilizce dil eğitimi sunmak: Özel kesimde ve kamu
kesiminde yer alan kuruluĢlarla iĢbirliği yaparak toplumun gereksinimlerine yanıt vermek
BaĢlangıç tarihi: 1 Haziran 2017, BitiĢ Tarihi 1 Haziran 2019
2. Ulusal düzeyde bilimsel toplantılar (çalıĢtay, sempozyum, konferans, kongre, vb.)düzenlemek:
"Bilimsel üretimi özendirecek ve destekleyecek altyapıyı en üst düzeye çıkarmak. "BaĢlangıç
tarihi: 1 Haziran 2017, BitiĢ Tarihi 1 Haziran 2019
3. Dersliklerin teknolojik imkanlarının iyileĢtirilmesi: Eğitim-Öğretim kalitesini ve verimi arttırmak.
Temmuz 2017, BitiĢ Tarihi Ocak 2018
*Belirlenen 1 Eylem gerçekleĢtirilmiĢ. (%100)

ENSTĠTÜLER
Avrupa Birliği ve Uluslararası ĠliĢkiler Enstitüsü
Güncel akademik literatüre eriĢim: Kitap alınmıĢ, eylem tamamlanmıĢtır.
Öğrenci sayısının artırılması: Öğrenci sayısı bir önceki yıla göre %80 artıĢ göstermiĢtir.
Müfredat güncelleme: Geçtiğimiz bir yıl içinde müfredata toplam üç seçmeli ders eklenmiĢtir.
a)Bilimsel faaliyet düzenlemek: Alternatif Evrensellikler ÇalıĢtay baĢarıyla gerçekleĢtirilmiĢtir.
b)Bilimsel faaliyet düzenlemek: Toplantı darbe giriĢimi nedeniyle gerçekleĢtirilememiĢtir.
5. Bilimsel toplantı düzenlemek: PARRHESIA baĢlıklı seminer dizisi baĢlamıĢtır.

1.
2.
3.
4.

Cevap Verilmeyen Eylemler:
1. Akademik yazına istikrarlı bir şekilde katkıda bulunacak nitelikli öğretim elemanı istihdam
edilerek kadroların takviye edilmesi.
2. Enstitü öğrenci ve mezunlarının bilimsel faaliyetlere katılımının teşvik edilmesi
3. Lisans çeşitliği aracılığıyla yaratıcı katılımı kolaylaştırmak
4. Yetenek avcılığı yaparak yeni akademik kadrolar kazanmak
5. Akademik personelin medya görünürlüğünün artması, sosyal medya uzmanları ile çalışılması,
web sayfasının iyileştirilmesi/geliştirilmesi.
*Beyaz Kitap’ta 10 Eylem belirlenmiĢ 5 eylem için cevap verilmiĢ 5’i gerçekleĢtirilmiĢtir.
(%100)
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

1. Enstitü öğretim elemanları ve lisansüstü öğrencilerce iĢbirliğine dayalı olarak ve disiplinler
arası akademik çalıĢmalar yapılması ve bu çalıĢmaların ulusal/uluslararası yayına (makale,
bildiri, kitap, kitap bölümü vb.)dönüĢtürülmesi. Özellikle lisansüstü öğrencilerin proje, seminer,
tez vb. çalıĢmalarının akademik yayınlara dönüĢtürülmesi: Eylem çerçevesinde 2016 yılı
içinde 3 makale yapılmıĢtır. Ayrıca Lisansüstü öğrencilerle birlikte 3 adet kitap bölümü de
yazılmıĢtır. Lisansüstü öğrencilerin tez çalıĢmalarını kongrelerde sunmaları teĢvik edilmiĢtir.
2. Online/uzaktan lisansüstü öğretim programlarının açılması için YÖK nezdinde giriĢimlerde
bulunmak: Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Uzaktan Öğretim)
dosyası ile YÖK e baĢvurulmuĢtur.
3. Lisansüstü öğrencilerinin proje, sunum, seminer, tez vb. bilimsel çalıĢmalarını sunabilecekleri
seminerler düzenlemek: Lisansüstü öğrencileri dersler dıĢındaki saatlerde çalıĢtıkları için ve
ders saatleri içinde de ortak bir program oluĢturulamadığı için 2016 yılında ortak bir seminer
düzenlenememiĢtir.
4. Lisansüstü öğrenci kongrelerini Enstitümüz ev sahipliğinde/öncülüğünde gerçekleĢtirmek:
Eylemde planlanan 3 kongreden ilki gerçekleĢtirilmiĢtir.
5. Enstitümüz bünyesindeki lisansüstü programların gerçekleĢtiridği etkinliklerin web sayfasında
yayınlanması: Web sayfası ve Sosyal Medya adresleri etkin bir Ģekilde kullanılmaktadır ve
güncellenmektedir.
6. Resmi veya özel kurum ve kuruluĢlarla lisansüstü eğitimle ilgili ikili/çoklu anlaĢmalar yapmak:
Özel Eğitim Kurumlarıyla öngörüĢme çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır.
7. Öğretim tasarımı ile ilgili olarak dijital öğrenme materyalleri hazırlanmasına ve öğretim
elemanlarının uzaktan eğitime yönelik temel bilgi ve becerilerinin artırılmasına yönelik
seminerler düzenlemek: Açılması önerilen uzaktan öğretim programı için ilgili öğretim
üyelerine BUZEM tarafından eğitim verilmiĢtir.
8. Programların tanıtım çalıĢmalarını geliĢtirme: Lisansüstü programlarımıza yönelik el broĢürleri
içerik olarak hazırlanmıĢ olup tasarım için ilgili birime gönderilmiĢtir.
9. Mezunlar ile iletiĢimin güçlendirilmesi: Mezun veri Tabanı Sistemi mezun öğrencilerimize
duyurulmuĢtur. Veri tabanının doluluk oranı takip edilecektir. Eylem devam etmektedir.
*Belirlenen 9 eylemden 7’si gerçekleĢtirilmiĢtir. (%63)

Fen Bilimleri Enstitüsü
Beyaz Kitap’ta 8 belirtilmiĢ, 8 Eylem için cevap verilmiĢ, 4’ü gerçekleĢtirilmiĢtir. (%50)

1. Enstitü bünyesinde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalının kurulması ve bu anabilim dalı
bünyesinde yüksek lisans programı açmak: Eylem tamamlandı.

2. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi çıkarmak: Fizibilite çalıĢmaları sürdürülüyor.
3. Tüm programlarda öğrenci sayılarını arttırmak: Enstitünün toplam öğrenci sayısında, bir
4.
5.

6.
7.
8.

önceki yıla göre %10 artıĢ sağlanmıĢ ve eylem planında belirlenmiĢ olan hedefe ulaĢılmıĢtır.
Lisansüstü öğrencilerin yayın niteliğini ve sayısını arttırmak: Enstitü öğrencilerinin toplam
yayın sayısında, bir önceki yıla göre %35 artıĢ sağlanmıĢ ve eylem planında belirlenmiĢ olan
hedef aĢılmıĢtır.
Lisansüstü programların kataloglarında güncelliğini yitirmiĢ olanların kataloglardan
çıkartılması, programların güncel seçimlik derslerle güçlendirilmesi: Bilgisayar mühendisliği,
Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Makine mühendisliği Doktora programları ile Endüstri
Mühendisliği ve Elektrik Elektronik Mühendisliği Yüksek lisans programları kataloglarına yeni
dersler eklendi. Mevzuat değiĢikliği nedeniyle tüm tezsiz yüksek lisans programlarında
değiĢiklik yapıldı.
Burslu öğrenci sayılarını arttırmak: Burslu öğrenci sayılarının toplam öğrenci sayılarına oranı,
2015 yılında %38,8 iken, 2016 yılında %39,1 olarak gerçekleĢmiĢ olup, kayda değer bir artıĢ
sağlanamamıĢtır.
Lisansüstü öğrencilerin kullanımı için oluĢturulmuĢ olan bilgisayar parkının yenilenmesi ve
güncel tutulması. Modern araĢtırma araç gereçlerine sahip bir AraĢtırma laboratuvarı
kurulması: Rektörlük Makamına, 5 adet bilgisayar temini için istek yazısı yazıldı.
Üretilecek lisansüstü tezlerin sonuçlarına göre Faydalı Model ve Patent baĢvuruları yapılması:
2016 yılında faydalı model veya patent baĢvurusu yapılabilecek nitelikte tez üretilmemiĢtir.

Yeni Eylem:



Enstitü bünyesinde Biyoteknoloji Anabilim Dalının kurulması ve bu anabilim dalı bünyesinde
yüksek lisans programı açmak BitiĢ Tarihi: 2019
Enstitü bünyesinde Savunma Teknolojileri ve Sistemleri Ana Bilim Dalı kurularak, bu anabilim
dalında “Savunma Platformları Tezli Yüksek Lisans Programı” ve “Savunma Elektroniği ve
Yazılımı Tezli Yüksek Lisans Programı” açmak. BitiĢ Tarihi: 2019

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Odyoloji
2016-2017 Akademik Yılından Ġtibaren Derslerin Düzenlenmesi: KonuĢma ve Ses Bozuklukları
kaldırılarak, Odyoloji Yüksek Lisans Programı olarak yeniden yapılandırılmıĢtır. Doktora Programı
Odyoloji adıyla baĢladığı gibi devam etmektedir.
HemĢirelik
Öğretim elemanları seçiminde niteliği önde tutmak, kendisini geliĢtiren, etkin öğrenme ve öğretme
becerilerine sahip öğretim elemanları ile öğrencileri buluĢturmak: (Henüz doktora programına öğrenci
kaydı gerçekleĢmemiĢtir)
Beslenme
Öğretim elemanları seçiminde niteliği önde tutmak, kendisini geliĢtiren, etkin öğrenme ve öğretme
becerilerine sahip öğretim elemanları ile öğrencileri buluĢturmak: Ġngilizce yüksek lisans programı için
çalıĢılmaktadır. Burslu öğrenci alımı sağlanmamıĢtır.
Yeni Eylem:
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora Programları yürütülmektedir. Aynı anabilim
dalı altında "Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp" yüksek lisans programı tezli/tezsiz olarak baĢlatılması
hedeflenmiĢtir. BaĢlama: Eylül 2017 BitiĢ 2+1 yıl
*Belirlenen 3 eylemden 1’i gerçekleĢtirilmiĢtir. (%33)

Sosyal Bilimler Enstitüsü
1. Yeni yüksek lisans programları açmak: Uluslararası Ticaret, Bankacılık ve Sosyoloji Anabilim
Dalları3 yeni Yüksek Lisans programı açılmıĢtır.
2. Öğrenci sayısının artırılması: öğrenci sayısı%44 artıĢ ile 625 e ulaĢmıĢtır.
3. Lisansüstü ve doktora düzeyinde uluslararası çift diploma (double-degree) programları açmak:
hedef gerçekleĢtirilememiĢtir.
4. Yabancı uyruklu öğrencilerin SBE programlarına katılımının artırılması: eylem devam
etmektedir, hedef gerçekleĢtirilememiĢtir.
5. SBE öğrenci ve mezunlarının bilimsel faaliyetlere katılımının artırılması: 4 makale ve 4 bildiri
SBEye bildirilmiĢtir.
6. SBE lisansüstü programlarının içeriklerinin güncellenmesi ve geliĢtirilmesini sağlamak: en az 3
programın içerik güncellemesi ve 18 tezsiz program içerik güncellemiĢtir
7. SBE öğrencilerinin uluslararası değiĢim programlarına katılımının artırılması 3 öğrenci (ĠKY, Ġç
Mimarlık ve Sosyal Hizmet Anabilim Dalları) devam etmektedir.
8. SBE programlarının etkin tanıtımının sağlanması: tüm programları tanıtılmıĢtır
9. SBE öğrenci, öğretim üye ve mezunlarının yarattıkları toplumsal faydanın tanıtımının
sağlanması: 5 toplumsal fayda yaratacak eylem gerçekleĢtirilmiĢtir.
*Belirlenen 9 eylemden 7’si gerçekleĢtirilmiĢtir. (%63)

