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1. LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE 

1.1. Kalite Komisyonu Toplantıları 

Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü, eğitim öğretim sürecinin önemli bir destek alanı olarak kalite ve 

akreditasyon çalışmalarına büyük önem vermektedir.  Dolayısıyla da enstitü bünyesinde sık aralıklarla kalite ve 

akreditasyona yönelik toplantılar gerçekleştirilmektedir. Eğiticilerin eğitimi, dış paydaşlarla toplantılar, 

öğrencilere yönelik oryantasyon çalışmaları vb. toplantılar bu kapsamda yer almaktadır. 

 

1.2. Paydaş Toplantıları  

Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü eğitim öğretim sürecinde; kaliteyi geliştirmek, eğitim öğretimde güncel 

kalabilmek, vizyon sağlayabilmek ve akreditasyon süreçleriyle uyumlu bir eğitim öğretim süreci 

gerçekleştirebilmek için iç ve dış paydaşlarla belli aralıklarla toplantılar, seminerler, eğitim programları vb. 

düzenlenmektedir. Böylece eğitim öğretimin çıktılarının ve kazanımlarının kalite ve akreditasyon standartlarına 

uygunluğunun sağlanmasına çalışılmaktadır. İç paydaş olarak öğrenciler ve öğretim elemanları ile periyodik olarak 

dönem başı ve dönem sonu değerlendirme toplantıları düzenlenmektedir.  

 

1.3. Paydaş Toplantıları Sonucunda Yapılan İyileştirmeler 

Enstitüde belli periyodlarla gerçekleştirilen dış ve iç paydaş toplantıları gerek kendi kurullarında gerek öğrencileri 

ile yaptıkları toplantılar, memnuniyet anketleri, enstitü sekreterliğine yazılı ya da sözlü iletilen mesajlar ve 

Üniversitemiz Çözüm Merkezine yapılan başvurular aracılığı ile eğitim-öğretim, yerleşke, araç-gereç vb. 

konularda öğrenci geri bildirimlerini ve taleplerini toplamaktadır. Enstitümüze ulaşan sorun, dilek veya öneriler, 

ilgili birim ve ilgili kişilerce değerlendirilmekte ve düzeltici faaliyetler tamamlanmaktadır. 

 

2. EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

2.1. Enstitünün Akademik Kadrosu  

Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsünde 2021-2022 eğitim öğretim yılı itibarıyla üç anabilim dalı bulunmaktadır. 

Adli Bilimler Anabilim Dalı Doktora ve Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programları, Ceza Adaleti Anabilim Dalı 

Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programları ile Biyogüvenlik Tezli Yüksek Lisans Programında 2021-2022 akademik 

yılında (yarı zamanlı öğretim elemanları dönemsel olarak değişkenlik göstermektedir) toplamda 17 öğretim 

elemanıyla eğitim faaliyetleri yürütülmektedir. Bu dönemde öğretim elemanlarının akademik unvana göre 

dağılımları ise şu şekildedir: Profesör 3, doçent 2, doktor öğretim üyesi 6, araştırma görevlisi 3’tür.  

 

2.2. Komisyon Toplantıları ve Bölüm Bazlı Toplantılar  

Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsünde üç koordinatörlük, 11 komisyon bulunmaktadır. Bu koordinatörlük ve 

komisyonlar gerekli durumlarda toplantılar yaparak, kendi işleyiş alanları bağlamında enstitünün akademik, 

bilimsel ve eğitim öğretim süreçlerine destek vermektedirler. 
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2.3. Öğrenci Danışmanlık ve Mentörlük Uygulamaları 

Enstitümüzde, öğrencilere yaşam boyu öğrenme alışkanlığı kazandırmak, kişisel, akademik ve mesleki 

gelişimlerini takip ederek desteklemek amacıyla akademik danışmanlık hizmetleri sürdürülmektedir. Enstitümüz 

tam zamanlı öğretim üyeleri öğrencilerimizi her yarıyılın başında dersler ve ders seçimleri hakkında bilgilendirip, 

öğrencinin akademik durumunu kendisiyle birlikte değerlendirerek alması gereken derslere onay verir. Ders 

danışmanlığı dışında ikinci danışman olan tez ya da proje danışmanı ise öğrencinin tez/proje çalışmasında tüm iş 

akışında destek olur. 

 

2.4. Eğiticilerin Eğitimi 

Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü, eğitim öğretimde kaliteyi artırmak, akademik ve bilimsel performansın 

yükseltilmesi amacıyla eğiticinin eğitimi çalışmaları yapılmaktadır. Bu bağlamda enstitü öğretim üyeleri ve 

elemanlarına gerek duyuldukça usta eğitimciler tarafından eğitim öğretim ve kalite kapsamında çeşitli eğitimler 

almaktadır. Aynı şekilde enstitü içerisinde de zaman zaman dış paydaşların da katılımıyla müfredat ve 

akreditasyon konularında çeşitli eğitimler düzenlenmekte, bunlara enstitünün tüm öğretim elemanları ve idari 

personeli katılım göstermektedir.  

 

3. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

3.1. Ulusal / Uluslararası Yayınlar 

Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsünde akademik ve bilimsel yayın performansına önem verilmektedir. 2021-

2022 yılı içerisinde uluslararası ve ulusal olmak üzere 48 akademik yayın, 10 TÜBİTAK Projesi ve birçok medya 

faaliyeti gerçekleştirilmiştir.  

 

3.2. Proje / Bilimsel Etkinlikler / Patent ve Seminerler 

Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsünde bilimsel etkinlikleri, proje ve seminer çalışmaları bir yandan enstitüyle 

eşgüdümlü işleyiş gösteren Adli Tıp ve Adli Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSATAM) ile Şiddet ve 

Suçla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi (ŞİDAM) tarafından gerçekleştirilen, diğer yandan da enstitü 

öğretim elemanlarının katılım ve katkılarıyla ortaya konulan faaliyetlerden oluşmaktadır. Adli Bilimler ve Ceza 

Adaleti Kulübünün danışman hocalarının süpervizyonu ile sektörün önde gelen kuruluşlarından temsilcileri 

üniversiteye davet ederek panel, söyleşi, konferans vb. etkinlikler düzenler, sosyal sorumluluk çalışmaları yaparlar 

ve diğer üniversitelerce düzenlenen bilimsel etkinliklere katılım ve katkıda bulunurlar. Cinayet Büro ve Olay Yeri 

İnceleme, Adli Psikiyatride Kriminal ve Psikolojik Profilleme, Kütahya Adli Bilimler Sempozyumu, Yıldızlı 

Kimya Günü, Ankara Anadolu Adli Bilimler Kongresi gibi etkinlikler örnekler arasında sayılabilir.  

 

4. TOPLUMSAL KATKI 

4.1. Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Faaliyetleri 

Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsünde öğretim elemanlarının danışmanlığında ve çeşitli sosyal sorumluluk 

projeleri gerçekleştirilmektedir. Kadın Kırımı (Femisid), Biyoterörizm konularında Üsküdar Üniversitesi ve/veya 

farklı üniversite öğrencilerine açık faaliyetler yürütülmüştür. 


