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BIRIMDE QALI$AN
PERSONEL VE
conBwpnt

Birimde akademik ve idari personel bulunmaktadrr. Akademik
personel akademik sriregten; ofretim srireci ve ara$tlrma faaliyeti
igin gorevlidir. idari personel idari igleyigten sorumludur.

BIRIM TIEDEFLERI

Akademik kadronun zenginleqtirilmesi. Bu sayede daha verimli bir
ders stireci yrinittilmesi ve akademik personelin ig yriktimin
azaltlar ak yayln saytslnln arttrrrlmasr. Bu zenginle gme neticesinde
ofis sayrsr vehahhaztda eksik olan teknik ekipman eksikli$i daha
da bel irginle gecektir.

FIEDEF GERQEKLE$I\G
BILGiLERi

O$rencilerin e$iti m-6lretim kap samrnda iletiqim ar aglar t
medyarun etkin sekilde kullanrlmasr sallanmrgtrr.

Bohim web sayfasr ve sosyal medya igeriklerinin
geligtirilmesi ve gtincellenmesi saflanmrgtrr.

Trim dersler igin degerlendirme kriterleri ders igeriklerinde
belirtilmiqtir. Olrenci memnuniyet anketleri,
rektorltiltimtizce www.//obs.sdu.edu.tr sistemi tizerinden
gergekle qtiril mi gtir.

Teknik gezi ve saha gahqmalarrnrn yerel ve ulusal drizeyde
arttrrrlmasr hedefine pandemi nedeniyle ulagrlamamrgtrr.

Bohim igi faaliyetler (toplantrlar) kayrt altrna ahnmrgtrr.

Mezun olacak/olan olrencilerle iletigimin daha da
gtiglendirilmesi ve veri tabarunrn olugturulmasr hedefine
pandemi dolayrsryla yeterince ulagrlamamrgtrr. Mezunlann
izlenmesiyle ilgili olretim elemanlarrnrn dzel gayretlerinin
drgrnda bir mekanizmanrn bulunmamaktadrr. Ayrrca
Universitem izin mezun takip sistemi aktif degildir

Bdhimde yeterli olretim elemanr saylslnln sa$lanmasr ile
akademik personelin ders ytikiimin azaltiarak akademik
geligimleri igin firsatlar olugturulmasr hedefine
ulagrlamamrqtrr.

Universite tercihleri d6neminde rektorlukge gergeklegtirilen
hocalar mesleklerini tanrtryor gibi etkinliklerle boltimUn
tanrtrmryla ulusal tarunrrhk ve tercih edilebilirligi
arttrrrlmaya gahqrlmrqtrr. Ayrrca mezun dfrencilerimizin
istihdamrnrn Ttirkiye ortalamasrndan yuksek olugu ve
bagarrlanmrzrn web sayfasrnda duyurulmasr ile meslek
yUksekokulumuzun tercih edilebilirlifii her gegen gtin artrs



gostermektedir.

Klavye yarrgmalanna katrlarak elde edilen bagarrlar ulusal
tamrurhk ile tercih edilebilirlik ytikseltilmeve
gahgrlmaktadrr.

FAALIYETLERE ir,igrin nir,ci
DEEERLENDiRMELER

VE

BIRIM TAIL{I'INDANI
SI.INULAN
HIZMETLER

Elitim-Olretim (On Lisans dtizeyi elitim hizmetleri)
Araqtrrma ve Geligtirme (Bilimsel Araqtrrma/Danrqmanhk
hizmetleri)
Ktilttir Sanat ve Spor (klavye yangmalarr)
Idari iglemler (Personel Hizmetleri, idari ve Destek
Hizmetler. Ogrencileri ile itgiti (beslenme, yurt vb )
Hizmetler, Strateji Geligtirme ve Mali Hizmetler, Yapr igleri
ile ilgiti Hizmetler, Bilgi iglem ite ilgiti Hizmetler, Hukuk ile
ilgili Uizmetler, Grivenlik Hizmetleri)

YIL.IQINDE ARA$TIRMA
BIRIMLERI
TARAFINDAN
GERQEKLE$TIRILEN
ETKINLiKLER

. 2020-2021 yrh mezun ofrencileri alag dikme etkinligi
gergekle gtirilmi gtir.

YIL IQINDE
GERQEKLE$TIRILEN
FAALiYETLER

. Pandemi sebebiyle gergekleqtirilen faaliyet
bulunmamaktadrr.

BIRIM TARAFINDAN
YURUTULEN
FAALIYETLER1N YEREL _
BOLGESEL VE
ULUSAL HEDEFLERLE
irigxrsr

Adalet teqkilatrnda gahqan hakim savcr drgrndaki kalifiye
adalet personeli aracfilryla hukukun tistrinhigtimin
saSlanmasr, insan haklarrnrn korunmasq insan haklannrn
toplumda tanrtrlarak daha iyi korunmasr, yargr iglevinin
etkin, verimli ve makul stirede ytirtitUlmesini sallamak
yoniinde efiitim verilmesi hedefleri gridrilmektedir.

BIRIM TARAFINDAN
vUnUrUrnN
TOPLIIMSAL KATKIYA
YONELiK
CALISMALAR

. Universitemiz hizmetigi eSitim faaliyetlerine destek
sa!lanmaktadrr.

YIL IQINDE BIRIM
TARAFINDAN
VUNUTULEN ARASTIRMA
PROJELERI

Akademik kadromuzun 6[retim elemanr kadrosundan
olugmasr, sayrca az olmasr ve akademik ve idari ig yuktintin
fazla olmasr nedeniyle birim tarafindan yiinittlen aragtrrma
proje bulunmamaktadr.

o

FAALIYETLERE
iri$rnq BiLGi vE
DEGERLENDTNiITMTPN

Gergeklegtirilen elitim hizmetleri ile meslek
ytiksekokulumuz dlrencilerinin gelecekteki kariyerlerine,
hukuk anlayrglanna, hukuki gergevede driqtinebilme
becerilerine olumlu etkiye sahip olabilecek hizmet
yunittilmektedir. Bu kap samd a Ofrencilere y6nel ik ytiri.ittil en
konferans, sempozyum, teknik gezi vb. daha dnceden
gergeklegtirilen faaliyetler pandemi nedeniyle sekteye
u$ramrg olsa da yeniden gergekleEtirilecektir.

ORTAK ARA$TIRMA
YAPILAN BIRiMLER

. Bulunmamaktadrr.

BIRIM TARAFINDAN
vUnUrurpN
ULUSLARARASILA$MA
QALI$MALARI

Bagka tilkelerde meslek yuksekokulumuza kargrhk gelen
okul bulunmamasl nedeniyle birim tarafindan ytiniti.ilen
uluslararasrlagma gahgmasr mevcut delildir.

o



UNIVERSITE
LABORATUVARLARINDA
AR-GE INOVASYON VE
URUN
cErrgrirum KAPSAMTNDA
SUNULAN
HIZMET SAYISI

o0

UNIVERSITE
LABORATWARLARINDA
AR-GE INOVASYON VE
URUN
cELi$rIRME
KAPSAMINDA SUNULAN
HIZMETLERDEN ELDE
EDILEN GELIR

oQ

INDEKSLERE GIpcN
HAKEMLI DERGILERDE
YAPILAN YAYIN SAYISI

O[r. Gor. Salih KORKMAZ, Osmanh Hukukunda Bir Kredi
Vasrtasr Olarak Muamele-i $er'iyye (XVII.Asrr) isimli
uluslararasr bilimsel kitap (202T )
Emrah DUMAN, Mehmet AKTEL, 202I, TUrkiye'nin E-
Devlet Kaprsr (Dijital Ttirkiye Portah), Stileyman Demirel
Universitesi Hukuk Falailtesi Dergisi, C. 12, s.2, ss. 613-641.
Emrah DUMAN, Mehmet AKTEL, 2021, Ttirk Ydnetsel
Reformlarrnrn Bagarrsrna Etki Eden Faktdrler, Assam
Uluslararasr Hakemli Dergi, C. 8, S. 19, ss. 34-55

WOS' DA INDEKSLENEN
YAYIN SAYISI

o 2021yrhnda WOS'da indekslenen yayln sayrsr 0'drr

TMBTSTBNNE YER ALAN
SULEYMAN DEMIREL
UMVENSiTESI ADRESLI
YAYIN
SAYISI

Emrah DUMAN, Mehmet AKTEL, 202I, Trirkiye'nin E-
Devlet Kaprsr (Dijital Ttirkiye Portah), Srileyman Demirel
Universitesi Hukuk Faki.iltesi Dergisi, C. 12,s.2, ss. 613-641
Emrah DUMAN, Mehmet AKTEL, 2021, Trirk Yonetsel
Reformlanrun Bagansrna Etki Eden Faktdrler, Assam
Uluslararasr Hakemli Dergi, C. 8, S. 19, ss. 34-55

ALINAN ODULLER o Bulunmamaktadrr.

BIRIM TARAFINDAN
BA$WRULAN
PATENT / FAYDALI MODEL /
MARKA
BA$VURU SAYIS]

oQ

MALI BILGILER
o Mali konularr Idari Mali

yrirutmektedir
Igler Daire Bagkanhlr

BIRIMIN YILLIK GELIRI
a Mali konularr Idari Mali

yiirutmektedir
Igler Daire Bagkanhlr

BIRIMIN YILLIK GIDERI
o Mali konulan Idari Mali

yrirutmektedir
lqler Daire Bagkanhfr

BUTQE CnBnrBN a Mali konularr idari Mali igler Daire Bagkanhgr
yrirutmektedir

KURT]MSAL KABILTYET VE KAPASiTnNiN DECERLENIIniI TTsI-
GUQLU YONLERIMIZ o Meslek Ytiksekokulumuzun tercih edilirliginin ytiksek oluqu



ve bo$ kontenjan kalmamasr

o Yi.iksekokulumuzda bakmadan l0 parmak yontemiyle F
Klavye efiitimi vermesi neticesinde mezunlann istihdam
orarurun ytiksek olugu

o Alanrnda uzman ve tecnibeli dEretim elemanlarrnrn
bulunmasr

o Alandan ve disiplinler arasr eSitim almrq alanda uygulamaya
haiz, nicelik ve nitelik ydntinden dlretim elemanlarrnrn
istihdam edilmig olmasr

. OErenci odakh yonetim anlayrgrna sahip olunmasr.

o Akademik personelin srirekli e[itim ve geligime agrk olmasr

o Engelli olrencilere sallanan destekler

. OEretim elemanlanna kolay ulagrlabilmesi ve her trirlti
sorunun en krsa siirede goztimlenebilmesi

. DiEer fakrilte ve yiiksekokullarla koordineli gahgabilmesi

. OErenci ve mezunlarla igten ve samimi iliqki kurulabilmesi

o Idari personelin yeterlilili

ZAYIF YONLERIMIZ

Mezunlarrn izlenmesiyle ilgili olretim elemanlannrn 6zel
gayret lerinin dr qrnda bir mekani zmanrn bulunmamasr.

Meslek ytiksekokulumuzun program yeterlilikleri,
programla ilgili konulan kavrama yorumlayabilme, analiz
edebilme ve gozUm bulma odakh tasarlamalar ve program
grktrlarrnrn ve ders o$renme kazantmlannrn izlenmesine
ili gkin planlamalarrn (raporlama, anketleme) eksik oluqu

Drg paydag katrhmrnrn etkilili[i ve stirekliliSi yeterince
sallanamamaktadrr.

Akademik personelin yogun idari ig yukri altrnda ezilmesi ve
akademik gah qma yapmaya yeteri nce zaman aylramamasl.

Olrenci bagrna dtigen dlretim tiyesi ve oSretim elemanr
saylsmln yetersiz olmasr

Ofrenci ve dlretim elemanlannahizmetveren kantin hizmet
birimlerinin fiyatlandrrmalarrrun yuksek olmasr

Universiteye yonelik af kararlannrn stireklilik gostermesi

Btitge krsrthhklarr

Bilgisayar laboratuvannda bulunan bilgisayarlann teknik
donanrm olarak ihtiyacr kargrlamamasr

FIRSATLARIMIZ Meslek Yriksekokulumuzun 2010' da kurulmasrna
diger Universitelerdeki emsal yeni agrlmrq

a ra!men
meslek



ytiksekokullanna kryasla g6receli olarak iyi fiziksel
imkanlara sahip olmasr

Meslek ytiksekokulumuzun geng ve dinamik bir akademik
kadroya sahip olmasr ve kendi kurum kriltilnimi onemli
olgtide olugturmaya baglamasr.

Olrencilerin aldr$r teorik e$itimleri prati$e dokmelerine
imkan bulabildikleri gahgma alanlarrrun olmasr. (ilimizde,
Adalet Bakanh$rna ba$h adli yargr, idari yargr
tegkilatlannrn, infaz kurumunun, baronun, serbest
avukatlann ve noterliklerin varh$r nedeniyle)

Ogrenci memnuniyetinde stireklililin saglanmasr,

Mezun istihdamrnrn yUksek olugu ve hukuk falailtesine
dikey gegig imkanr ile ballantrh olarak o$enciler arasrnda

tercih edilebilirlilinin poptiler olmasr

TEHDITLERIMIZ

Isparta'run briytik gehir olmamasl ve krsrth sosyo-ktiltiirel
imkanlar nedeniyle aday olrenci kitlesine hitap
edebilirlilinin dri grik olu gu me slek yuksekokulumuzun tercih
edilebilirli[ini olumsuz etkilemektedir.

Utte genelinde Adalet Meslek Yiiksekokulu sayrslntn
artmasr

Mezunlann gahqma alanlanna alan drgr atama yaprlmasr ve

artan geng iqsizlilin o$renciler iizerinde brraktrgr olumsuz
etki ve motivasyon

Iginde bulundu$umuz gapn ozelliklerinin bir sonucu olarak
okuma ahqkanh$rnrn azalma$, d[rencilerin programln
gerektirdi$i yoSun okuma, araqtrma ve yazma
faaliyetlerinde zorlanmasrna sebep olmaktadrr.

Meslek yi.iksekokulu dlrencilerimizin mesleki yabancr

dilinin geligmemig olmasr.

ONERI VE TEDBIRLER

Mezunlarrn izlenmesiyle ilgili o[retim elemanlannrn dzel
gayretlerinin drgrnda bir mekanizmanrn bulunmamasr hem
meslek yriksekokulumuzun hem de i.iniversitemizin bir
eksiklipi olup, mezun takip sisteminin aktif hale getirilmesi
gerekmektedir.

Meslek ytiksekokulumuzun program yeterlilikleri,
programla ilgili konulan kavrama yorumlayabilme, analiz
edebilme ve gdzrim bulma odakh tasarlamalar ve program
grktrlanrun ve ders olrenme kazanrmlannrn izlenmesine
iligkin planlama (raporlama, anketleme) eksiklilinin
giderilmesi igin anket haztlama ve analiz ile raporlamaya
iligkin konularda akademik personele ydnelik hizmet igi
e$itimler dilzenlenmelidir.
Drg paydag katrhmrnrn etkililipi ve srirekliliSi yeterince
sallanabilmesi igin kalite ydnetimi konusunda kurumlann ve



toplumun daha fazla bilgilendirilmesine ihtiyag
duyulmaktadrr.
Akademik personelin yogun idari ig ytikti altrnda ezilmesi ve
akademik gahqma yapmaya yeterince zaman ayramamasrna
neden olan smav programlarrmn hazrlanmasr, ders
programlannrn hazrlanmasl ve bu programlann sisteme
girilmesi gibi idari mahiyet ta$ryan bazr iglerin akademik
personelden ahnarak idari personele verilmesi
gerekmektedir.

O$renci bagrna diigen olretim tiyesi ve dlretim elemanr

saylsmm yetersiz olmasrrun dniine gegilebilmesi igin dSretim
elemam kadrosunun arttrrrlarak gtiglendirilmesi
gerekmektedir.


