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ÖNSÖZ
Bu rapor üniversitemiz Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğünün
isteği üzerine hazırlanan fakültemiz kalite komisyonu tarafından hazırlanan kalite öz
değerlendirme raporudur. Rapor altı bölümden oluşmaktadır. İlk olarak fakültemiz hakkında
temel bilgiler verilmiş, ardından fakültemizde oluşturulmaya çalışılan kalite güvence sistemi
tanıtılmıştır. Raporun üçüncü bölümünde eğitim ve öğretimle ilgili olarak kalite kapsamında
yapılan çalışmalara yer verilirken, dördüncü bölümde araştırma, geliştirme ve beşinci bölümde
de yönetim sisteminde kalite ile ilgili gerçekleştirilen ya da gerçekleştirilmesi planlanan
uygulamalara yer verilmiştir. Raporun bazı bölümlerinde yapılan açıklamaları desteklemek
amacıyla rapor sonunda bazı ekler verilmiştir.
Fakültemiz Kalite Komisyonu üyeleri;
Prof. Dr. Fatma Bıkmaz (Dekan)
Doç. Dr. İlhan Yalçın (Dekan Yardımcısı)
Fakülte Sekreteri V. Aydın Yıldırım
Prof. Dr. Ali Balcı
Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş
Prof. Dr. Serap Nazlı
Doç. Dr. Cevriye Ergül
Doç. Dr. Mustafa Sever
Doç. Dr. Eren Ceylan
Doç. Dr. Özlem Çakır
Doç. Dr. Onur Çalışkan
Doç. Dr. Berna Aslan
Dr. Öğr. Üyesi Cem Babadoğan
Dr. Öğr. Üyesi Deniz Gülleroğlu
Dr. Öğr. Üyesi Müge Şen
Bu raporun hazırlanmasında emeği geçen tüm komisyon üyelerine en içten teşekkürlerimi
sunarım. Daha verimli çalışma ortamlarının yaratılabileceği gerçeğinden hareketle bu raporun
fakültemizde gerçekleştirilen tüm çalışmaların daha sistemli ve sağlıklı bir şekilde
yapılabilmesine önemli katkılar getirmesi dileğiyle…
Prof. Dr. Fatma Bıkmaz
Dekan
3

A. BİRİM HAKKINDA BİLGİLER

Bu bölümde, birimin tarihsel gelişimi, misyonu, vizyonu, değerleri, hedefleri, organizasyon
yapısı ve iyileştirme alanları hakkında bilgiler verilmiştir.
İletişim Bilgileri

Dekan

Prof. Dr. Fatma BIKMAZ

Tel: 0 312 3633350/1105
E posta: bikmaz@ankara.edu.tr
Dekan Yardımcısı

Doç. Dr. İlhan YALÇIN

Tel: 0 312 3633350/1101
E posta: yalcini@ankara.edu.tr
Dekan Yardımcısı

Doç. Dr. Dilek ACER

Tel: 0 312 3633350/1101
E posta: dilekacer@yahoo.com
Fakülte Sekreteri V.

Aydın YILDIRIM

Tel: 0 312 3633350/1110
E posta: ayildirim@ankara.edu.tr
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Tarihsel Gelişim
Ankara Üniversitesi Senatosu, 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu’nun ikinci maddesine
dayanarak, 31.03.1964 gün ve 463/2718 sayılı karar ile Eğitim Fakültesi’ni kurmuş, bu karar
Milli Eğitim Bakanınca da onaylanmıştır. Ankara Üniversitesi Senatosunca, Fakültenin
kurucuları olarak;
Prof. Dr. Bedii Ziya Egemen,
Prof. Dr. Bülent Nuri Esen,
Prof. Dr. Yaşar Karayalçın,
Prof. Dr. Mihri Mimioğlu,
Prof. Dr. Hamide Topçuoğlu,
Ord. Prof. Dr. Suut Kemal Yetkin görevlendirilmiştir.
Kurucu heyette yer alan öğretim üyeleri, Prof. Dr. Hamide Topçuoğlu’nu Fakültemizin ilk
dekanı olarak seçmiş ve kuruluş çalışmalarını başlatmışlardır. Kuruluşunun temel amaçlarından
biri olan “ülkede eğitim bilimleri alanında gereksinim duyulan uzmanları yetiştirme” işlevini,
1980’li yıllara kadar tek başına yerine getirmiştir. 1982 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı yasa
ile daha önce Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan ve temel amaçları öğretmen yetiştirmek olan
2 veya 3 yıllık eğitim enstitülerinin “Eğitim Fakültesi” adıyla üniversitelere bağlanmasından
sonra, fakültemizin kuruluş amaçlarındaki farklılığını vurgulamak üzere, fakültemizin adı
“Eğitim Bilimleri Fakültesi” olarak değiştirilmiştir. Türkiye’nin ilk Eğitim Fakültesi olan
fakültemiz, 1965-1966 öğretim yılında 109 lisans öğrencisi ile öğretime başlamış, ilk
mezunlarını 1969 yılında vermiştir. Fakültemiz, Öğretim Birliği Yasası’nın kabul edildiği 3
Mart gününü, “Fakülte Kuruluş Günü” olarak kutlamaktadır. Fakültemiz 2017-2018 eğitim
öğretim yılı itibariyle, 8 Bölüm ve 22 Anabilim Dalı ile hizmet vermektedir. Bu bölümler ve
anabilim dalları aşağıda verilmektedir.
1. EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
• Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Anabilim Dalı
• Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı
• Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
• Eğitim Psikolojisi Anabilim Dalı
• Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
• Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Anabilim Dalı
• Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
-

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı
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2. BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
• Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı
-

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programı

3. GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
4. MATEMATİK ve FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
• Fizik Eğitimi Anabilim Dalı
• Kimya Eğitimi Anabilim Dalı
• Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı
• Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
5. ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
• Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı
-

Özel Eğitim Öğretmenliği Programı

-

Zihin Engelliler Öğretmenliği Programı

6. TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
• Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı
• Felsefe Grubu Eğitimi Anabilim Dalı
• Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı
-

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı

• Tarih Eğitimi Anabilim Dalı
• Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
• Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı
7. TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
• Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dal
-

Okul Öncesi Öğretmenliği Programı

• Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
-

Sınıf Öğretmenliği Programı

8. YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
• İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı
Fakültemizde 29 profesör, 27 doçent, 17 yardımcı doçent, 6 öğretim görevlisi, 28 araştırma
görevlisi, 9 uzman, 1 okutman olmak üzere toplam 117 öğretim elemanı görev yapmaktadır.
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Ayrıca ÖYP ve 2547 sayılı Kanunun 35. Maddesi kapsamında 44 araştırma görevlisi
bulunmaktadır. Fakültemizde 42’si kadrolu personel, 14’ü temizlik şirketi personeli olmak
üzere toplam 56 idari personel görev yapmaktadır.
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Şekil 1. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Organizasyon Şeması
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Tablo 1.
Eğitim Bilimleri Fakültesi 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Lisans Programlarına Devam
Eden Öğrencilerin Sınıflara ve Cinsiyete Göre Dağılımı
SINIF

KADIN

ERKEK

TOPLAM

Hazırlık

5

8

13

1. Sınıf

290

147

437

2. Sınıf

286

144

430

3. Sınıf

297

104

401

4. Sınıf

382

235

617

TOPLAM

1260

638

1898

Tablo 2.
Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde Bulunan Derslik ve Ortak Eğitim Alanlarının Sayıları ve
Kapasiteleri
EĞİTİM VE UYGULAMA ALANLARIMIZ

SAYI

KAPASİTE (KİŞİ)

Derslik

23

1550

Seminer Salonu

10

213

Toplantı Salonu

2

175

Bilgisayar Laboratuvarı

3

84

Fen Laboratuvarı

1

60

Çalışma Salonları

4

30

Okuma Salonu

1

80

Resim Dersliği

1

80

Müzik Dersliği

1

40

Drama Dersliği

1

25

Eğitim Bilimleri Fakültesinin Vizyonu, Misyonu, Eğitim ve Araştırma Faaliyetleri
Bu başlık altında Fakültemizin vizyonu, misyonu, eğitim öğretim hizmetleri, araştırma
faaliyetleri ve iyileştirmeye yönelik faaliyetlere yer verilmiştir.
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Vizyonumuz
Eğitim bilimleri alanında yapılan kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yoluyla bilgi üretimine
katkıda bulunarak; bireylerin eğitim hakları, eşitlik ve insan haklarına saygı temelinde
toplumun eğitim sorunlarını irdeleyen, çözüm önerileri geliştiren ve bu yönde politikaların
belirlenmesinde öncü olan; bilgi birikimini ulusal ve uluslararası akademik topluluğun, kamu
ve özel kurumların, sivil toplum örgütlerinin ve bireylerin paylaşımına sunan bir fakülte
olmaktır.

Misyonumuz
- İnsana, topluma, doğaya duyarlı, kendisinin ve mesleğinin toplumsal, eğitimsel gelişmedeki
yerini, rolünü kavramış, mesleki yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış; sürekli gelişmeyi bir
yaşam biçimi olarak algılayan; bilimsel düşünme ve çalışma biçimini benimsemiş; kamusal
yararları gözeten, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, eğitim bilimlerinin çeşitli alanlarında
uzmanlar, öğretmenler, akademisyenler yetiştirmek,
- Öğrencilerin eğitimsel sorunları tartışabilecekleri, çözümler üretebilecekleri ve kendilerini
özgürce ifade edebilecekleri öğrenme ortamlarını geliştirmek,
- Toplumsal sorumluluklarının bilincinde, akademik çalışmalarında niteliği önemseyen,
disiplinlerarası yaklaşıma açık, bilgiyi paylaşan, değerlendirmelerinde akademik ölçütleri esas
alan, üretkenliği ve yaratıcı düşünceyi destekleyen bir ortam oluşturmak ve bunu sürekli kılacak
kültürü yerleştirmek,
- Eğitim bilimlerinin çeşitli alt disiplinleri ve diğer toplumsal bilimlerle etkileşim ve işbirliği
içinde ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, panel, konferans, çalıştay vb. toplantılar
düzenlemek, kuramsal ve uygulamalı araştırma projeleri gerçekleştirmek ve yayın yapmak,
- Öğrencilerin, akademik ve idari personelin bilgiye erişimini, iletişim ve etkileşimi
kolaylaştıran fiziksel ve teknolojik ortam oluşturmak,
- Tüm akademik ve yönetsel etkinliklerin dürüst, açık, demokratik ve katılımcı bir anlayışla
yerine getirilmesini sürekli kılmaktır.
Eğitim-Öğretim Hizmeti Sunan Birimleri
Bu başlık altında Fakültemizde uygulanan programlar (çift anadal, yandal, ortak dereceler,
programın türü ve eğitim dili vb.) hakkında özet bilgilere yer verilmiştir. Fakültemizde
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Rehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Özel Öğretim
Öğretmenliği olarak altı lisans programı yürütülmektedir. Bu programlar içerisinde 2017-2018
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bahar yarıyılında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sınıf Öğretmenliği, Özel Eğitim
Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programlarında çift anadal ve yandal programları
da mevcuttur (Ek. 1).
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
İnsana, topluma, doğaya duyarlı, kendisinin ve mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini
kavramış, mesleğinde yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış, sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi
olarak algılayan; bilimsel düşünme biçimini benimseyen, kamu yararlarını gözeten, bilgi ve
iletişim teknolojilerini etkili olarak tasarlayan, kullanan ve değerlendiren, yaratıcı ve eleştirel
düşünebilen bilişim teknolojileri öğretmenleri yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Eğitim Dili
Türkçedir.
Okul Öncesi Öğretmenliği
Çağdaş ve demokratik değerlere sahip, çocukların bireysel gelişmelerine katkı sağlayan, insan
hakları ve çocuk haklarını bilen, farklılıklara saygı duyan, bilimsel düşünme becerilerine sahip
okul öncesi öğretmenleri yetiştirmektir. Bununla birlikte, lisans programı esnasında derslerde
öğrendiği teorik bilgiyi pratikte kullanabilen, okul öncesi dönem çocuklarının gelişimlerini tüm
yönleriyle bilen, çocuğun gelişim sürecinde aktif rol oynayan aile ile işbirliği yapabilen, duygu
ve düşüncelerini ifade edebilen, çocukların var olan potansiyellerini geliştirecek etkinlikler
planlayabilen, yaratıcı, araştırmacı, yaşam boyu öğrenmeye istekli, bilgi teknolojilerini
kullanabilen ve alanına adapte edebilen, farklı disiplinler ile işbirliğine açık, sorumluluk bilinci
yüksek öğretmenler yetiştirmektir. Ayrıca, yaptığı işte toplum yararını gözeten, toplumun
gelişmesi için çalışan, çocuk eğitimi hakkında sahip olduğu bilgiler doğrultusunda topluma
rehberlik edebilen öğretmenler yetiştirmek programın diğer amaçları arasındadır. Eğitim Dili
Türkçedir.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
İnsana, topluma ve Dünya’daki değişim ve sorunlara duyarlı, mesleğinin 21. Yüzyıldaki yeni
paradigmalarını kavramış, hümanist ve varoluşsal yaşam felsefesini benimsemiş, mesleğinde
yeterli ve etik sorumluluk kazanmış; bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanan;
eğitim, sağlık, adalet, sosyal hizmet, endüstri vb. kurumlarda nitelikli psikolojik hizmetler
sunabilecek psikolojik danışmanları yetiştirmektir. Eğitim Dili Türkçedir.
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Sınıf Öğretmenliği
İnsana, topluma, doğaya duyarlı, kendisinin ve mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini
kavramış, mesleğinde yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış; sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi
olarak algılayan; bilimsel düşünme biçimini benimseyen; kamu yararlarını gözeten, bilgi ve
iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanan, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, estetik
duyarlılığa sahip sınıf öğretmenleri yetiştirmektir. Eğitim Dili Türkçedir.
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim dalının amacı, Atatürk ilkeleri ve Türk Milli Eğitiminin
hedefleri doğrultusunda sosyal bilgiler alanı ile ilgili yeterli uzmanlık alan bilgisine,
öğretmenlik meslek bilgisine ve genel kültüre sahip, uluslararası ölçütlerde yetişmiş, çağdaş
yenilik ve gelişmeleri yakından izleyip sosyal bilgilerin alt alanlarındaki özel öğretim
teknolojileri ve yöntemlerini kullanabilen, ilköğretimin 6, 7 ve 8. sınıflarında çalışacak;
yaratıcı, eleştirel düşünebilen ve eleştiriye açık olan, sorumluluk sahibi Sosyal Bilgiler
öğretmenleri yetiştirmektir. Eğitim Dili Türkçedir.
Özel Eğitim Öğretmenliği
Özel Eğitim Öğretmenliği Programının amacı, zihin engelli çocukların ve ailelerinin
gereksinimlerini karşılamak üzere çocuklar, aileler, öğretmenler ve yöneticiler ile çalışacak
özel eğitimciler yetiştirmektir.

Program, öğretimi farklı özellikteki öğrencilere göre

bireyselleştiren ve bireyselleştirme temelinde farklı özellikteki bireylerin gereksinimlerini
belirleyen, öğretim programlarında gerekli uyarlamaları yapan ve bu bireylerin ailelerini
yönlendirebilen öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölüm özel eğitimin çeşitli
alanlarıyla ilgili eğitimsel araştırmalar ve projeler yürütmenin yanı sıra çocuklar, aileler ve
öğretmenler için pilot programlar da geliştirmekte ve uygulamaktadır. Eğitim Dili Türkçedir.
Araştırma Faaliyetinin Yürütüldüğü Birimleri
Bu başlık altında Fakültemizde Ar-Ge faaliyeti gerçekleştiren, bu kapsamda hizmet sunan ve
destek veren tüm alt yapıların (araştırma laboratuvarları, cihaz alt yapısı vb.) etkinliği ve
verimliliğini değerlendirmek üzere gerekli görülen girdi, süreç ve çıktılara ilişkin bilgilere yer
verilmiştir. Fakültemizde teknik alt yapısı olan birimler (araştırma laboratuvarları vb.)
bulunmamaktadır. Ancak araştırma-geliştirme ve topluma hizmet faaliyetlerinde bulunan
birimlerimiz (Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi Birimi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Birimi) vardır. Bu birimlerde topluma hizmet kapsamında sunulan hizmetlerin sistematik
12

araştırma faaliyetleri haline dönüştürülmesi olanağı bulunmaktadır. Gerekli akademik ve teknik
destek sağlanması durumunda araştırma faaliyetleri açısından da kullanılabilecek potansiyeli
bulunmaktadır.
İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar
Fakültemiz, daha önce dış değerlendirme sürecinden geçmemiştir. Ancak kurum içinde
bölümler, öğrenciler ve idari bürolarda çalışan personelimizle her yıl gerçekleştirilen toplantılar
aracılığı ile kurumumuzda yaşanan sorunlar, güçlü ve geliştirilmesi gereken yönleri
belirlenmekte ve iyileştirme önerileri hayata geçirilmektedir.

13

B. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ
Stratejik yönetim sürecinin bir parçası olarak kalite güvencesi politikalarını ve bu politikaları
hayata geçirmek amacıyla; birim misyon ve hedeflerine ulaşmak doğrultusunda, ISO 90012015 kalite yönetim sistemi süreci Şubat 2018 itibariyle başlatılmıştır. Fakültemizde, başlatılan
bu çalışmalar kapsamında tanımlı kalite güvencesi politikası oluşturulacaktır.

Planlama,

Uygulama, Kontrol ve Önlem alma (PUKÖ) döngüsü yönetim sistemi, daha çok eğitim öğretim,
idari ve yönetsel süreçlerde işletilmeye çalışılmaktadır. Birim yöneticilerinde, kalite çevrimleri
konusunda farkındalık, sahiplenme ve motivasyon düzeyi orta düzeyde olup başlatılan kalite
yönetm süreci çalışmaları ile bu alandaki fakındalık arttırılmaya çalışılmaktadır. Eğitimöğretim, araştırma, idari ve toplumsal katkı süreçleri ile ilgili anahtar performans göstergeleri
tanımlanmamıştır.
Üniversitemiz kalite koordinatörlüğünün kurulmasını takiben Fakültemizde de bir kalite
komisyonu oluşturulmuştur. Kalite Komisyonunun yetki, görev ve sorumlulukları ve
organizasyon

yapısı

üniversitemiz

kalite

yönergesine

göre

oluşturulmuştur.

Komisyonumuz aynı zamanda fakültemiz ISO 9001-2015 kalite yönetim sisteminin
kurulması yönündeki girişimimiz kapsamında çalışmalarını sürdürmektedir.
Fakültemizde iç paydaşlarımız akademik personelimiz, idari personelimiz ve
öğrencilerimizdir. Paydaşlarımızın yönetim süreçlerine katılımı akademik personel için
fakülte ve yönetim kurulları aracılığıyla rutin olarak gerçekleştirilirken, yılda en az iki
kez genel akademik kurullar toplanarak yapılması planlanan çalışmalar ile yapılan
çalışmalara ilişkin bilgilendirmeler ve değerlendirmeler yapılmaktadır. Fakülte içindeki
televizyonlar aracılığı ile tüm fakülte ile kurulmuş olan e mail ağı ile daha hızlı bir iletişim
kurulmaktadır. Fakülte yönetimi, yılda en az bir kez olacak şekilde tüm bölümlerimizi
ziyaret ederek yapılan bir bölüm akademik kuruluna katılmakta, bölümlerin yaşadıkları
sorunları, beklentileri vb. tartışarak tutanak altına almaktadır. Benzer toplantılar yılda bir
kez tüm fakülte öğrencileri ile de gerçekleştirilmektedir. Fakültemizde hem idari
personelin, hem akdemik personelin hem de öğrencilerimizin dilek ve isteklerini yazılı
olarak belirtebilecekleri dilek ve istek kutuları bulunmakta ve buraya bırakılan yazıların
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aylık olarak değerlendirilmesi söz konusudur. Fakülte yönetimi, idari büroları da yılda en
az bir kez ziyaret etmekte, yaşanan durumlar hakkında görüşmeler yapılmaktadır. Fakülte
yönetimi kendi içinde de iletişimi güçlendirmek, iş ve işlemlerin düzenli olarak takibini
yapabilmek, tutarlı stratejiler geliştirebilmek amacıyla haftalık gündem toplantıları
yaparak iç paydaşların yönetime katılımını teşvik etmektedir. Öğrenci profil
çalışmalarımız ve memnuniyet çalışmalarımız sistematik olarak yapılamamakla birlikte,
bunlar kurum içi iletişimi güçlendirmede kullandığımız veri kaynaklarıdır.
Fakültemiz dış paydaşları öncelikle mezunlarımız, MEB, YÖK ve çeşitli sivil toplum
örgütleridir. Mezunlarımız her on yılda bir yapılan mezun izleme çalışmaları ile fakültemizin
kuruluş yıldönümleri yapılan buluşma toplantıları ile iletişime geçilmektedir. Ayrıca, fakültemiz
mezunlar derneği ile de yakın bir iletişim içinde olunup öğrencilerimize burs sağlama konusunda
yakın işbirliği yapılmaktadır.
Dış paydaşlarla yapılan protokoller aracılığıyla, bilimsel toplantılar, kongreler aracılığı ile
yapılandırılmış bir etkileşim sağlanmaya çalışılmaktadır. Karşılıklı ziyaretlerle yerel yönetimler,
sivil toplum örgütleri, ilgili bakanlıklarla sistematik olmamakla birlikte çalışamalar
yapılmaktadır. Bu noktada, Ankara Büyük Şehir Belediyesi, Mamak, Yenimahalle
Belediyeleri ile eğitimle ilgili konularda çalışmalar yapılamaktadır. İl ve ilçe milli eğitim
müdürlükleri ile yakın işbirliği çalışmaları yapılamaktadır. Örneğin, Ankara’da görev yapan
okul öncesi eğitim öğretmenlerine şubat dönemi öğretmen eğitimleri verilemiştir.
Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında Mamak İlçe Eğitim Müdürlüğü’nde haziran döneminde
öğretmen eğitimleri birlikte planlanmıştır. Ayrıca geleneksel veli bilgilendirme günleri
planlanarak ilki hayata geçirilmiştir.
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C. EĞİTİM – ÖĞRETİM
Bu bölümde öğretim programlarının tasarımı, onayı, programların izlenmesi ve güncellenmesi,
öğrenci merkezli öğrenme, öğretme ve değerlendirme, öğrenci kabulü ve gelişimi, tanınma
ve sertifikalandırma, eğitim-öğretim kadrosu ve öğrenme kaynakları, erişilebilirlik ve
destekler başlıkları altında kalite güvencesi kapsamında yapılan çalışmalara ve
değerlendirmelere yer verilmiştir.
Programların Tasarımı ve Onayı
Fakültemizde uygulanan lisans programları YÖK tarafından belirlenmektedir. Bununla birlikte
alan ve genel kültür seçmeli dersler ve içerikleri alanın gereksinimlerine göre Fakülte tarafından
belirlenmekte ve seçmeli ders havuzuna eklenmektedir. Zorunlu ve seçmeli derslerin
içeriklerinin belirlenmesi ve güncellenmesinde bilimsel gelişmeler, kamu ve özel kurum ve
kuruluşların gereksinimleri ve istihdam politikaları, mezunlarımızın ve diğer alan çalışanlarının
görüşleri dikkate alınmaktadır. Her akademik birim tarafından eğitim-öğretim yılı başında,
program amaçlarına ve yeterliliklerine göre güncellenmiş programlar, Rektörlük makamına
sunulmaktadır. Fakültemiz öğretim elemanlarının da içerisinde yer aldığı Üniversitemiz Eğitim
Programları İnceleme Komisyonu (EPİK) tarafından birimlere yapılan öneriler doğrultusunda
derslerle ilgili nihai kararlar verilip, programlar Senato gündemine alınmakta ve Senato’da
görüşülmektedir. Programların uygulanması sonrasında iç paydaşlarımızı oluşturan öğretim
elemanları ve öğrencilerimizden derslere ilişkin görüş ve öneriler alınmaktadır. Öğretmenlik
Uygulaması, Kurum Deneyimi, Okul Deneyimi ve Topluma Hizmet Uygulamaları derslerinde
öğrencilerin farklı kurumlarda deneyim kazanmaları sağlanmaktadır. Fakültemiz öğretim
programlarının oluşturulmasında ve geliştirilmesinde dış paydaşlar olarak Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Aile Danışma Merkezleri, Çalışma Bakanlığı
(Kariyer Merkezleri ile ilgili olarak), İş-Kur gibi kurumlardan görüşler alınabilmektedir.
Kurumlarla yapılan yazışmalar ve protokoller kapsamında program yeterlilikleri ve hedefler,
içerikler, bu içeriği sunmada kullanılan yöntem/teknik/stratejilerde çeşitliliğe gidilmektedir.
Öğretim programları, değişen ülke koşullarının, gelişen teknolojinin ihtiyaçları ve iç-dış
paydaşların görüşleri doğrultusunda güncellenmektedir. Örneğin Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık programının oluşturulmasında mezunlarımızın çalışabileceği kurumların
standartları ve yönetmeliklerinde yer alan (MYK Ulusal Yeterlik Standartları Psikolojik
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Danışman Seviye 8, Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Seviye 7 ve Okul Psikolojik Danışmanlığı
Seviye 7; MEB 30236 sayılı Rehberlik Yönetmeliği; 28401 Sayılı Gerçek Kişiler ve Özel
Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri
Yönetmeliği vb.) psikolojik danışmanların rol ve görevleri dikkate alınmaktadır. Program
yeterlilikleri belirlenirken, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi çekirdek
yeterlilikler

olarak

alınmaktadır.

Ardından,

Ankara

Üniversitesi

Bologna

Süreci

Koordinatörlüğü’nün desteği ve ilgili akademik birimin temsilcilerinin görüşleri doğrultusunda
bilgi, beceri ve yetkinlikler konularında geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Her öğretim
programı için program yeterlilikleriyle, ders öğrenme çıktıları arasındaki ilişkiyi gösteren bir
belirtke tablosu oluşturulmaktadır. Bu belirtke tabloları üniversitenin Bologna Süreci
Koordinatörlüğü ile tüm akademik birimlerinde yapılmakta ve internet sayfasında Türkçe ve
İngilizce olarak kamuoyuna sunulmaktadır. Ankara Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen
programların eğitim amaçları ve kazanımları Öğrenci ve Bilişim Koordinatörlüğü tarafından
ilgili birimlere duyurulmakta ve böylece ilgilenen iç-dış paydaşların yararlanabilmeleri için
ilgili birimlerin intern etsayfalarında ilan edilmektedir. Programlardaki eğitim amaçları
anabilim dallarında tüm öğretim elemanlarının görüşleri alınarak ortak oluşturulmaktadır.
Program yeterlikleri ile derslerin eşleştirilmesi yapılmakta ve tüm yeterliklerin gerekli ölçüde
karşılanabilmesini sağlamak amacıyla seçmeli dersler güncellenmektedir. Üniversitemizin
ilgili akademik birimlerine yönlendirilen internet sayfalarında “Bologna Bilgi Sistemi”
sekmesinden ilgili akademik birimin ayrıntılı program ve ders bilgilerine ulaşılabilmektedir.
Lisans programlarındaki öğrencilerin staj yapabilecekleri okullar MEB’e bağlı okullar
arasından dönem başında Fakülte Öğretmenlik Uygulaması Koordinatörlüğü tarafından
belirlenmektedir. Bölüm öğretim elemanları 10-15 kişilik öğrenci gruplarının uygulamaları
ilgili bölüm tarafından hazırlanan Uygulama Yönergesi (Ek. 2) doğrultusunda izlemekten ve
geribildirim vermekten sorumlu olmaktadır.

Fakültemizde mezunların izlenebilmesi için

Fakülte internet sayfasından ulaşılabilen Mezun İzleme Anketi aracılığı ile mezunlarımızın
takibi sağlanmaktadır. Her 10 yılda bir yayımlanan Mezun İzleme Araştırması ile de Fakültemiz
mezunlarının durumları raporlaştırılmaktadır.
Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi
Fakültemizde program yeterliliklerine ulaşılıp ulaşılmadığının izlenmesi amacıyla herhangi bir
tüm programlarımız için geçerli olan bir sistematik oluşturulmamıştır. Eğitim ve eğitim
bilimleri fakültelerinin eğitim programlarını hazırlama ve güncellenme çalışmaları YÖK
tarafından yapılmakta olup, bu çalışmalar ancak ilgili öğretim üyelerinin katılımını sağlama
17

şeklinde desteklenmektedir. Fakültemiz YÖK’ün 2017 yılı içerisinde eğitim ve eğitim bilimleri
fakültesi programlarının güncelleme çalışmasına ev sahipliği yapmıştır. Öğrencilerin program
yeterliklerine ulaşıp ulaşmama düzeyinin bu güncelleme çalışmaları öncesinde de
belirlenmemiş olduğu görülmektedir. Fakültemizde de bazı öğretim üyelerimizin araştırma
faaliyetleri kapsamında yapmış olduğu izleme çalışmaları vardır ancak bu çalışmalar sistematik
olarak yapılamamaktadır. Programlarımızın tercih edilme oranları ÖSYM kılavuzu ve YÖK
ATLAS’tan alınan veriler doğrultusunda izlenmektedir. Fakültemizde yer alan programların
akreditasyon çalışmaları teşvik edilmektedir. Bu çerçevede, ISO 9001-2015 kalite yönetim
sistemi süreci başlatılarak bu konuda bilgilendirmeler yapılmakta ve akreditasyon sürecine alt
yapı oluşturması planlanmaktadır.
Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme
Lisans programlarında yer alan derslerin iş yükleri ve kredileri YÖK tarafından
belirlenmektedir. Lisans programlarımız içerisinde mesleki uygulamaların yapıldığı zorunlu
dersler (Öğretmenlik Uygulaması, Kurum Deneyimi, Okul Deneyimi, Topluma Hizmet
Uygulamaları, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Alan Çalışmaları vb.) yer almaktadır. Bu
derslerin AKTS iş yükleri öğrencilerin programda tamamlamaları beklenen toplam iş yüküne
dahil edilmektedir. Bu konuyla ilgili detaylı bilgi Türkçe ve İngilizce olarak Bologna Süreci
Koordinatörlüğü internet sayfasında yer almaktadır. Fakültemizde derslerin başarı
değerlendirilmesinde üniversite tarafından belirlenen bir Başarı Değerlendirme Yöntemi
(BDY) uygulanmaktadır. Derslerde başarılı olma durumu, fakültenin önceden belirlemiş
olduğu sınıf geçme kuralları doğrultusunda ve ilgili öğretim elemanının öğretimi
değerlendirmede tercih edeceği mutlak ya da bağıl değerlendirme yöntemleriyle
belirlenmektedir. Ders veren öğretim elemanları, derslerine yönelik değerlendirme ölçütlerini
(ödev, seminer, sınav, proje vb.) oluştururken, program yeterlilikleri ve ders kazanımları
ilişkisini göz önünde bulundurmaktadırlar. Mezun olma durumu ise öğrencinin program için
belirlenmiş asgari krediyi başarı ile tamamlamasına göre değerlendirilmektedir. Derslerde
başarılı olma durumu ve mezuniyet ölçütleri ilgili birimler ve öğretim üyeleri tarafından
önceden tanımlanmakta ve öğrenciler internet sayfası, uyum programları ve bilgilendirme
toplantıları yoluyla bilgilendirilmektedir. BDY konusunda öğretim elemanları eğiticilerin
eğitimi programları ile de sürekli olarak bilgilendirilmektedir. Ayrıca BDY ile ilgili gerekli
uyarılar OBS sistemi üzerinden yapılmaktadır.
Fakülte Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü sınav programlarını düzenlemekte, sınav takvimi en
az bir hafta önce fakülte internet sayfasından yayınlanmakta ve öğrenci duyuru panolarında ilan
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edilmektedir. Ara sınavlara giremeyen ve Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim
Yönetmeliği ve Senatonun 29.01.2013 tarih ve 355/3024 sayılı Haklı ve Geçerli Mazeretler
kararı kapsamında başvuru yapan öğrencilerin durumları fakülte yönetim kurulunda
değerlendirilerek uygun bulunan durumlarda öğrencilere mazeret sınav hakkı tanınmaktadır.
2017-2018 eğitim öğretim yılı itibariyle yeni kayıtlı öğrencilerin bütünleme sınav hakkı
kaldırılmış olmakla birlikte eski kayıtlı öğrenciler için bütünleme sınav hakkı devam
etmektedir. Bütünleme hakkı kaldırılmış öğrenciler için ilgili bölümün önerdiği ve Üniversite
Senatosunun onayladığı yükseköğretim kurumlarından yaz öğretiminde alınan ve başarılı
olunan derslerin kabulü sağlanmaktadır.

Mezuniyet aşamasına gelen, programın bütün

derslerinin devamını sağlamış ve en fazla 3 dersten başarısız olan öğrenciler için Mezuniyete
Üç Ders Sınavı Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği doğrultusunda
düzenlenmektedir. Fakültemizde öğrencilerde kültürel derinlik kazandırabilmeye yönelik ve
farklı disiplinleri tanıma fırsatı veren seçmeli dersler Genel Kültür Seçmeli Ders Havuzu’nda
sunulmaktadır. Bu havuzda 2017 yılı güz döneminde 24 ders, bahar döneminde 16 ders olmak
üzere 40 adet Genel Kültür Seçmeli Ders yer almıştır. Bu dersler öğrencilerin lisans
programlarında tamamlamaları beklenen toplam AKTS iş yükleri içerisinde yer almaktadır. Her
lisans programının öğretim programlarında farklı dönemlerine genel kültür seçmeli dersler
yerleştirilmektedir. 2013 yılından bu yana Üniversitemiz Hizmet içi Eğitim Koordinatörlüğü
tarafından yürütülen ve fakülte öğretim elemanlarının verdiği derslerle desteklenen Eğiticilerin
Eğitimi Programlarına fakültemiz öğretim elemanlarının ihtiyaçları da gözetilerek öğrenci
merkezli eğitim yaklaşımları, BDY, öğretim yöntem ve teknikleri, teknoloji entegrasyonu vb.
ile ilgili konularda eğitimler verilmiştir. Çizelge 3‘te 2017-2018 öğretim yılı güz döneminde
fakültemizde görev yapan öğretim elemanlarının anabilim dallarına göre dağılımı ve öğretim
üyesi başına düşen ders saatleri verilmektedir. Buradanda anlaşılacağı gibi, öğretim üyesi
başına düşen ders sayıları oldukça fazla olması, derslerin öğrenci merkezli yöntemlerle
işlenmesi hususunda bir tehdit yaratmaktadır.
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Tablo 3.
2017-2018 Öğretim Yılı Güz Döneminde Fakültemizde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının

Öğretim
Üyesi

Öğretim
Elemanı

Lisans

Öğr. Ser.
Prog.

Lisansüstü
Dersler

Tez Danış.

Toplam

Anabilim Dallarına Göre Dağılımı Ve Öğretim Üyesi Başına Düşen Ders Saatleri

6

3

5,17

1,67

6,50

6,83

20,17

5

4

3,50

0,33

11,17

6,33

21,33

Eğitim Programları ve Öğretim

5

4

7,2

3,6

5,6

5,4

21,8

Eğitim Yönetimi

8

3

1,25

0,00

9,63

9,75

20,63

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi

4

1

0

1

7,5

7,5
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Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

5

2

7,8

1,2

7,8

7

23,8

Eğitim Psikolojisi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi
Güzel Sanatlar Eğitimi

4

1

9

3

7

5,5

24,5

8

2

11,13

3,75

5,00

3,38

23,25

-

4

2

3,5

0

9

9,5

Zihin Engelliler Eğitimi

5

4

9,4

1,2

12,6

5,4

28,6

Okul Öncesi Eğitimi

4

4

12,00

0,5

5,25

2,75

20,5

Sınıf Eğitimi

11

3

7,82

0,91

3,18

1,36

13,27

Sosyal Bilgiler Eğitimi

5

2

8,2

1,2

3,4

1

13,8

Türkçe Eğitimi

2

2

1,5

0

0

7

8,5

BÖLÜM/ANABİLİM DALI
Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi
Temelleri
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Fakültemiz lisans programlarındaki öğrencilere eğitim amaçları,

kariyer

planlama ve

yönetimi, başarı yönetimi konularında öğretim elemanları tarafından danışmanlık hizmetleri
verilmektedir. YÖK tarafından 18 Mart 2016 tarihinde “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans
ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası
Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”te değişikliğe gidilerek Çift Anadal
Programları (ÇAP) için azami öğrenim süresi 7 yıla çıkarılmış ve böylece bu konuda
Fakültemizde

yaşanan

sorunlar

öğrencilerinin

katılımları yla

ilgili

gerçekleşen

bölüm

başkanlarının

toplantılar

ve

sonrasında

ÇAP

çözüme

kavuşturulmuştur.
Öğrencilerin Erasmus programı kapsamında aldıkları derslerin fakültemizdeki eşdeğer
karşılıkları

transkripte

yansıtılmakta

ve

dersin

Erasmus

kapsamında

alındığı

belirtilmektedir. Yurt içindeki uygulama programları YÖK tarafından belirlenen sürede
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yürütülmektedir. Erasmus kapsamında öğrencilerin diğer ülkelerde staj

yapmaları

desteklenmekle birlikte bu stajlarda eşdeğerlilik sağlanamadığı için iş yüküne dahil
edilememektedir.
Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanınma ve Sertifikalandırma
Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Yönetmeliği’nin İkinci Bölüm “Öğrenci Kayıt ve
Kabul İşlemleri, Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar” alt başlığı altında öğrencinin kabulüne ve
kayıt işlemlerine ilişkin ölçütler yer almakta ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından
uygulanmaktadır. Aynı yönetmeliğin “Akademik danışmanlık” alt başlığı altında ise öğrencinin
ilk kayıttan, mezun olana kadar sürecin doğru işlemesi ve öğrencinin doğru yönlendirilmesi
amacıyla öğrenciye öğretim görevlilerinden veya öğretim üyelerinden bir danışman ataması
yapılması ve atanan danışmanın süreç içerisindeki görevleri yer almaktadır.
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,
Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelik çerçevesinde hazırlanan Çift Anadal Yönergesi ve Yandal Yönergesi’nde
programa başvuru ve kabul koşulları açık hükümlerle belirlenmiştir.
Ayrıca Fakültemizde yürütülen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı YÖK
tarafından hazırlanmış Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul
ve Esaslar ile bu esaslar doğrultusunda hazırlanan Ankara Üniversitesi Pedagojik Formasyon
Eğitimi Sertifika Programı Uygulama Yönergesi’nde programa başvuru ve kabul koşulları
belirlenmiştir. Ankara Üniversitesi Diploma ve Diğer Resmi Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin
Yönerge’de diploma, sertifika vb. resmi belgelerin düzenlenmesine ilişkin ilkeler
belirlenmiştir.
Yükseköğretim kurumlarında daha önce öğrenim görmüş, öğrencilerin alıp başarmış olduğu
derslerin tanınması ve sınıf intibaklarının yapılması, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve
Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi
Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön
Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik (Dikey
Geçiş Sınavı), Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği mevzuatları
doğrultusunda Fakültemizde oluşturulan Ders Denklik Komisyonu tarafından değerlendirilip
raporlaştırılarak Fakülte Yönetim Kurulu görüşüne sunulmaktadır. Konuya ilişkin Fakülte
Yönetim Kurulu’nun kararı Rektörlük Makamına arz edilmektedir.
Fakültemizde yürütülen lisans programlarının normal öğrenim süresi dört yıl azami
21

süresi ise yedi yıldır. Yükseköğretim Kurulu’nun https://yokatlas.yok.gov.tr/ adresinden
alınan Fakültemiz lisans programlarının adaylar tarafından tercih edilme sıralaması
Çizelge 4’de verilmiştir.
Çizelge 4.
2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında Fakültemiz Lisans Programlarının Tercih Edilme
Sıralaması

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

2016
(%)
43,5

2017
(%)
45

Okul Öncesi Öğretmenliği

55,6

37,68

Özel Eğitim Öğretmenliği

78

78,75

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

56,9

51,42

Sınıf Öğretmenliği

26,8

37,5

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

32,3

33,33

Program Adı

Çizelge 4 incelendiğinde kayıt yaptıran öğrencilerimizin büyük bölümünün ilk üç tercihinden
birine yerleştiği görülmektedir. Bu durum programlarımızın tercih edilirliği konusunda olumlu
bir tablo ortaya koymaktadır.
Çizelge 5.
Fakültemiz Lisans Programlarının Ayrılan Kontenjanların Doluluk Oranları (20172018)
Puan
Türü

Program Adı

MF-1

Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Öğretmenliği

ÖSYM
Kontenjan

Kayıtlı
Öğrenci
Sayısı

Doluluk
Oranı %

60

21

35

TS-1

Okul Öncesi Öğretmenliği

70

69

98,57

TS-1

Özel Eğitim Öğretmenliği

80

82

102,5

70

76

108,57

TM-3

Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık

TM-2

Sınıf Öğretmenliği

80

84

105

TS-1

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

60

62

103.33

420

394

93,81

TOPLAM

Çizelge 5 incelendiğinde fakültemiz programlarından BÖTÖ programı hariç diğer
programlarının tamamının dolu olduğu görülmektedir. BÖTÖ programında yaşanan bu
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sıkıntı Bu alanda öğretmen eğitimi politikaları ve puan türünde yapılan değişikliklerden
kaynaklandığı düşünülmektedir.
Eğitim-Öğretim Kadrosu
Üniversitemizde akademik personel gereksinimleri anabilim dallarında görüşülerek
dekanlıklara iletilmekte ve dekanlık üzerinden üniversiteye iletilmektedir. Dolayısıyla
ihtiyaçlar yerinde belirlenmektedir. Açılacak kadrolarla ilgili bilgiler, ilgili yönetmelik ve
yönergeler internet sayfasında açık bir biçimde yer almaktadır. Üniversitemiz Personel Daire
Başkanlığı internet sayfasında atanma ve yükseltilme ölçütleri yayımlanmaktadır.
Fakültemizden son yıllarda çeşitli nedenlerle (yaş haddinden emeklilik, erken emeklilik, kurum
değişiklikleri, ihraçlar vb.) ayrılan öğretim elemanlarının fazla olması nedeniyle akademik
kadroda yetersizlikler yaşanmaktadır. Bu durum öğretim elemanlarının iş yükünü önemli
ölçüde artırmıştır. Bazı programlardaki uzmanlık gerektiren özel dersler için kurum dışından
2547 sayılı Kanunun 31, 40/a ve 40/d maddeleri çerçevesinde görevlendirmeler yapılmaktadır.
Kuruma dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı seçiminde Anabilim dallarından gelen
talepler ilgili akademik birim kurullarında değerlendirilerek dekanlıklara iletilmekte ve
dekanlık üzerinden üniversiteye iletilmektedir. Birimdeki ders görevlendirmelerinde öğretim
elemanlarının çalışma ve akademik uzmanlık alanları dikkate alınmaktadır.
Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimleri çeşitli yollarla desteklenmektedir. Öğretim
elemanlarının kongre ve bilimsel toplantılara katılımı Uluslararası Bilimsel Etkinlikleri
Destekleme (UBED) ve Fakültemiz Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Etkinliklere Katılım/
Destekleme İlkeleri (Ek. 3) kapsamında desteklenmektedir. Ayrıca öğretim elemanlarının
Erasmus+, Farabi gibi değişim programlarından yararlanmaları desteklenmektedir.
Eğitim-Öğretim kadrosunun eğitsel performansları her eğitim-öğretim döneminin sonunda
OBS üzerinden gerçekleştirilen Öğrenci Ders Değerlendirme Formları aracılığıyla
izlenmektedir. 2012 tarihinden bu yana Üniversitemizde yoğun bir Hizmet İçi Eğitim süreci
gerçekleşmektedir. Hizmet içi Eğitim Koordinatörlüğü tarafından akademik ve idari personelin
mesleki gelişiminin sürdürülebilmesi için yürütülen bu programlara (Eğiticilerin Eğitimi ve
Hizmet içi Eğitim) fakültemiz öğretim elemanları tarafından yoğun destek verilmektedir.
Ancak akademik personelin kurum içinde düzenlenen eğitim ve seminerler yolu ile de
desteklenmesi söz konusudur. Ekim 2017 yılında HİE koordinatörlüğü ile işbirliği içinde
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düzenlediğimiz Zenginleştirilmiş eğiticilerin eğitimi programına fakültemizde görev yapan
öğretim elemanlarının büyük çoğunluğu katılım göstermiştir. Şubat 2018 tarihinde kendi
içimizde planladığımız nitel araştırma yöntemleri konulu bir günlük seminerle de mesleki
gelişim çalışmaları düzenlenmektedir.
Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler
Eğitim Bilimleri Fakültesi Kütüphanesi, Fakültenin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini
desteklemek amacıyla kurulmuştur. Kütüphane bu amaç doğrultusunda eğitim ve ilgili diğer
alanlardaki eserleri Fakülte akademik personeli ve öğrencilerinin istekleri doğrultusunda satın
almaktadır. Kullanıcıların faydalanması için ayrıca genel kültür, dil ve edebiyat alanındaki
güncel eserler de bağış ya da satın alma yoluyla kütüphaneye temin edilmektedir.
Kütüphanemizde yerli ve yabancı toplam, 44084 kitap, tez ve çocuk kitabının yer aldığı bir
kütüphane bulunmaktadır. 2017 yılı içerisinde 181 adedi satın alma, 769 adedi bağış yoluyla
olmak üzere toplam 950 kitap kütüphanemize kazandırılmıştır. Kütüphaneye her yıl yaklaşık
750-1500 kitap kazandırılmaktadır. Fakültemize kazandırılan yeni dergileri ve kitapları
fakültemiz web sayfasından takip edebilmektedir. Kütüphanemizde 23 Şubat 2018 itibari ile
1818 yüksek lisans, 700 doktora ve 39 doçentlik tezi olmak üzere toplam 2457 adet tez
bulunmaktadır. 2014-2015 öğretim yılında 1 adedi basılı, 8 adedi elektronik, 1 adedi hem basılı
hem elektronik ortamda olmak üzere toplam 10 adet yabancı dergiye aboneliğimiz devam
etmektedir. Üniversitemiz elektronik kütüphanesi aracılığıyla Elsevier, Blackwell, Springer,
Nature, Science vb. dünyanın önde gelen yayınevleri tarafından hizmete sunulan veri tabanları
ile kullanıcılarımıza zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın hizmet verilmektedir.
Kütüphanemiz akademik yıl içerisinde hafta içi 09.00-22.00 kullanıma açıktır. Sömestri ve yaz
tatili dönemlerinde ise, 09.00-12.30 ve 13.30-17.30 saatleri arasında kullanılmaktadır. Ayrıca
sınav dönemlerinde Cumartesi-Pazar günleri de 09:00 - 22:00 saatleri arasında hizmet
vermektedir. Kütüphanemiz açık raf sisteminde olması nedeniyle okuyucular açık olduğu
zamanlarda kitap ödünç alabilmektedir.
Fakültemizde, öğrenciler için; 2 adet 6 kişilik, 1 adet 8 kişilik ve 1 adet de 10 kişilik toplam
üzere toplam 4 adet sesli çalışma salonu bulunmaktadır. Kullanıcılar, hafta içi 09.00-17.30
saatleri arasında ve sınav dönemlerinde ise sınavlardan 2 hafta öncesi ile sınav haftasında 09.0021.30 saatleri arasında en fazla 3 saat süreyle faydalanabilmektedir. Çalışma salonları toplamda
30 kişi kapasitelidir. Kütüphanemizde öğrencilerin serbest kullanımları için 10 adet bilgisayar,
kütüphane kayıtlarını taramak için ayrılmış 2 adet bilgisayar bulunmaktadır. Kütüphanemiz,
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diğer üniversite kütüphanelerinden okuyucularımızın istediği kitapları kütüphaneler arası
ödünç alma yolu ile de akademik personeline hizmet vermektedir. Kütüphane kaynaklarından
istenilen kitapları da yine ülkemizdeki tüm üniversite kütüphanelerine ödünç verilebilmektedir.
Fakültemiz akademik personeli, ODTÜ, Gazi ve Bilkent ve diğer üniversite kütüphanelerinde
de yapılan protokol ile karşılıklı faydalanıp kitap ödünç alabilmektedir.
Çocuk Kütüphanesi
Çocukları yazınsal ve öğretici nitelikli ürünlerle buluşturmak, çocuk yazını konusunu önemli
bir araştırma konusu olarak gündeme getirmek, çocuk kütüphanesi kültürünün yaygınlaşmasına
katkı sağlamak ve çocuk ile kütüphane arasında etkili bir iletişim bağı oluşturmak amacıyla
kurulmuş olan çocuk kütüphanesinde katalog bilgileri bilgisayar ortamına aktarılmış 8201
çocuk kitabı bulunmaktadır.
Öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel, sportif çalışmalar kapsamında 914 öğrencimizin
katıldığı 17 ayrı teknik gezi düzenlenmiştir. (Örn.; 1-Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı
dersi kapsamında Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü, Dil ve Konuşma
Bozuklukları Merkezi ve İşitme Engelli Çocuklar Eğitim Merkezi(İÇEM)ne eğitsel amaçlı
inceleme ziyareti yapılmıştır. 2- Sosyal ve Doğal Çevre Topluluğunun faaliyetleri
kapsamında Karabük İli Safranbolu İlçesi sınırları içinde coğrafi, tarihi ve kültürel dokunun
gezisi gerçekleştirilmiştir). Sportif faaliyetler kapsamında ise erkek futbol, erkek voleybol,
erkek basketbol ve kadın voleybol takımlarımız Üniversitemiz içinde Fakültemizi temsil
etmektedir. Bazı sivil toplum örgütleriyle yaptığımız çalışamlarla öğrencilerimizi sosyal ve
kültürel alanda da destekliyoruz. Rotary klupleriyle ortaklaşa düzenlenen bir aylık bir
program dahilinde yürütülen Toplum Liderleri Geliyor Projesi bu alanda yaptığımız örnek
bir çalışmadır. Yaklaşık yüz öğrencimiz bu programdan yararlanmıştır. (Ek.4)
Fakültemizde, öğrenciler için; 2 adet 6 kişilik, 1 adet 8 kişilik ve 1 adet de 10 kişilik toplam
üzere toplam 4 adet sesli çalışma salonu bulunmaktadır. Kullanıcılar, hafta içi 09.00-17.30
saatleri arasında ve sınav dönemlerinde ise sınavlardan 2 hafta öncesi ile sınav haftasında 09.0021.30 saatleri arasında en fazla 3 saat süreyle faydalanabilmektedir. Kütüphanemizde
öğrencilerin serbest kullanımları için 10 adet bilgisayar, kütüphane kayıtlarını taramak için
ayrılmış 2 adet bilgisayar bulunmaktadır. Kullanım oranları takip edilen bu salonlar
öğrencilerimizin birlikte çalışmalrını teşvik etmek amacıyla önemli bir hizmet sunmaktadır.
Bilgisayar ders ve sınavlarının yapıldığı 3 bilgisayar labaratuvarımız (100 kişi kapasiteli)
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bulunmaktadır. Bu labaratuvarların dışında öğrencilerimizin ders dışında çalışma ve araştırma
yapabilmeleri için 30 kişi kapasiteli bir bilgisayar labarutavarı planlanmış, yeri ve malzemesi
temin edilmiştir. Çok yakında hizmete girecektir.
Salonların kullanımı belirli kurallara bağlanmıştır. Kullanım oranları aylık takip edilmekte, istek
ve şikâyetler aylık olarak toplanmaktadır. Bu şekilde daha etkili hizmet sunulmaya
çalışılmaktadır.
Söz konusu hizmetler SKS daire başkanlığı ile fakültemiz içerisinde oluşturulan öğrenci ihtiyaç
komisyonu çalışmaları kapsamında desteklenmekte olup, yıllık bütçede buna ilişkin bir harcama
kalemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla yüzdelik dağılım ile ilgili herhangi bir veri
bulunmamaktadır.
Düzenli olarak hizmet sunan altı (6) topluluğumuz (Ankara PDR Topluluğu, Özel Eğitim
Topluluğu, Sosyal ve Doğal Çevre Topluluğu, Halk Oyunları Topluluğu, Eğitim Tiyatro ve
Kültür Topluluğu ve Eğitimde Yaratıcı Drama Topluluğu) bulunmakta ve öğrencilerimizi bu
topluluklar aracılığı ile sosyal, kültürel, sportif faaliyetlere

katılım

için

teşvik

edilmektedirler. Her yıl yapılan Kalem Bayramı şenlikleri ile topluluklarda üretilen
çalışmalar paylaşılmaktadır. Bu faaliyetlere katılan öğrenciler fakülte yönetim
kurulundan alınan kararlar ile derslerinde izinli sayılmaktadır.
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik (AÜEBF
PDR) birimimiz mevcut olup; bir uzman ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (RPD)
öğretim elemanları tarafından fakültemizdeki öğrencilere profesyonel olarak psikolojik
danışmanlık hizmeti verilmektedir. 2017-18 Güz dönemi, PDR birimi uzman psikoloğumuz
tarafından 14 lisans öğrencimize 8 ile 10 seans psikolojik danışmanlık desteği verilmiş; 12
öğrenci ile psikolojik destek hizmeti başlatılmış ve 42 öğrenci psikolojik destek için bekleme
listesine alınmıştır. RPD lisans ve yüksek lisans programlarında Bireyle Psikolojik Danışma
Uygulamaları dersleri kapsamında 80 lisans ve 3 yüksek lisans öğrencimiz akademik ders
danışmanlarının süpervizyonu ile fakültemizdeki 89 öğrencimize 6 seans bireysel görüşme
yapmışlardır.
Ayrıca, 2017-18 eğitim öğretim yılında PDR Birimimizin kalitesini artırmak için yeniden
yapılandırılma başlatılmıştır. AÜEBF PDR biriminin, fakültemizin eğitim misyonunun bileşeni
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olması için “akran danışmanlığı” müdahalesinden yararlanılmaktadır. Bilgi Çağının talepleri,
21.yy becerileri ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler
Çerçevesi, MEB 2017 Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri, Ulusal Meslek Standardı
Okul Psikolojik Danışmanı Seviye 7 ve beliren yetişkinlik döneminin gelişim görevleri,
fakültemizdeki öğrencilerin ihtiyaç ve talepleri temel alınarak;

akran danışmanlığı

programımızın amacı, lisans öğrencilerimizin meta yeterliklerinin gelişimini desteklemek
olarak belirlenmiştir. Akran danışmanları RPD programı lisansüstü (yüksek lisans ve doktora),
lisans 3. ve 4. sınıflarda öğrenim gören öğrencilerimiz arasından seçilmiş, eğitim verilmiş ve
süpervizyon desteği ile görevlendirilmeye başlamıştır. 2017-18 eğitim öğretim yılı Güz
döneminde yapılan pilot çalışmanın değerlendirme verileri, akran danışmanlığı programımızın
lisans öğrencilerimizin meta yeterliklerinin gelişiminde etkili olduğu belirlenmiştir.
Özel gereksinimli öğrencilerin akademik birimlerden en üst düzeyde yararlanmalarını sağlamak
için fiziki koşulların iyileştirilmesi olanaklar ölçüsünde yapılmakta ve iyileştirilmesine yönelik
planlamalar ve çalışmalar yürütülmektedir. Özel gereksinimli öğrencilerin Yerleşke içi
olanaklardan ve eğitim-öğretim etkinliklerinden yararlanmalarını sağlama çalışmaları Engelsiz
Ankara Üniversitesi Birimi tarafından yürütülmektedir.
Fakültemizdeki uluslararası öğrencilerle belirli zaman dilimlerinde yapılan toplantılarla ihtiyaç
belirlemesi ve bu ihtiyaçların giderilmesi yönünde çalışmalar yapılmaktadır (Ek. 7). Fakültemiz
öğretim elemanları tarafından koordine edilen Engelsiz Ankara Üniversitesi Birimi, engelli
öğrenciler ile akademik ve idari personelin gereksinimlerini karşılamak, üniversitede
düzenlenen tüm etkinliklere tam katılımlarını sağlamak, akademik ve sosyal başarılarını
arttırmayı hedeflemektedir. Sunulan hizmetlerin/desteklerin kalitesi, etkinliği ve yeterliliği
birimlerimiz ile Ankara Üniversitesi Rektörlüğü arasındaki iş birliği ile güvence altına
alınmaktadır. Engelsiz Ankara Üniversitesi Birimi’ne kayıtlı öğrencilerin özellikle öğretimsel
erişilebilirlik konularındaki gereksinimlerini ve taleplerini karşılamaya yönelik bireysel
çözümler üretilmeye devam edilmektedir. Bu birim tarafından fakültemizde bulunan engelli
öğrencilerle bireysel görüşmeler yapılmakta ve öğretime ilişkin gereksinimlerinin karşılanması
amacıyla “Bireysel Uyarlama Mektubu” hazırlanmaktadır. Ayrıca 2017-2018 eğitim öğretim
yılı kayıt döneminden itibaren “Ankara Üniversitesi Ön Lisans/Lisans Eğitim Öğretim
Yönetmeliği” ile “İnteraktif Kayıt Kılavuzu” işaret dili ile de Ankara Üniversitesi Ankara
Üniversitesi Web TV’de yayınlanmaktadır.
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Ç. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
Bu bölümde Fakültemiz araştırma sürecinin bir değerlendirmesi yapılmıştır. Araştırma
stratejimiz ve hedeflermiz, araştırma kaynaklarımız, araştırma ekibimiz ve araştırma
performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi sürecinde yapılan çalışmalara yer verilmiştir.
Araştırma Stratejisi ve Hedefleri:
Fakültede görev yapan öğretim elemanlarının faaliyetleri, araştırma, eğitim-öğretim ve topluma
hizmet alanlarında eş zamanlı olarak sürdürülmektedir. Başka bir deyişle, öğretim
elemanlarından bazıları sadece araştırma faaliyetlerine odaklanırken bazılarının eğitim öğretim
veya topluma hizmet faaliyetlerine odaklanması söz konusu değildir. Her öğretim elemanı
ayırım yapmaksızın bu faaliyetlere katılmaktadır. Bu durum, öğretim elemanlarının ders yükleri
(eğitim–öğretim faaliyetleri), araştırmaya dayalı yayınları (araştırma faaliyetleri) ve çeşitli kamu
veya özel kurum ve kuruluşlara sunulan eğitim programlarında görev alma sıklıkları (topluma
hizmet faaliyetleri) ile tespit edilebilir. Fakülte öğretim elemanları tarafından yürütülmekte olan
uluslararası destekli projeler, TUBİTAK projeleri, Kalkınma Bakanlığı ve Kalkınma Ajansları
tarafından desteklenen projeler, BAP Projeleri, fakültenin araştırma faaliyetlerinin yoğunluğunu
tespit için gözden geçirilebilir. Fakültede yürütülmekte olan Lisansüstü programlar da araştırma
faaliyetleri için yönlendirici bir işleve sahiptir. Özellikle Yüksek Lisans ve Doktora tezleri
kapsamında yapılan araştırmalar, bilimsel toplantılarda bildiri olarak sunulabildiği gibi, bilimsel
dergilerde makale olarak da yayınlanmaktadır. Yapılan tezlerin çoğu, YÖK Tez Tarama sitesi
aracılığıyla ilgililerin kullanımına sunulmaktadır.

Fakültemiz öğretim elemanları Ankara

Üniversitesi Hizmetiçi Eğitim Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen çok sayıda seminerde
görev almaktadır. Benzer şekilde, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının (örneğin MEB,
Başbakanlık, TKİ vb.) eğitim talepleri de doğrudan fakülte tarafından veya Sürekli Eğitim
Merkezi aracılığıyla karşılanmaktadır. Bu tür hizmetlerin sunumunda üniversitenin diğer
birimleriyle de (örn. Hukuk Fakültesi ile Arabuluculuk Eğitimi Programı ve Uzlaştırmacı
Eğitimi Programı uygulanmıştır) aktif işbirliği yapılmaktadır. Yukarıdaki belirlemelerden
hareketle, fakültenin araştırma faaliyetlerini teşvik etmek için;
1. Lisansüstü dersler kapsamında öğrencileri araştırmaya ve etki faktörü yüksek dergilerde yayın
yapmaya teşvik etmek
28

2. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ve mezunlarının sayısını artırarak araştırmacı insan
gücünün artmasına katkı sağlamak
3. Disiplinlerarası araştırmaları (fakültenin farklı bölümleri arasında işbirliği ile yapılan
araştırmaları) teşvik etmek.
4. Araştırmacıların motivasyonunu düşüren koşulları (bürokratik işlemler, yardımcı eleman
desteği, vb.) iyileştirmek
5. Başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, eğitimle ilgili olarak kamu kurumlarındaki verilere
erişimin sağlanması için işbirliği olanaklarını artırmak
6. Fakültemiz elemanlarınca yapılan araştırma ve yayınların kataloğunu (varsa elektronik
bağlantılarını da içerecek şekilde) hazırlamak ve bu kataloğun elektronik ortamda dağıtımını
yapmak
7. Araştırmaların yararlı model, patent ve ürüne dönüştürülebilmesi için teknik destek sağlamak
(patent için başvuru süreci, işlemler, vb.)
8. Teknokentteki şirketlerle işbirliği yaparak yararlı model, ürün, patent almayı teşvik etmek için
gerekli teknik desteği sağlamak
9. Araştırmacıları, ek mali kaynaklar bulma hususunda kurum dışı kaynaklar (Kalkınma
Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, UNICEF, TUBİTAK vb.) hakkında bilgilendirmek
10. Fakültede yeni araştırmaların sunulacağı en az iki bilimsel toplantı gerçekleştirmek
11. Üniversitemizin çeşitli Araştırma ve Uygulama Merkezlerinde görevli öğretim
elemanlarının, araştırma ve yayınlarında fakülte adının görülebilirliğini artırmalarını teşvik
etmek gibi stratejilerin uygulanması planlanmaktadır.
Fakültenin vizyonu, eğitim bilimleri alanında yapılan kuramsal ve uygulamalı araştırmalar
yoluyla bilgi üretimine katkıda bulunmak şeklinde açıkca ifade ve ilan edilmiştir. Bu vizyona
uygun olarak, fakülte öğretim elemanları tarafından yapılan araştırmalar ve bu araştırmalara
dayalı makaleler uluslararası indekslerce taranan bilimsel dergilerde yayınlanmakta, bu yayınlar
her yıl akademik faaliyet raporları ile fakülte yönetimine ulaştırılmaktadır. Yıllık faaliyet
raporlarındaki veriler ve ARVED sistemindeki veriler kullanılarak özellikle Fakültemiz
araştırma öz değerlendirme raporunda belirlenen hedeflere ulaşma düzeyi tespit edilecektir.
Fakültenin vizyonu, “toplumun eğitim sorunlarını irdeleyen, çözüm önerileri geliştiren ve bu
yönde politikaların belirlenmesinde öncü olan” bir fakülte olmaktır. Buna uygun olarak,
özellikle Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK tarafından belirlenen öncelikli alanlarda
araştırma ve yayın faaliyetlerinin artırılması gerekmektedir. Özellikle Suriye’den göç eden
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aileler ve çocukların eğitimi, bu çocuklara hizmet veren öğretmenlerin mesleki eğitimi, Türkçe
öğretimi ve diğer alnlarda program geliştirme konularında öğretim elemanlarımızca aktif destek
verilmektedir. Ülkenin diğer bir sorunu olan mevsimlik tarım işçiliği nedeniyle okul dışında
kalan çocukların eğitimine de fakültenin öğretim elemanları tarafından destek verilmektedir.
Ulusal düzeydeki bu faaliyetlerin araştırma ve yayına dönüştürülmesi konularına daha fazla
öncelik verilmelidir.
Fakültenin vizyonu, “toplumun eğitim sorunlarını irdeleyen, çözüm önerileri geliştiren ve bu
yönde politikaların belirlenmesinde öncü olan; bilgi birikimini ulusal ve uluslararası akademik
topluluğun, kamu ve özel kurumların, sivil toplum örgütlerinin ve bireylerin paylaşımına sunan
bir fakülte olmaktır”. Buna uygun olarak, fakültenin öğretim elemanları tarafından yapılan
araştırma ve yayınlarla, örneğin ilkokula başlama yaşı, ilk ve ortaöğretim okullarındaki öğretim
programlarının geliştirilmesi, ortaöğretim kurumlarına geçiş sistemi ve sınavların niteliği,
üniversite seçme sınavları gibi ulusal düzeydeki pek çok konuda görüş belirtilmekte, eğitimin
niteliğini artırmaya yönelik önerilerde bulunulmaktadır. Uluslararası öğrenci başarısını
değerlendirmeye yönelik uluslararası sınavlarda Türkiye’nin durumu, fakültenin öğretim
elemanları tarafından incelenerek raporlaştırılarak kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
Sosyoekonomik ve kültürel gelişmeye katkıda bulunma potansiyel olan bir diğer konu da,
ülkemizde uygulanan çeşitli anababa eğitimi programlarının etkililiğinin de fakültede yapılan
doktora tezlerine konu olmasıdır.
Araştırma Kaynakları:
Fakültemiz sosyal bilimler alanında yapılan araştırmalarda genel olarak kullanılan fiziki
altyapıya sahiptir. Altyapı olanakları tüm öğretim elemanlarına açıktır. Ayrıca, fakültemize
ayrılan bütçe dahilinde, bilimsel etkinliklere katılmak isteyen öğretim elemanlarına maddi
destek sağlanmaktadır. Bölümler kendi çalışma alanlarına özel ihtiyaç duydukları teknik
donanım ya da ekipmanları büyük oranda yürüttükleri araştırma projelerinin bütçelerinden
karşılamaktadırlar. Fakültemiz bütçe imkanları dahilinde alt-birimlerden gelen her türlü destek
talebini yerine getirmeye çalışmaktadır. Diğer taraftan, sosyal bilimlerde ve özellikle eğitim
bilimleri

alanında

yapılan

araştırmalar

büyük

oranda

üniversite

dışı

ortamlarda

gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle, araştırmacılar, araştırma sürecinin önemli bir bölümünü saha
çalışması olarak yürütmektedirler. Bu durumun ortaya çıkardığı en önemli sorun zamana
ilişkindir. Diğer bir anlatımla, araştırmacıların en çok ihtiyaç duyduğu şey, teknik altyapıdan çok
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zamandır. Yine araştırmacıların veri toplamak için ihtiyaç duydukları en temel araçlar
ekipmanlar değil kendileridir. Dolayısıyla, eğitim bilimleri alanında araştırmaların artırılması ya
da daha verimli hale getirilebilmesi için araştırmacıların ihtiyaç duyduğu “zaman” konusunda
düzenlemeler yapılması en temel gerekliliktir.
Fakültemizde bulunan araştırmacılar hem iç hem de dış paydaşlarla çeşitli düzey ve yoğunlukta
iş birliği yapmaktadır. Fakülte içinde eğitim bilimlerinin farklı disiplinlerinden uzmanlar bir
araya gelerek ulusal ve uluslararası projeler yürütmekte, ortak yayınlara imza atmaktadırlar.
Fakültenin öncülüğünde uluslararası nitelikte sempozyum ve kongreler düzenlenerek, diğer
kurumlar ile iş birliği olanakları artırılmaya çalışılmaktadır. Fakültede, eğitim bilimleri
alanındaki önemli tartışma konuların masaya yatırıldığı paneller ve oturumlar düzenlenmektedir.
Bu oturumlar aracılığıyla bilgi ve deneyim aktarımı gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır.
Uluslararası iş birliği büyük oranda birim bünyesindeki öğretim elemanlarının diğer ülkelerdeki
üniversite ve kuruluşlarla yürüttükleri projeler üzerinden sağlanmaktadır. Uluslararası
anlaşmalar kapsamında (Erasmus+ vb.) yurtdışına gönderilen ve yurtdışından fakültemize gelen
öğrenciler de iş birliğini artırmaya katkıda bulunmaktadır. Öğrenci değişimi kapsamında sürekli
olarak yeni üniversitelerle değişim anlaşmaları imzalanmaktadır. Uluslararasılaşma kapasitesini
artırmak amacıyla fakültemiz bünyesinde yabancı dilde eğitim yapan bir program açılmış ve
başka programların açılması konusunda çalışmalara başlanmıştır. UNESCO, UNICEF ve UNDP
gibi Birleşmiş Milletlerin uzmanlaşmış kurumlarıyla araştırma ve projeler aracılığıyla işbirliği
yapılmaktadır (Ek. 6).
Araştırma faaliyetlerinin neler olduğu, hangi kapsamda kimler tarafından yapıldığı ve muhtemel
bitiş tarihleri izlenmekte ve fakülte internet sayfasında yayınlanmaktadır. Bazı önemli
çalışmaların Fakülte içinde yapılan bilimsel toplantılarda ya da kongerlerde sunulması teşvik
edilmektedir.
Fakültenin araştırma çalışmaları için üniversite dışı fonlamaları artırmaya yönelik rekabetçi
stratejileri bulunmamaktadır. Ancak, öğretim elemanlarını üniversite dışı fonlamaları
kullanabilmeleri için gerekli beceri ve bilgiyi kazandırabilmek için çeşitli toplantılar
düzenlenmektedir. Araştırma fonlarının üniversite dışı kaynaklardan bulunması için öğretim
üyelerini motive edici bir takım tedbirlerin alınmasına dönük çalışmalar yapılması
planlanmaktadır.
Her ne kadar birimde dış destek ile yürütülen (TÜBİTAK, Avrupa Birliği, Bakanlıklar,
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Kalkınma Ajansları gibi) projeler olsa da dış destek miktarının yeterli olmadığı
düşünülmektedir. TÜBİTAK ve Bakanlıklardan alınan destekler fakültedeki bölümlerin işleyişi
ve çalışma alanları gereği sürdürülebilir bir niteliktedir. Dış desteklerden alınacak kaynaklara
ilişkin fakültemizde toplantılar yapılmaktadır. 2017 yılı içerisinde TÜBİTAK Bilim ve Toplum
Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Çağrı
Programı ve 4005-Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Çağrı Programı tanıtım
sunumu ilgili Başkanlık tarafından Fakültemiz öğretim elemanlarına yapılmıştır.
Araştırma Kadrosu:
Akademik personel alımları üniversitemiz senatosunun kabul ettiği atama ve yükseltme kriterleri
doğrultusunda yapılmaktadır. Bu ilkelere ilave herhangi bir ölçüt bulunmamaktadır.
Araştırmacılarımızın

yetkinliklerini

ölçme

ve

değerlendirmede

özel

bir

uygulama

yapılmamaktadır.
Araştırma ile ilgili yetkinliği verdiği ders, yayımlandığı makale ve sunduğu bildiri konularına
göre ve mezuniyet durumuna göre üniversitemizin atanma ilkeleri ile belirlenebilmektedir.
Üniversitemizin sunduğu BAP proje desteği, UBED desteği yanında özellikle yeni revize edilen
fakültemiz yurt içi ve yurt dışı görevlendirme desteği ile belirli düzeyde destekler sunulmaktadır.
Ayrıca araştırma alt yapısını güçlendirmek amacıyla özellikle araştırma ve istatistik alanlarında
öğretim üyelerimize hizmet içi eğitim desteği verilmektedir. Güncel konularda toplantı ve
seminerler aracılığı ile bilgilendirme ve güncelleme seminerleri yapılmaktadır. Yapılan
çalışmaların paylaşımı için demokratik teşvik edici bir akademik ortam yaratılmasına özen
gösterilmektedir. Öğretim elemanlarımızın aldığı ödüller ve elde ettikleri başarılar hem
fakültemiz internet sayfasından hem de kurum içi elektronik posta aracılığı ile tüm fakülteye
duyurulmaktadır. Genel akademik kurul toplantılarında fakültemizde yürütülen tüm ulusal ve
uluslararası projeler kısaca tanıtılmakta ve internet sayfasında paylaşılmaktadır.
Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi:
Fakültemizdeki araştırma faaliyetleri öncelikli olarak ulusal ve uluslararası bağlamda güncel
eğitimsel ve toplumsal sorunlara çözüm bulmak amacıyla yürütülmektedir. Bu anlamda yapılan
çalışmalar nicel, nitel ve karma yöntemler olarak farklılaşmaktadır. Fakültemizde hazırlanan özdeğerlendirme raporu ile mevcut araştırma faaliyetlerinin ölçütleri belirlenmiştir. Bununla
beraber, araştırma anlamında fakültemizin güçlü ve zayıf alanları, akademik personelimizin
niteliği, uluslararası işbirlikleri, akademik eleman istihdam stratejilerimiz, araştırma
altyapımızın yeterliliği ortaya konularak 2018-2022 yılları arasındaki hedef araştırma faaliyet
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ölçütleri oluşturulmuştur (Ek. 7), (Ek. 8). Dolayısı ile mevcut araştırma faaliyetleri belirlenen
hedefler ile oldukça uyumludur. Yıllık faaliyet raporlarında ulusal ve uluslararası kitap sayısı,
ulusal ve uluslararası makale, ulusal ve uluslararası bildiri sayıları gibi veriler betimleyici
istatistikler ile incelerek yılda bir veya iki kez yapılan fakültemizin Akademik Kurul
Toplantısında öğretim elemanlarımız ile paylaşılmaktadır. Bununla beraber, üniversitemizin
Araştırma Verilerinin Değerlendirilmesi (ARVED) sistemine fakültemizde bulunan öğretim
elemanlarının verileri girilmiştir. ARVED sisteminde olmayan (ulusal ve uluslararası kitap
sayısı, ulusal makale sayısı, ulusal ve uluslararası bildiri sayıları vb.) başlıklar yetkililere bir
rapor halinde sunularak bu verilere de ARVED üzerinden erişilmesi sağlanacaktır. ARVED’den
alınacak sonuçlar değerlendirilerek anabilim dallarına ve bölümlere periyodik olarak (yılda iki
veya üç kez) araştırma faaliyetlerini izleme ve değerlendirme raporları sağlanacaktır. Bununla
beraber, fakültemiz için de araştırma faaliyetlerini izleme ve değerlendirme raporu
oluşturulacaktır.
Yıllık faaliyet raporlarından elde edilen veriler yılda bir veya iki kez yapılan fakültemiz
Akademik Kurul toplantısında öğretim elemanlarımız ile paylaşılmaktadır. ARVED üzerinden
elde edilen verilerden hazırlanacak olan raporlar öğretim elemanlarımız ile paylaşılacaktır.
Fakültemiz, öğretim elemanlarımızın yapmış oldukları Q1, Q2, Q3 ve Q4 tipindeki bilimsel
dergilerdeki yayın sayıları bağlamında üniversitemizdeki tüm fakülteler arasında üçüncü, sosyal
bilimler alanlarında bulunan fakülteler arasında birinci sıradadır. Bu yayın sayılarının daha da
artması için öğretim elemanlarımız teşvik edilmektedir. Bu amaçla fakültemiz, farklı disiplinler
altında çalışan akademisyenlerin ve uzmanların bilimsel araştırma çatısı altında toplanarak
işbirliği içerisinde çalışmalarını teşvik etmektedir. Bununla beraber, ulusal ve uluslararası
nitelikli projelerle alana önemli katkılar sağlayabilmek amacıyla farklı ülkelerdeki üniversiteler,
araştırma merkezleri ile alanla ilgili kurum ve kuruluşlarla da işbirliği içerisinde farklı
projeler/çalışmalar fakültemizce teşvik edilmektedir. Ayrıca, yapılan araştırmaların yurt içinde
ve yurt dışında önemli kongrelerde bildiri olarak sunulması fakültemizce maddi olarak da
desteklenmektedir. Fakültemiz ulusal anlamda nitelikli öğretmen yetiştirme ve öğretmen
yeterliklerinin artırılması bağlamında önemli çalışmalar yapmaktadır. Bununla beraber, ulusal
ve yöresel boyutlarda dezavantajlı kesimler ile yapmakta olduğu çalışmalar bulunmaktadır.
Ayrıca, fakültemiz bünyesinde uluslararası projeler yürütülmektedir.
Yılda üç kez ARVED verileri güncellenerek bu bağlamda hazırlanacak olan raporlar yenilecek
ve sonuçlar anabilim dalı, bölüm ve Akademik Kurul toplantılarında değerlendirilecektir.
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D. YÖNETİM SİSTEMİ
Bu bölümde Fakültemizin yönetişim/organizasyonel süreçleri ve faaliyetlerinin neler
olduğunun belirtilerek değerlendirilmiştir.
Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı:
Giriş kısmındaki örgüt şemasında da görüleceği üzere, birimde eğitim-öğretim süreçleri, bölüm
ve alt birimleri anabilim dalları bünyesinde yürütülmektedir. Eğitim-öğretim yapılanması
akademiyaya uygun gevşek yapılı (loosely coupled) bir yapılanmadır. Dolayısıyla
akademisyenlere uzmanlık ve mesleğin etik kodlarını kazanmış kimseler olarak güven duyulur.
Görece daha yakın denetim, aşırı standartlaşma, fazla kuralcılıktan kaçınılır. Burada bir
meslektaş yönetimi ve denetimi (collagiality) hakimdir. Araştırma süreçlerine gelince
akademisyenlere gerekli araştırmaları yapabilmeleri için yönetsel ve alt yapı desteği
sağlanmaktadır. Onların kurum dışı araştırmalarında, araştırma sonuçlarını yayına
dönüştürmelerinde yönetsel destek verilmekte; katılım ücretlerinin bir kısmı ödenmektedir.
Ayrıca fakülte dışı BAP ve TÜBİTAK proje ve yayın destekleri ve akademik teşvik sistemi,
öğretim elemanlarını araştırma yapma konusunda güdülemektedir. Araştırma sürecinde
bölümler arası, alanlar arası ortak araştırma ve projelere yönelmek geliştirilmesi gereken bir
yönümüzdür. Araştırma süreçleri görece bireysel düzeyde yürütülmekte; birim düzeyinde
yöneticilerin teşvik ve desteği bulunmaktadır.
Rektörlük stratejik planı çerçevesinde geliştirilen iç kontrol standartları Fakültemiz bünyesinde
ilgili komisyonlar aracılığıyla yürütülmektedir. İç kontrol sistemi gereği eylemlere ilişkin
izleme gerçekleştirilmektedir (Ek. 9). İdari ve destek birimlerinde görev alan personelin eğitim
ve liyakatlerinin üstlendikleri görevlerle uyumunu sağlamak üzere tanımlı süreçler
kullanılmaktadır. Görev tanımları ve iş akış süreçlerine geniş bir biçimde Fakültemizin internet
sayfasında kalite bölümünde (http://www.education.ankara.edu.tr/ebf-hizmet-rehberi/)

yer

verilmiştir.
Kaynakların Yönetimi:
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun Kamu Kaynağının kullanılması ve
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Bütçe Kanunu Hükümlerine bağlı kalarak İnsan kaynakları yasal mevzuatlar çerçevesinde
yönetilmektedir. Kamu Kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda, ilgili mevzuatla
belirlenen kurallara uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için
oluşturulan kontrol sistemi ile yönetim ve süreçleri doğrultusunda ön mali kontrol sistemi etkin
bir şekilde yerinde uygulanmaktadır. Fakültemizin sınırlı bütçesi göz önüne alınarak
olabildiğince acil ve önceliği olan iş ve işlemlere ağırlık veren harcamalar yapılmaktadır.
Fakültemizin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcamalar, harcama
birimlerince değerlendirilen mali kararlar, etkililik, ekonomiklik, verimlilik analizleri
doğrultusunda gerçekleşmektedir.
Bilgi Yönetim Sistemi:
Araştırma Verilerinin Değerlendirilmesi Yazılım Sistemi (ARVED), tüm bölümlerin birim
bilgileri ile öğretim elemanlarına ilişkin verilerin girilmesine olanak sağlamaktadır. Öğrenci
Bilgi Sistemi (OBS), öğrenci ve öğretim elemanlarına çok yönlü hizmet vermektedir. Bologna
Bilgi Sistemi ve Açık Ders Malzemeleri Sistemi aracılığıyla da eğitim öğretime yönelik
veritabanı hizmetleri sunulmaktadır. Bunların yanı sıra, tüm çalışanlarımızın özlük işlemleri
(çalışanlarımızın hizmet başlangıcından emeklilik tarihine kadar geçen hizmet süreleri, tayin
terfi bilgileri, kesenek ve prim bilgileri, başka bir deyişle hizmet belgesinin düzenlenmesine
esas olan tüm bilgileri), SGK tarafından geliştirilen bir çevrimiçi veritabanı olan Hizmet Takip
Programı (HİTAP) aracılığıyla SGK’ya iletilmekte ve bu bilgilerin tamamı sistemde
depolanmaktadır.
Fakültemiz, tüm birimlerine ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alınması için
Şubat 2018 tarihi itibariyle Danışmanlık hizmeti almaya başlamış olup, Temmuz 2018 ayı
sonunda söz konusu belgenin alınma sürecinin bitmesi beklenmektedir. İnsan kaynakları,
eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin entegrasyonu Fakülte düzeyinde sağlanmakta;
dolayısıyla bu konulardaki veri girişi yukarıda belirtilen bilgi yönetimi sistemleri çerçevesinde,
Fakülte düzeyinde yapılmaktadır. Bu konuda arzu edilen düzey yakalanmamış olsa da
çalışmalar sürdürülmektedir.
Birimin iç ve dış değerlendirme sürecine yönelik bilgiler toplanmaktadır. Söz konusu bilgiler,
faaliyet raporları, öz değerlendirme raporları, stratejik plan çalışmaları kapsamında kapsamında
ve ARVED sistemi ile toplanmaktadır. Ancak dış değerlendirme sürecine yönelik bilgilerin
toplanma ve ilan edilmesi beklenen düzeyde değildir.
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Birim Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi:
Birim dışından tedarik edilen hizmetler (Yemek, güvenlik, temizlik ve ulaşım vb.)
Rektörlüğümüz tarafından sağlanmaktadır. Tedarik sürecine ilişkin kriterler ve hizmetlerin
uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği de Rektörlüğümüzce belirlenmekte ve güvence altına
alınmaktadır.
Kamuoyunu Bilgilendirme:
Fakültemiz, düzenlediği bilimsel toplantılarıyla, Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi başta olmak
üzere yayınları ve internet sitesi aracılığıyla eğitim-öğretim programlarını ve araştırma
geliştirme etkinliklerini kamuoyu ile paylaşmaktadır. Kamuoyuna sunulan bilgilerin güncelliği,
doğruluğu ve güvenilirliği büyük ölçüde Fakülte internet sayfası güncellenerek yapılmaya
çalışılmaktadır. Bu noktada ingilizce internet sayfamızın güncellenmesi konusunda iyileştirme
yapılması gerekmektedir.
Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği:
Yukarıda da sözü edilen veri tabanları (OBS, ARVED, HİTAP, BBS) yanında, ISO 9001
Sistemi, akredite olma girişimi yoluyla Fakültemiz kalite güvencesi sistemini, mevcut yönetim
ve idari sistemini, yöneticilerinin liderlik özelliklerini ve verimliliklerini bir ölçüde ölçme ve
izlemeye imkân tanıyacak şekilde tasarlamaya çalışmaktadır. Üniversitemiz Kalite Politikası,
hesap verebilirliği esas almakta olup birimimiz için de geçerlidir.

Üniversitemizin tüm

birimlerini kapsayan bir kalite politikası vardır. Söz konusu politika bilgisine Fakültemizin
internet

sayfası

kalite

bölümünde

(http://www.education.ankara.edu.tr/wp-

content/uploads/sites/413/2018/02/kalitepolitikasi2.jpg) yer verilmiştir.
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E. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Bu bölümde Fakültemizin kalite anlayışı çerçevesinde Kalite Güvencesi, Eğitim- Öğretim,
Araştırma- Geliştirme ve Yönetim Sistemi başlıkları altında güçlü yönleri ile iyileşmeye açık
yönleri ele alınmıştır. Kurumumuz daha önce bir kalite öz değerlendirme sürecinden geçmediği
için bu kapsamda oluşturulan Birim Geri Bildirim Raporu da bulunmamaktadır.
Kalite Güvencesi
Fakültemizde Şubat 2018 tarihi itibariyle ISO-9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi
çalışmalarına başlanmıştır. Bu çalışmalar kurumun ihtiyaç duyması ile başlatılmıştır. Bu durum
akademik ve idari kadromuzun konudaki istekliliğin ve menuniyetin önemli bir göstergesi
olarak kabul edilebilir. Kalite çalışmaları kapsamında birime özgü kalite politikasının ve
sisteminin oluşturularak tüm paydaşların menuniyetini ve sistemin verimliliğini arttırmak
hedeflenmektedir.
Eğitim-Öğretim
Eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinde uygulanan öğretim programlarının tasarımı ve
güncelleme

çalışmaları

YÖK

tarafından

yapılamaktadır.

Öğrencilerimizin

öğretim

programlarından kaynaklanan tüm sorunlarını çözebilmek bu nedenden dolayı olanaklı
değildir. Ayrıca kontenjanların fazlalılığı da öğrenci merkezli öğrenme, öğretme ve
değerlendirme sürecini olumsuz etkilemektedir. Ayrıca eğitim-öğretim kadrosundaki azalma
da bu süreci etkileyen olumsuz koşullaraduır. Ancak kalite kapsamında eğitim ve öğretim
fakültemizin uzmanlık alanı olması bir avantaj olarak düşünülmektedir. Öğrenme
kaynakları ve bu kaynaklara erişilebilirlik konularında önemli iyileştirmeler yapılmıştır
ve yapılmayada devam edilemektedir.
Araştırma- Geliştirme
Fakültemiz araştırma alanında sosyal bilimler alanında iyi bir konumdadır ve güçlü bir akademik
kadro bulunmaktadır. Ancak son dönemlerde yaşanan akademik personel ayrılmaları bu durum
için bir tehdit oluşturmaktadır. Bu noktada Fakültemize yeni akademik personelin alımı büyük
önem arz etmektedir. Eğitim alanında yapılan çalışmalar için büyük yatırımlara ya da kaynaklara
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ihtiyaç duyulmamaktadır. Bu konuda temel kaynaklar da fakültemizde mevcuttur. Ancak bu
noktada akademik personelin yoğun ders yükü zaman konusunda sorun yaratmaktadır. Yeni
akademik personel alımı araştırma için ayrılacak zamanı da belirli oranda arttıracaktır. ARVED
araştırma performasını izleme ve değerlendirme için önemli veriler sunmaktadır. Bu durum
kurumumuz için kanıt temelli araştırma politikaları oluşturmada önemli fırsatlar yaratacaktır. Bu
girişim fakültemizde memnuniyetle karşılanmıştır. İyileştirme yapılması gereken alanlar olarak
genç akademisyelerin araştırma yöntemleri konusundaki yeterlikleri geliştirecek çalıştaylar
planlamak, fakülte içinde disiplinlerarası çalışma yapmayı teşvik etmek, özellikle doktora
tezlerinin daha fazla oranda yayına dönüşmesini sağlayacak tedbirler alınması planlanmaktadır.
Yönetim Sistemi
Birimin iç ve dış değerlendirme sürecine yönelik bilgiler, faaliyet raporları, öz değerlendirme
raporları, stratejik plan çalışmaları kapsamında kapsamında ve ARVED sistemi ile
toplanmaktadır. Ancak bu bilgilerin sağlıklı bir şekilde toplanması ve ilan edilmesi
geliştirilmesi gereken yönümüzdür. İdari personelimizin iş tanımlarının yapılmış olması bu
konuda performansı izleme ve değerlendirmeye ölçüt oluşturmaktadır. Fakültemizin tanımlı bir
uluslararasılaşma stratejisinin olmayışı, iyileştirilmesi gereken bir alan olarak planlanmaktadır.
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Ek 1. Çift Anadal - Yan Dal Programına Devam Eden Öğrenciler

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA PROGRAMLARIMIZDA KAYITLI AKTİF ÇİFT
ANADAL – YANDAL ÖĞRENCİ SAYILARI
ÇİFT ANADAL
YANDAL
PROGRAMI
ÖĞRENCİ SAYISI
ÖĞRENCİ SAYISI
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ

24

3

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

45

6

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

4

3

ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ

24

6

TOPLAM

97

18
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Ek 2. Uygulama Yönergesi

41

42

43

44

45

46

Ek 3. Destekleme İlkeleri

47

Ek 4: Liderlik Eğitim Programı
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Ek 5. Yabancı Uyruklu Öğrenciler ile yapılan Toplantı
Tutanağı

49
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Ek 6. Bilimsel Etkinlikler
BİLİMSEL ETKİNLİK

TÜRÜ

TARİH

1-Çocuk Hakları Bağlamında Aile Temelli Bakım Modelleri

Panel

22.02.2017

2-Eğitimde Nitelik Sorunu ve Öneriler

Panel

3.03.2017

3-Krize Müdahale Semineri

Konferans

14.03.2017

4-Atatürk Döneminde Toplumsal Dönüşüm ve Kadın

Konferans

15.03.2017

Çalıştay

1718.03.2017

Konferans

24.03.2017

Seminer

20.04.2017

5-YÖK Eğitim Programları Çalıştayı
6-Çocuğun Korunması ve Baronun Rolü
7-Çocuk Resimleri Analizi Semineri
8-ÇOGEM Bilim ve Sanat Etkinlikleri Dizisinin 7.si olan 15-"Türkçe'nin Büyük Ustası:
Emin Özdemir' etkinliği
9-ÇOGEM Bilim ve Sanat Etkinlikleri Dizisinin 8.si olan "Çocuk ve Ergenlerde Beyin
Gelişimi: Son Gelişmeler' etkinliği
10-Transforming Education Through Theory-based Technology Integration

Panel

3.05.2017

Konferans

9.05.2017

Seminer

11.05.2017

11-OÖÖ 3. Sınıf Topluma Hizmet Uygulamaları/ Tema Vakfından Misafirler ile
Konferans

Konferans

12- Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalına konuk olarak gelen Tomurcuk Anaokulu
Müdürü Filiz Tuncer ile Konferans

Konferans

1.06.2017

13-Eğiticilerin Eğitimi Programı (Öğretim Üyeleri için)

Seminer

6-8 Eylül
2017

14-Eğiticilerin Eğitimi Programı (Öğretim Elemanları için)

Seminer

11-15 Eylül
2017

14-Program Değerlendirme Ölçme Araçlarının Geliştirilmesi Çalıştayı

Çalıştay

29.09.2017

16- TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları Tanıtımı

Seminer

17.10.2017

17-Erasmus Hareketliliği kapsamında Bulgaristan'dan gelen öğretim üyesi Coğrafya
Eğitimi Semineri

Semineri

10.11.2017

18- Rotary (Toplum Liderleri Geliyor) Projesi Açılış Semineri

Seminer

17.11.2017

Konferans

22.11.2017

Panel

4.12.2017

Konferans

7-8 Aralık
2017

18-24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle düzenlenen "Yapabilirsin!" Başlıklı
Konferans
19-Disiplinlerarası Bakış Açısıyla özel Eğitimde Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri
19-EDUCCON/Uluslararası Eğitim Konferansı

17.05.2017
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Ek 7. Araştırma Ölçütleri (Tablo)
TABLO XX. Fakültemizin Araştırma Faaliyet Ölçütleri ve Hedef Ölçütleri
Bu bölümde Birimin hedef koyması ve izlemesi beklenen performans göstergelerini aşağıdaki tablo
formatında düzenlemesi beklenmektedir:
No.

1

2

Performans Göstergesi
Öğretim üyesi başına SCI,
SSCI ve A&HCI endeksli
dergilerde ortalama yıllık
makale/derleme sayısı
Öğretim üyesi başına
uluslararası işbirliği ile
yapılan SCI, SSCI ve
A&HCI endeksli
dergilerde ortalama yıllık
makale / derleme sayısı

Başarı
Ölçütü

Mevcut
Durum

2018
Yılı
Hedefi

2019
Yılı
Hedefi

2020 Yılı
Hedefi

2021
Yılı
Hedefi

2022 Yılı
Hedefi

SAYI

0.20

0.25

0.30

0.50

0.50

0.50

SAYI

-

0.10

0.10

0.15

0.15

0.20

3

Bilimsel yayın puanı

SAYI

0,63

1

1

1,5

1,5

2

4

Atıf puanı

SAYI

2,58

3

3

4

4

5

SAYI

0,15

0,20

0,25

0,50

0,50

0,75

SAYI

0,05

0,10

0,10

0,15

0,20

0,20

SAYI

7,39

8

9

10

11

12

SAYI

6,6

7

8

9

10

11

SAYI

0,21

0,30

0,50

0,75

1

1,25

SAYI

2

2

2

2

2

2

SAYI

-

-

2

2

4

4

5

6

7
8
9
10
11

Öğretim üyesi başına
tamamlanan ortalama yıllık
dış destekli proje sayısı
Öğretim üyesi başına
devam eden dış destekli
proje sayısı
Öğretim üyesi başına tezli
yüksek lisans öğrenci
sayısı
Öğretim üyesi başına
doktora öğrenci sayısı
Öğretim üyesi başına
ortalama yıllık doktora
mezun sayısı
YÖK 100/2000 Doktora
Burs Programı Alan sayısı
YÖK 100/2000 Doktora
Burs Programı Öğrenci
Sayısı

52

Ek 8. Araştırma Özdeğerlendirme Raporu

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ARAŞTIRMA ÖZDEĞERLENDİRME
RAPORU
Fakülte temas kişisinin iletişim
bilgileri

Doç. Dr. İlhan YALÇIN
Tel: 0 312 363 33 50/1101
e-posta: yalcini@ankara.edu.tr
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A. MİSYON – VİZYON – TEMEL STRATEJİLER
A.1

Misyon, Vizyon

Misyon
İnsana, topluma, doğaya duyarlı, kendisinin ve mesleğinin toplumsal, eğitimsel gelişmedeki yerini,
rolünü kavramış, mesleki yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış; sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi
olarak algılayan; bilimsel düşünme ve çalışma biçimini benimsemiş; kamusal yararları gözeten, yaratıcı
ve eleştirel düşünebilen, eğitim bilimlerinin çeşitli alanlarında uzmanlar (Eğitimde Psikolojik Hizmetler,
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Yönetimi, Teftişi,
Planlaması ve Ekonomisi, Halk Eğitimi, Ölçme ve Değerlendirme, Özel Eğitim, vb.), Öğretmenler,
Akademisyenler yetiştirmek,
Öğrencilerin eğitimsel sorunları tartışabilecekleri, çözümler üretebilecekleri ve kendilerini özgürce
ifade edebilecekleri öğrenme ortamlarını geliştirmek,
Toplumsal sorumluluklarının bilincinde, akademik çalışmalarında niteliği önemseyen, disiplinlerarası
yaklaşıma açık, bilgiyi paylaşan, değerlendirmelerinde akademik ölçütleri esas alan, üretkenliği ve
yaratıcı düşünceyi destekleyen bir ortam oluşturmak ve bunu sürekli kılacak kültürü yerleştirmek,
Eğitim bilimlerinin çeşitli alt disiplinleri ve diğer toplumsal bilimlerle etkileşim ve işbirliği içinde ulusal
ve uluslararası kongre, sempozyum, panel, konferans, çalıştay vb. toplantılar düzenlemek, kuramsal ve
uygulamalı araştırma projeleri gerçekleştirmek ve yayın yapmak,
Öğrencilerin, akademik ve idari personelin bilgiye erişimini, iletişim ve etkileşimi kolaylaştıran fiziksel
ve teknolojik ortam oluşturmak,
Tüm akademik ve yönetsel etkinliklerin dürüst, açık, demokratik ve katılımcı bir anlayışla yerine
getirilmesini sürekli kılmaktır.
Vizyon
Eğitim bilimleri alanında yapılan kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yoluyla bilgi üretimine katkıda
bulunarak; bireylerin eğitim hakları, eşitlik ve insan haklarına saygı temelinde toplumun eğitim
sorunlarını irdeleyen, çözüm önerileri geliştiren ve bu yönde politikaların belirlenmesinde öncü olan;
bilgi birikimini ulusal ve uluslararası akademik topluluğun, kamu ve özel kurumların, sivil toplum
örgütlerinin ve bireylerin paylaşımına sunan bir fakülte olmaktır.

A. MİSYON – VİZYON – TEMEL STRATEJİLER
A.2
Akademik birimde belirlenen “Temel Araştırma Stratejileri” ? Bu konuda yapılan
çalışmalar?
Nitelikli Araştırma Yapmak
Fakültemizde ülkenin güncel eğitimsel ve toplumsal sorunlarına çözüm bulmak amacıyla
yürütülmüş ve yürütülmekte olan araştırmalar, eğitim bilimleri alanına farklı açılardan önemli
katkılar getirmektedir. Çalışma yöntemleri konulara göre çeşitlilik göstermekte, nicel, nitel ve
karma yöntemler alanda uzman akademisyenlerin rehberliğinde uygulanmaktadır. Yapılan
araştırmalar yurt içinde ve yurt dışında önemli kongrelerde bildiri olarak sunulmakta ya da
makale olarak yayınlanarak eğitim bilimleri alanının tüm paydaşlarına (araştırmacılara,
öğretmenlere, ailelere vb.) ulaştırılmaktadır.
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Disiplinlerarası Çalışma
Fakültemizde farklı araştırma yöntemlerini kullanarak araştırmaları zenginleştirmek ve
disiplinlerarası çalışmalar yürütmek öncelik verilen bir konudur. Bu sayede fakültemiz, eğitim
bilimleri alanının gelişmesini ve bu alanda farklı disiplinler altında çalışan akademisyenlerin
ve uzmanların bilimsel araştırma çatısı altında toplanarak işbirliği içerisinde çalışmalarını
teşvik etmektedir. Bu yönüyle fakültemiz, farklı disiplin alanlarında çalışan uzman ve
akademisyenler arasındaki bilgi dolaşımına ve paylaşımına öncülük etmektedir. Aynı zamanda
fakültemizde görev alan öğretim elemanlarının disiplinlerarası çalışma becerilerini
geliştirmeleri adına farklı girişimler mevcuttur. Bunlardan en önemli ve işlevsel olanı ise
fakültemizde farklı bölümlerde görev yapan akademisyenlerden araştırma politikalarının
geliştirilmesine yönelik ekiplerin/araştırma gruplarının oluşturulması olarak belirtilebilir.
Ulusal - Uluslararası İşbirliğiyle Projeler/Çalışmalar Yapmak
Fakültemizin öğretim üyeleri/elemanları ulusal ve uluslararası işbirlikli projelerde yürütücü,
araştırmacı, danışman ya da uzman olarak yer almakta ve katıldıkları bu çalışmalarla hem
ulusal hem de uluslararası alandaki uzmanlar, öğretmenler ve ailelerle özgün çalışmalar
yapabilme olanağını yakalamaktadır. Yürütülen projelerde akademik nitelik öncelenerek
ulusal projelerde TTO, BAP, AB, TÜBİTAK, MEB, YÖK, ÖSYM, UNICEF vb. kurum ve
kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmalar sürdürülmektedir. Ayrıca uluslararası nitelikli
projelerle alana önemli katkılar sağlayabilmek amacıyla farklı ülkelerdeki üniversiteler,
araştırma merkezleri ile alanla ilgili kurum ve kuruluşlarla da işbirliği içerisinde farklı
projeler/çalışmalar yürütülmektedir.
Ulusal ve Uluslararası Lisansüstü Programlar Açmak/Yürütmek/Zenginleştirmek
Fakültemizde, yeni gelişmeleri izleyebilen, yeni öğrenme ve öğretme yaklaşımlarını etkili
biçimde kullanabilen, geliştirebilen ve bilgi birikimini alana aktarabilen eğitimcileri
yetiştirmek için var olan lisans ve lisansüstü eğitim programlarında çağdaş eğitim kuram ve
yaklaşımlarını temel alan bir bütünlük oluşturulmuştur. Eğitim bilimleri alanında yaşanan
güncel değişimleri yakından takip edebilen, sorunlara etkili çözümler üretebilen, yaratıcı ve
eleştirel düşünce sistematiğine sahip eğitimci ve uzmanları yetiştirmek adına hem lisans hem de
lisansüstü ders programlarında disiplinlerarası zengin içerikli programlara ağırlık verilmiştir.
Ayrıca gerek öğrenci değişimleri gerekse de akademik kadromuzun uluslararası alandaki
işbirliklerini arttıracak uluslararası lisansüstü programlar açılmaya başlamıştır. Bu hedefe
yönelik olarak ileride bu programların sayıca ve içerik olarak arttırılması ise fakültemizin
yakın gelecek hedefleri arasında yer almaktadır.
Güncel Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri Konusunda Eğitimci/Araştırmacı Yetiştirmek
Fakültemiz, eğitim bilimleri alanına ilişkin yeni bakış açılarının geliştirilmesine öncülük ederek
alanın var olan sorunlarını bilen, bunları tartışabilen ve bu sorunlara yenilikçi çözümler
üretebilen, yeni öğrenme ve öğretme yaklaşımlarını etkili biçimde kullanabilen araştırmacı,
uzman ve eğitimciler yetiştirmektedir. Bu sürecin bilimsel nitelikli biçimde sürdürülebilmesine
yönelik olarak lisansüstü eğitimlerine devam eden öğrenciler ve öğretim elemanları, güncel
bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri konusunda kurslara ve seminerlere (Nvivo, LISREL,
CMA, Nitel Araştırma, Karma Yöntem) katılmaktadır. Aynı zamanda fakültemizde çeşitli
zamanlarda eğiticilerin eğitimi vb. programlar ile akademik personelin alana yönelik
yetkinliğini geliştirmesine olanak sağlayan eğitimler yürütülmektedir.
Araştırma sürecinin kolaylaştırılmasını sağlamak
Fakültemiz gerek eğitim bilimleri alanında yürütülen programların çeşitliliği gerek alanda
yetişmiş akademik personel yeterliliği gerekse de eğitim bilimlerinde yürütülen nitelikli bilimsel
çalışmaları ile ülkemizdeki diğer üniversitelere ve eğitim kurumlarına örnek olmaktadır. Bu
süreçte fakültemizde üretilen bilimsel nitelikli çalışmalar, hem akademik bilginin
yaygınlaşması hem de nitelikli araştırma örneklerinin alanda çalışan diğer uzmanlara
ulaştırılması konularında öncülük etmektedir. Fakültemizin bilimsel çalışmalardaki yoğun
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deneyimleri ise ülkemizdeki eğitim bilimleri alanının bilimsel araştırma süreçlerine önemli
katkıları olmuştur. Bunlardan en temel katkı ise veri toplama süreçlerine ilişkin paydaşlarla
(MEB, ÖSYM vb.) işbirliği ve araştırma sürecine ilişkin alt yapı hizmetlerinin sunulması
konularındadır. Aynı zamanda fakültemiz sahip olduğu araştırma deneyimlerini, yeni
araştırmaların planlamasına ve yazımına yönelik lisansüstü derslerin ve seminerlerin
verilmesi/sağlanması yoluyla diğer akademik personele aktarmaktadır.

B. ARAŞTIRMA STRATEJİLERİ
B.1

Güçlü Alanlar

1.1 Birimin belirlenmiş güçlü ve öncelikli alanları var mı? Nasıl belirlendi?
1.2 Disiplinlerarası araştırma konuları var mı? Neler? Bu konuda yapılan kurum dışı projeler ve
yüksek etki faktörlü dergilerdeki yayınlar?
1.3 Güçlü, öncelikli ve disiplinlerarası alanlar için akademik ve altyapı yeterliliklerini Bölüm/ABD
kapsamında kısaca veriniz?
1.4 TÜBİTAK öncelikli alanlar çağrılı programlar kapsamında (1003, 1007 vb.) proje çalışmaları
ve/veya başvuru planları var mı?
1.5 Gerçekleştirilen araştırmaların topluma, bölgeye, ülkeye ve uluslararası bilim camiasına katkısı?

1. Birimin belirlenmiş güçlü ve öncelikli alanları var mı? Nasıl belirlendi?
Fakültemizde yer alan bölümler birçok alanda yaptıkları öncü ve nitelikli bilimsel çalışmalar ile oldukça
güçlü özellikler sergilemektedir. Bölümler dünyadaki gelişmeleri, ülkedeki gereksinimleri, yaygın
etkiyi, TÜBİTAK tarafından belirlenen öncelikli alanlara ilişkin çağrıları, lisans programlarının içeriğini
ve araştırmacılarının ilgi alanlarını göz önünde bulundurarak öncelikli alanlarını belirlemektedir.
Fakültemizin güçlü olduğu ve öncelikli olarak çalışmalarını yoğunlaştırdığı alanlar aşağıdaki gibidir:
Bölüm ve Ana Bilim Dalları
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Özel Eğitim Bölümü

Sınıf Eğitimi ABD

Temel
Eğitim
Bölümü
Okulöncesi
Eğitimi ABD
Türkçe ve Sosyal Bilimler
Eğitimi Bölümü

Birimin belirlenmiş güçlü ve öncelikli alanları
Türkiye’de sanat eğitimi, dil ve edebiyat eğitimi, plastik sanatlar
eğitimi, müze eğitimi ve drama eğitimi
Öğrenme güçlükleri, erken okuryazarlık, okuma problemleri,
risk gruplarına yönelik müdahaleler ve okul öncesi kaynaştırma
Eğitimde program geliştirme, sınıf yönetimi, öğretmen
yeterlikleri, sınıf içi öğretmen davranışları, öğretim sürecini
planlama ve değerlendirme ve öğretim araç-gereçleri tasarlama
İlk ve ortaokul düzeyinde matematik eğitimi, problem çözme
becerisinin gelişimi, PISA ve TIMSS sınavları
değerlendirmeleri, STEM eğitimi, ders kitabı analizi ve
uluslararası düzeyde karşılaştırmaları
Okul öncesi eğitim programları, okul öncesi eğitimin
yaygınlaştırılması, öğretmen yetiştirme, anne-baba eğitimi, sınıf
yönetimi, sosyal beceri gelişimi, erken okuryazarlık becerileri,
okul öncesi dönemde bilim eğitimi ve çocuk ve mimarlık
Alanında uzman akademik personele sahip Sosyal Bilgiler
Öğretmenliği programı bu gücünü sosyal bilgiler öğretmen
yetiştirme programlarının güncellenmesi, sosyal bilgiler alanına
özgü öğretim yöntem ve tekniklerinin geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılması, sosyal bilimlerin boyutları arasında
disiplinler arası işbirliğinin sağlanması, sosyal bilgiler öğretmen
eğitimi, sosyal bilgiler ders materyallerinin geliştirilmesi ve
değerlendirilmesi alanlarında kullanmayı hedeflemektedir.
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Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Eğitim Yönetimi
ABD
Hayat Boyu
Öğrenme ve
Yetişkin Eğitimi
Eğitim
ABD
Bilimleri Rehberlik ve
Bölümü Psikolojik
Danışmanlık ABD
Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme ABD
Eğitimin Felsefi,
Sosyal ve Tarihi
Temelleri ABD
Eğitim Programları
ve Öğretim ABD
Eğitim Psikolojisi
ABD

Özellikle uluslararası bilimsel çalışmalar ve ulusal etkinliklerde
Ankara Üniversitesi BÖTE bölümü temsil edilmektedir.
Öncelikli alanlar olarak, öğrencilerin bölüme olan ilgisinin ve
aidiyetinin sağlanması ile genel olarak ideal bir öğretmen adayı
olmalarının sağlanması hedeflenmiştir. Öğrenci topluluklarının
kurulması, öğrenci kurultaylarına katılınması, öğrencilerin etkin
katkılarının web sayfasında paylaşılması gibi etkinlikler
öncelikli alanlardır.
Eğitim yönetimi, teftişi, eğitim hukuku, araştırma eğitimi, eğitim
ekonomisi, eğitim planlaması, eğitim politikası
Yaşam boyu öğrenme politikaları ve dezavantajlı toplum
kesimlerinin yaşam boyu öğrenme süreçlerine dahil edilmesi
Kariyer psikolojik danışmanlığı ve okul psikolojik danışmanlığı
ile kadına yönelik şiddet, çocukların suça bulaşma oranlarına
yönelik aile psikolojik danışmanlığı
Bilgisayar ortamında test uygulamaları, ölçme aracı geliştirme,
uyarlama, kültürlerarası karşılaştırma yapma, öğrenci başarısının
ölçülmesi ve değerlendirilmesi, geniş ölçekli sınavlar, seçme ve
yerleştirme sınavları, ölçme kuramları ve uygulama alanları,
nicel ve nitel araştırmalarda kullanılan istatistiksel teknikler ve
nicel, nitel ve karma araştırma yöntem ve teknikleri
Eğitim felsefesi, dezavantajlı grupların eğitimi, göçmenlerin
eğitimi (özellikle Suriye’den göç edenler) ve eğitim tarihi
Örgün eğitim programlarının geliştirilmesi, eğitim
programlarının değerlendirlmesi, göçmenlere farklı alanlarda
eğitim programlarının hazırlanması, öğretmen eğitimi,
öğretmenlerin mesleki gelişimi, karşılaştırmalı eğitim
Gelişim psikolojisi, öğrenme psikolojisi, sosyal psikoloji
alanları, ayrıca travma sonrası eğitim.

2.
Disiplinlerarası araştırma konuları var mı? Neler? Bu konuda yapılan kurum dışı projeler
ve yüksek etki faktörlü dergilerdeki yayınlar?
Fakültemizin farklı bölümlerinde disiplinlerarası araştırmalar ve projeler gerçekleştirilmektedir.
Disiplinlerarası araştırma konularına, projelere ve araştırmalara ilişkin örnekler aşağıda sunulmuştur.
Bölüm ve Ana Bilim
Dalları
Güzel Sanatlar Eğitimi
Bölümü

Disiplinlerara
sı araştırma
konuları
Drama, çocuk
edebiyatı ve
müze eğitimi

Disiplinlerarası kurum
dışı projeler

-

ERASMUS +
Müze
Profesyonelleri
nin Egitimi ve
Egitim
Portalinin
Hazırlanması

Disiplinlerarası yüksek etki
faktörlü dergilerdeki yayınlar
"The Effect of Using Creative
Drama as a Method in Social
Sciences Lesson to Student
Success", Eğitim ve Bilim Dergisi
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Özel Eğitim Bölümü

Okul öncesi ve
ilköğretimde
kaynaştırma
uygulamaları,
özel
gereksinimli
çocukların
tanılanması ve
gelişimlerinin
izlenmesine
yönelik
değerlendirme
araçlarının
geliştirişmesi

- Okul Öncesinde

-

-

-

-

KaynaştırmaÖğretmen Eğitimi
Programının Öğretmen
Çıktıları Üzerindeki
Etkilerinin
Değerlendirilmesi
(2011-2015)
Erken Çocukluk Özel
Eğitim Hizmetlerinin
Yaygınlaştırılması
(2010-2011)
Özel Eğitim ve
Rehberlik Hizmetleri
Projesi: Bilişsel
Gelişim Öğretim
Programı (2011-2014)
5–6 Yaş Çocukların
Erken Okuryazarlık
Becerilerinin
Geliştirilmesine
Yönelik Etkileşimli
Kitap Okuma
Programı’nın
Etkililiğinin
İncelenmesi (20112013).
Erken Okuryazarlık
Testi (EROT)
Geliştirme Çalışması
(2011-2013)

- Sucuoğlu, N. B., Bakkaloğlu, H.,
Akalin, S., Demir, Ş., & İşcenKarasu, F. (2015). The effects of the
Preschool Inclusion Program on
teacher outcomes in Turkey.
Journal of Early Childhood Teacher
Education, 36 (4), 324-341,
DOI:10.1080/10901027.2015.11053
28.
- Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H.,
İşcen, F., Demir, Ş., & Akalın, S.
(2014). Okul öncesi öğretmenlerinin
kaynaştırmaya ilişkin bilgi
düzeyleri. Kuram ve Uygulamada
Eğitim Bilimleri, 14 (4), 1467-1495.
-Akalın, S., Demir, Ş., Sucuoğlu, B.,
Bakkaloğlu, H., & İşcen, F. (2014).
The needs of inclusive preschool
teachers about inclusive practices.
Eurasian Journal of Educational
Research, 54, 39-60.
- Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H.,
İşcen Karasu, F., Demir, Ş., &
Akalın, S. (2013). Inclusive
preschool teachers: Their attitudes
and knowledge about inclusion.
International Journal of Early
Childhood Special Education, 5 (2),
107-128.
Ergül, C., Sarıca, D., Akoğlu, G., ve
Karaman, G. (2017). The home
literacy environments of Turkish
kindergarteners: Does SES make a
difference? International Journal of
Instruction, 10(1), 187-202.

Sınıf Eğitimi
ABD
Kişiler Arası Bilişsel
Problem Çözme
Programının Okul
Öncesi Eğitim
Kurumlarında
Yaygınlaştırılması.
TÜBİTAK Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma
Projelerini Destekleme
Programı (Proje
Yürütücüsü: Prof. Dr.

Akgün, E. (2010). Okul Öncesi
Öğretmenlerinin Bakış Açısıyla
Anasınıflarındaki Rehberlik
Hizmetlerinin Değerlendirilmesi.
İlköğretim Online, 9(2), 474-483.
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Temel
Eğitim
Bölümü

Çağlayan DİNÇER,
Yardımcı Araştırmacı:
Dr. Gökçe KARAMAN)
(9.12.2005-1.7.2009)
İnanılmaz Yıllar (The
Incredible Years)
Öğretmen Sınıf
Yönetimi Programının
Sınıf Ortamına
Uyarlanması: Türkiye
Örneklemi. TÜBİTAK
Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Projelerini
Destekleme Programı
(Proje Yürütücüsü: Prof.
Dr. Çağlayan DİNÇER,
Araştırmacılar: Yrd.
Doç. Dr. Ege AKGÜN
ve Doç. Dr. Zülfikar
DENİZ) (15.4.201415.12.2016)
110K269 Numaralı
“Tasarım Öğretimi
Programı (Mimarlık ve
Çocuk Öğretim
Programı)‟nın Türk
Kültürüne Uyarlanması,
Etkililiğinin Analizi ve
Yaygınlaştırılması” Adlı
TÜBİTAK (SOBAG)
Projesi. 01.10.2010 01.10.2012.
Avrupa Birliği
Romanların Yoğun
Olarak Yaşadığı
Yerlerde Sosyal
İçermenin
Desteklenmesi
Operasyonu – SİROMA
Projesi. 9 Kasım 2015 –
9 Kasım 2017.
Merkezi Finans ve İhale
Birimi’nin Okul Öncesi
Eğitimin Güçlendirilmesi
Hibe Programı
CFCU/TR 0801.06-03299 numaralı
“Anaokuluna Gidiyorum:
Oynuyorum,
Öğreniyorum” isimli
proje 88.

Okulöncesi
Eğitimi ABD

Türkçe ve Sosyal
Bilimler Eğitimi
Bölümü

Sosyal bilgiler
eğitiminde
bilişim
teknolojileri ve
teknoloji
entegrasyonu,
sosyal bilgiler

-Akgun, E. & Mellier, D. (2015).
The Evaluation of Social
Competence and Internalizing and
Externalizing Problem Behaviors of
French and Turkish Children by
their Attachment Representations.
Anthropologist, 20 (1,2), 13-21.

-Dinçer, Ç., Akgün, E. (2015) Okul
Öncesi Öğretmenleri için Sınıf
Yönetimi Becerileri Ölçeğinin
Geliştirilmesi ve Öğretmenlerin
Sınıf Yönetimi Becerilerinin Çeşitli
Değişkenlerle İlişkisi. Eğitim ve
Bilim. cilt.40, sayı.177, syf. 187201.

Güven, İ. (2017). Education as a
power for constituting a new
Nation: the relations of power and
education in Turkey from the
Republican period (1923) until
today. History of Education &
Childrens Literature, 12(1), 415-
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eğitiminde
müze eğitimi
ve yaratıcı
drama
Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Bölümü

-

- Liselerde
-

Eğitim
Bilimler
i
Bölümü

şiddet ve
zorbalık
Etik

Eğitim
Yönetimi
ABD

Hayat Boyu
Öğrenme ve
Yetişkin
Eğitimi ABD

433.

- A review of simulation-enhanced,
Adli istatistik
ve Veri
Girişinin Önemi
Eğitim
Modülünün
Hazırlanması
Projesi

-Türkiye’de Yargı
Etiğinin Güçlendirilmesi
Projesi
-Yolsuzluğun Önlenmesi
ve Etiğin Teşviki Projesi
- Yetişkin Göçmenler
İçin Türkiye’ye Uyum
Programımın ve Öğretim
Materyalinin
Geliştirilmesi Projesi
- Curriculum,
accreditation and
certification for Syrian
children in Turkey

team-based cardiopulmonary
resuscitation training for
undergraduate students, Nurse
Education in Practıce.
- A Test Adaptation of the
Modified Readiness for Interprofessional Learning Scale in
Turkish, Indian Journal of
Pharmaceutical Education and
Research.
- Kurum, G., & Çınkır, Ş. (2017).
Marriage Made in Hell: Views of
Education Supervisors on the
Unification of Education
Supervision in Turkey. Egitim ve
Bilim, 42(192).
- Nayir, K. F. ve Çınkır, S. (2015).
The Roles of Teachers: Comparing
Turkey and Irelandi. The
Anthropologist, 20(1-2), 1-12.
-Çınkır, Ș. (2015). Students'
Opinions about the Effectiveness of
Guidance and Orientation Module
in Turkey. Revista de Cercetare si
Interventie Sociala, 49.
-Akın, U.,Aydın, İ., Erdoğan, Ç.,
Demirkasımoğlu, N. (2014).
Emotional labor and burnout
among Turkish primary school
teachers. The Australian
Educational
Researcher. 2014, Volume 41 (2),
pp 155-169.
-Aydın, İ., Demirkasımoğlu, N. ve
Alkın, S. (2012). Academic ethics in
turkish universities: Perceptions of
academicians from engineering,
medicine and education
colleges. Egitim ArastirmalariEurasian Journal of Educational
Research, 49,41-60.

Eğitim ve
toplumsal
cinsiyet, sağlık
eğitimi,
teknoloji ve
yeni
okuryazarlıklar
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- Üniversite kariyer
-

Rehberlik ve
Psikolojik
Danışmanlık
ABD

- Atik, G., ve Erkan Atik, Z.

merkezlerinin
değerlendirilmesi.
Polis Akademisi
Rehberlik ve
Psikolojik Danışma
Büro Amirliğinin
Gelişimsel Rehberlik
Modeline Göre
Yapılandırılması
projesi

-

-

Eğitimde
Ölçme ve
Değerlendirm
e ABD

Eğitimin
Felsefi,
Sosyal ve
Tarihi
Temelleri
ABD

Okul öncesi
eğitimi, özel
eğitim, temel
eğitim, sağlık
eğitimi, trafik
eğitimi, çevre
eğitimi,
rehberlik ve
psikolojik
danışmanlık,
eğitim
programları,
insan hakları
ve vatandaşlık,
müze eğitimi,
yabancı dil
eğitimi

-

-

-

(2017). Predicting hope levels of
high school students: The role of
academic self-efficacy and
problem solving [Lise
öğrencilerinin umut düzeylerinin
Yordanması: Akademik özyeterlik ve problem çözmenin
rolü]. Education and Science,
42(190), 157-169. doi:
10.15390/EB.2017.5348
Yalçın, İ. ve Malkoç, A.
(2015). The relationship between
meaning in life and subjective
well-being: Forgiveness and hope
as mediators. Journal of
Happiness Studies, 16(4), 915929. doi: 10.1007/s10902-0149540-5
Meray, Z., Pişkin, M., Boysan, M.
ve Şehribanoğlu, S. (2013).
Burnout among Turkish Teachers:
The Influence of Sleep Quality
and Job Satisfaction, Hacettepe
University Journal of Education,
28 (3), 332-342.

ERASMUS +
Müze
Profesyonelleri
nin Egitimi ve
Egitim
Portalinin
Hazırlanması
Adli istatistik
ve Veri Girşinin
Önemi Eğitim
Modülünün
Hazırlanması
Projesi
Motorlu Taşıtlar
Sürücü
Kursiyerleri
Teorik (Yazılı)
Sınavının
Bilgisayar
Ortamında
Bireye
Uyarlanmış
Test Olarak
Geliştirilmesi

Toplumsal
cinsiyet ve
Suriyeli
çocukların
eğitimi
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Eğitim
Programları
ve Öğretim
ABD

Eğitim
Psikolojisi
ABD

Örgün ve
yaygın eğitim
programları ,
kamu ve özel
kurumların
eğitim
programları,
sağlık eğitimi,
hukuk eğitimi,
insan hakları
eğitimi, müze
eğitimi,
göçmen
eğitimi gibi
alanlar

Müze eğitimi,
insan
kaynakları ve
kariyer
danışmanlığı,
alternatif
uyuşmazlık
çözüm
yöntemleri
olarak
arabuluculuk
ve
uzlaştırmacılık
eğitimi,
mevsimlik
tarımda çalışan
çocuklar,
çocuk dostu
şehir, çocuk ve
mimarlık,
gençlik
politikaları,
alternatif
eğitim
yöntemleri,
çevre eğitimi,
etnik/kültürel
farklılıklar,
katılım ve
dışlanma.

-

- Aslan, B. (2015). A comparative

ERASMUS +
Müze
Profesyonelleri
nin Egitimi ve
Egitim
Portalinin
Hazırlanması

-

-

Suriyeli
Çocuklara
Yönelik Eğitim
Programının
Geliştirilmesi
Projesi

-

Adli istatistik
ve Veri Girşinin
Önemi Eğitim
Modülünün
Hazırlanması
Projesi

-

ERASMUS +
Müze
Profesyonelleri
nin Egitimi ve
Egitim
Portalinin
Hazırlanması

-

study on the teaching profession
in Turkey and South Korea:
Secondary analysis of TALIS
2008 data in relation to teacher
self- efficacy. Eurasian Journal of
Educational Research, 61, 1- 22.
Aksoydan, E. & Mızıkacı, F.
Evaluation of Nutrition and
Dietetics Programs in Turkey as
Perceived by
Stakeholders. Nutrition and
Dietetics. DOI: 10.1111/17470080.12161. 2014.
Maudarbekova, B., Mızıkacı, F.
& Dyusembinova, R. (2015).
Development of the
Internationalization Process in
Higher Education of
Kazakhstan. Mediterranean
Journal of Social Sciences, Vol 6
No 5 S1
September Doi:10.5901/mjss
- Bıkmaz, F. & Güler, D. (2007).
An Evaluation of health and
sexuality education in Turkish
elementary school curricula.
International Journal of Sex
Education, 7 (3), 277-292.
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3. Gerçekleştirilen araştırmaların topluma, bölgeye, ülkeye ve uluslararası bilim camiasına
katkısı?
Fakültemizin farklı bölümlerinde gerçekleştirilen araştırmalar ile topluma, bölgeye, ülkeye ve
uluslararası bilim camiasına katkılar sunulmaktadır. Sağlanan katkılara ilişkin örnekler aşağıda
sunulmuştur.
Bölüm

Araştırmanın topluma, bölgeye, ülkeye ve uluslararası bilim
camiasına katkısı

Güzel Sanatlar Eğitimi
Bölümü

Özel Eğitim Bölümü

Temel
Eğitim
Bölümü

Sınıf Eğitimi
ABD

Okulöncesi
Eğitimi ABD

Türkçe ve Sosyal Bilimler
Eğitimi Bölümü

Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Bölümü

Eğitim
Yönetimi ABD
Eğitimde
Ölçme ve
Değerlendirme
ABD

Sanat eğitimi, drama ve okuma kültürü konularında yapılan
araştırmaların sonuçları kamuoyuyla paylaşılarak toplum
bilinçlendirilmektedir.
Başta Ankara Valiliği olmak üzere çeşitli illerdeki valilikler, MEB ve
müzelerle işbirliği içinde yapılan araştırmalar ile topluma katkıda
bulunulmaktadır.
Gerçekleştirilen araştırmalar ile ülkemizdeki özel eğitim ile ilgili
bilimsel alanyazının ve uygulamaların geliştirilmesine katkıda
bulunulmaktadır.
Gerçekleştirilen araştırmalar öğretmen yetiştirme ve öğretmen
yeterliklerinin artırılması ile ilgili alanyazına katkı sağlamaktadır.
MEB’e bağlı okullarda gerçekleştirilen etkinlikler aracılığıyla
öğrenciler, öğretmenler, veliler ve yöneticiler bilinçlendirilmekte ve
öğretimin niteliğinin artırılmasına katkı sağlanmaktadır.
Okul öncesi dönem çocuklar ve aileleri, okul öncesi öğretmenleri ve
ilgili programlar üzerine gerçekleştirilen araştırmalar ve projeler ile
hem ulusal ve uluslararası alanyazına hem de uygulamaların
iyileştirilmesi ile topluma ve ülkeye katkı sağlamaktadır.
Gerçekleştirilen kuramsal ya da uygulamalı çalışmalar ile ulusal ve
uluslararası alanyazına ve uygulamaların geliştirilmesine yönelik
sağladığı bilgiler ile eğitim ortamlarının geliştirilmesine katkıda
bulunulmaktadır
Gerçekleştirilen çalışmalar, kuramsal bilgiler ile teknolojik ürünlerin
uygulanabilirliklerinin test edilmesi ve geliştirilmesi yolu ile ulusal ve
uluslararası alanda eğitim bilimleri ve iletişim teknolojileri
alanına önemli katkılar sağlar. Bunun yanı sıra yapılan araştırmaların
sonuçları ülkemizde eğitim sistemi ile ilgili karar alma
mekanizmalarına yönelik öneriler getirerek katkılar sağlar.
Araştırmalar ile üretilen yöntem, yaklaşım ve teknik bilgiler ile
ülkemizde, özellikle araştırmaların yapıldığı bölgede uygulayıcı ve
ürün geliştiricilere önemli katkılar sağlar.
Okullarda yaygın olarak karşılaşılan zorbalık konusunda yapılan
çalışma ve projeler ile hem alanyazına hem de toplumda farkındalık
oluşturularak topluma katkıda bulunulmaktadır.
Yapılan çalışmaların çıktıları / ürünleri özellikle MEB, ÖSYM gibi
öğrenci başarısının ölçülmesinde etkin rolü olan kurumlara ve
dolayısıyla topluma katkı sunmaktadır.
Elde edilen çalışma sonuçları ulusal ve uluslararası düzeyde kongre,
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Eğitim
Bilimleri
Bölümü

çalıştay vb. etkinlikler düzenlenerek ve medya yoluyla ilgili paydaşlar
ile paylaşılarak alanyazına ve topluma katkıda bulunulmaktadır.
Eğitim
Programları ve
Öğretim ABD

Eğitimin
Felsefi, Sosyal
ve Tarihi
Temelleri
ABD

Yapılan projeler ile öğretmen eğitimleri sunularak eğitimin
güçlendirilmesine katkı sağlanmaktadır.
İlkokul ve ortaokul programlarının değerlendirilmesine yönelik
yapılan projeler ile eğitim programlarının geliştirilmesine katkı
sunulmaktadır.
Gerçekleştirilen araştırmalar özellikle Milli Eğitim Bakanlığı
yetkilileriyle paylaşılarak ve politika önerilerine dönüştürülerek eğitim
sistemine katkıda bulunulmaktadır.

4. Güçlü, öncelikli ve disiplinlerarası alanlar için akademik ve altyapı yeterliliklerini
Bölüm/ABD kapsamında kısaca veriniz?
Fakültemizin öncelikli ve disiplinlerarası alanlar için farklı alanlarda eğitimleri olan, yurtdışı deneyime
sahip ve çalışma alanlarını ülke gereksinimlerine göre belirleyen genç ve güçlü bir akademik altyapısı
bulunmaktadır. Buna karşın, akademik altyapının nicelik ve nitelik olarak güçlendirilmesine yönelik
ivedi önlemler alınmasının sürdürülebilirliği sağlamak açısından son derece önemli olduğu
düşünülmektedir.
Fakültemizin uygulamaların standart koşullar altında güvenli bir biçimde yürütülebilmesi için bir
uygulama salonuna, bazı ileri istatistiksel analizlerin yapılabilmesi için lisanslı istatistiksel paket
programlara ve bu analizlerle ilgili eğitimlere ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca uygulamalı araştırmalar
için alt yapı geliştirilmeli, bu amaçla bir uygulama laboratuvarı (Örn; özel eğitim için) kurulmalı ve
teknik personel desteği sağlanmalıdır.
5. TÜBİTAK öncelikli alanlar çağrılı programlar kapsamında (1003, 1007 vb.) proje çalışmaları
ve/veya başvuru planları var mı?
Fakültemizde TÜBİTAK öncelikli alanlar çağrılı programlar kapsamında (1003, 1007 vb.) proje
çalışmaları ve başvuru planları vardır. Buna ilişkin örnekler aşağıda sunulmuştur.
Bölüm

Özel Eğitim Bölümü

Sınıf Eğitimi ABD
Temel
Eğitim
Bölümü

Okulöncesi Eğitimi ABD

Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi

TÜBİTAK öncelikli alanlar çağrılı programlar
kapsamında (1003, 1007 vb.) proje çalışmaları ve/veya
başvuru planları
Bölüm öğretim elemanlarının Tübitak öncelikli alanlar
çağrılı programlar kapsamında olan özel eğitim
projelerine yönelik, özel gereksinimli çocukların tanı ve
eğitim süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik proje başvuru
planları bulunmaktadır.
Fen ve matematik derslerinin değerlendirilmesi ile ilgili
okul yöneticileri ile yapılan çalışmada araştırmacı olarak
yer alınmaktadır.
TÜBİTAK’ın ilgili öncelikli alanları arasında yer alan
TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri
Destekleme Programı’nda bir proje başvurusu
bulunmaktadır.
TÜBİTAK 1003 “SBB-EGTM-2017-1 Öğrenme
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Bölümü

Çıktılarını Etkileyen Faktörler” başlığı altında proje
başvurusu yapılması planlanmaktadır.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitim Bölümü
Eğitim
Bilimleri
Bölümü

Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık ABD
Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme ABD

TÜBİTAK ve Avrupa Birliği projelerine başvuru ve
katılım sağlama planları bulunmaktadır.
TÜBİTAK 1003 programı kapsamında boşanma konusu
ile ilgili proje başvurusu bulunmaktadır.
TÜBİTAK’ın öncelikli alanları arasında yer alan (1007)
115G058 numaralı G-CAT - Psikolojik Ölçme Aracı
Geliştirilmesi projesinde anabilim dalından 2 öğretim
üyesi ve 1 araştırma görevlisi yer almaktadır.

Eğitimin Felsefi, Sosyal
ve Tarihi Temelleri ABD

2017 yılında 1003 projesine başvuru yapılmıştır. Marie
S.Curie Alanı Yenilikçi Eğitim Ağları başvuru çağrısında
Bulgaristan ile ortaklık yapmak için girişimlerde
bulunulmuştur.

B. ARAŞTIRMA STRATEJİLERİ
B.2

Lisansüstü Eğitim Stratejileri (En fazla 5 madde)

Disiplinlerarası, uluslararası işbirliği ile lisansüstü programların çeşitlendirilmesi
Doktora tezlerinden çıkacak yayınların etki faktörü yüksek dergilere yönlendirilmesi
Programların akreditasyonu için gerekli çalışmaların başlatılması
YÖK 100/2000 alanlarının daha etkili ve çeşitli olması için çalışma yapılması
TÜBİTAK vb. destekli projelerin tez çalışmalarıyla bütünleştirilmesi ya da ayrı yapılacak
biçimde tasarlanması
6. Öğrenci danışmanlığının daha etkili ve verimli hale getirilebilmesi için önlemler alınması
1.
2.
3.
4.
5.

B. ARAŞTIRMA STATEJİLERİ
B.3
100/2000 YÖK Doktora Burs Programı Öncelikli Alanları
3.1 Mevcut 100/2000 YÖK Doktora Burs programı öncelikli alan programları?
3.2 Açılması planlanan programlar? Akademik ve altyapı yeterliliği?
3.1 Mevcut 100/2000 YÖK Doktora Burs programı öncelikli alan programları?
Özel eğitim alanı 100/2000 YÖK Doktora Burs programı öncelikli alan programdır.
3.2. Matematik eğitimi ve okul öncesi eğitim alanlarında uluslararası lisans üstü programlar açılması
planlanmaktadır.
B. ARAŞTIRMA STATEJİLERİ
B.4

Akademik Personel Stratejileri

4.1 Akademik personel niteliği? Son 5 yılda kadro alan kurum dışı doktoralı elaman sayısı?
Uluslararası işbirlikleri? Uzun süreli (3 ay dan fazla) yurt dışı akademisyen
görevlendirmeleri?
4.2
Birime akademik eleman istihdam stratejileri? Nitelik ve uluslararasılaşma stratejileri?
4.3
Bölümünüzdeki akademik performansı izleme stratejileri?
4.1 Akademik personel niteliği? Son 5 yılda kadro alan kurum dışı doktoralı elaman sayısı?
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Uluslararası işbirlikleri? Uzun süreli (3 aydan fazla) yurt dışı akademisyen görevlendirmeleri?
Fakültemizde kurum dışında doktorasını bitirerek son 5 yılda kadro alan iki öğretim üyesi
bulunmaktadır.
Fakültemizde ERASMUS + kapsamında bazı öğretim üyelerimiz ders verme ve ders alma
faaliyetlerinde bulunmuştur. Yurt dışında üç aydan fazla süre bulunan 15 öğretim üyesi
bulunmaktadır.
4.2. Birime akademik eleman istihdam stratejileri? Nitelik ve uluslararasılaşma stratejileri ?
Fakültemizde üniversitemiz atanma ve yükseltilme ilkeleri temelinde atamalarda alınacak akademik
personelin bu ölçütlerin üstünde olması beklenmektedir. Öğretim üyesi adaylarının yapmış oldukları
yayınların SCI, SSCI ve A&HCI gibi endekslerde bulunmasına ve özellikle Q1 ve Q2 düzeyindeki
dergilerde olmasına da önem verilmektedir.
Fakültemizde bulunan araştırma görevlilerinin son yıllarda doktoralarını bitirmesi ve ÖYP
programlarında bulunan araştırma görevlilerinin bağlı bulundukları üniversitelere dönmesi
fakültemizde bulunan hemen hemen her bölümdeki araştırma görevlisi ihtiyacını artırmıştır. Bilimsel
çalışmaların etkili bir şekilde yürütülebilmesi için bu ihtiyacın karşılanması çok önemlidir.
4.3. Bölümünüzdeki akademik performansı izleme stratejileri?
Fakültemizde öğretim üyelerin yapmış oldukları çalışmalar yıllık faaliyet raporları yoluyla
izlenmektedir. Bununla birlikte, yayınlar, yürütülen projeler, gerçekleştirilen işbirliklerinin topluma
katkı düzeyleri de izlenmekte ve değerlendirmektedir.

B.4

B. ARAŞTIRMA STRATEJİLERİ
Araştırma Altyapı Stratejileri

4. 1 Araştırma altyapısının yeterliliği? Diğer birimlerdeki altyapıları kullanım oranı?
4.2 Araştırma altyapısının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi stratejileri?
4.3 Fakülte araştırma altyapısı envanterinin varlığı (Web ve BAP) ve ortak kullanım
stratejileri?
4.1. Araştırma altyapısının yeterliliği? Diğer birimlerdeki altyapıları kullanım oranı?
Sosyal Bilimler alanında yapılan araştırmalar için gerekli olan altyapı genel olarak fakültemizde
mevcuttur. Diğer taraftan araştırmalar esnasında veri toplamak ve verilerin düzenlenmesi ve
çözümlenmesi için gerekli olan yazılımlar konusunda eksiklikler bulunmaktadır. Fakültemiz birimleri
tarafından bildiren altyapıya ilişkin eksiklikler aşağıda listelenmiştir.
Video kayıt sistemleri, ses kayıt sistemleri, sanal gerçeklikle ilgili teknolojik araç-gereçler, göz izleme
cihazı vb. yardımcılar konusunda yetersizlikler mevcuttur.
Öğretim üyeleri çıktı ve fotokopi ihtiyaçlarını kendileri karşılamaktadır.
Ortak kullanıma sunulabilecek yazılımlar örneğin, SPSS, Nvivo, LISREL, CMA vb. fakültemize lisanslı
olarak alınmalıdır.
Sosyal Bilimler Alanında en temel veri kaynağı dergi veri tabanlarına ulaşım ağlarıdır. Bu bağlamda
üniversitemizin sağladığı olanak sınırlı kalmaktadır. Dergi veri tabanlarının genişletilmesi alt yapı
yeterliğini geliştirecektir.
4.2. Araştırma altyapısının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi stratejileri?
Fakültemizde genel olarak gereksinim duyulan cihazlar döner sermaye üzerinden elde edilen gelirler,
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BAP destekli projeler yoluyla ya da TÜBİTAK, AB vb. kurumların desteklediği projeler aracılığıyla
edinilmektedir. Ancak, tüm fakültenin ortak kullanımına açılacak lisanslı yazılımların edinilmesi için
gerekli finansal desteğin sağlanması önemli görülmektedir. Ayrıca araştırma yöntemleri, ileri veri analiz
yöntem ve teknikleri konusunda eğitimler planlanmaktadır.
4.3. Fakülte araştırma altyapısı envanterinin varlığı (Web ve BAP) ve ortak kullanım stratejileri?
Fakültemizde bulunan araştırma alt yapısı kapsamındaki tüm olanaklar, öğrenci ve personelin
kullanımına açıktır. Fakültemizin her bloğunda öğrencilerin doğrudan erişimine açık bilgisayarlar
bulunmaktadır. Ayrıca hem öğrencilerin hem de personelin kullanımına açık, tüm fakülteyi kapsayan
kablosuz erişim ağı mevcuttur. Projeler aracılığıyla fakülte personelinin aldığı cihazların akademik
birim, üniversite personeli ve öğrenciler tarafından kullanılması için ilkeler belirlenmiştir. Bunlar büyük
oranda tüm araştırıcılarla paylaşılmıştır. Cihazların mümkün olduğunca herkesin kullanabileceği daha
merkezi yapılara konulması için çalışmalar yapılmıştır. Örneğin birimlerdeki bilgisayar, projeksiyon vb.
cihazlar bu kapsamda seminer salonlarında hizmet vermektedir.
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C.1. Fakültenin Ortak Başarı Ölçütleri
Bu bölümde Birimin hedef koyması ve izlemesi beklenen performans göstergelerini aşağıdaki tablo formatında düzenlemesi
beklenmektedir:
Performans
Göstergesi

Başarı
Ölçütü

Mevcut
Durum

2018 Yılı
Hedefi

2019 Yılı
Hedefi

2020 Yılı
Hedefi

2021 Yılı
Hedefi

2022 Yılı
Hedefi

Öğretim üyesi başına
SCI, SSCI ve A&HCI
endeksli dergilerde
ortalama yıllık
makale/derleme sayısı
Öğretim üyesi başına
uluslararası işbirliği ile
yapılan SCI, SSCI ve
A&HCI endeksli
dergilerde ortalama
yıllık makale / derleme
sayısı
Bilimsel yayın puanı
Atıf puanı
Öğretim üyesi başına
tamamlanan ortalama
yıllık dış destekli proje
sayısı
Öğretim üyesi başına
devam eden dış destekli
proje sayısı
Öğretim üyesi başına
tamamlanan dış
destekli projelerin (5
numaralı göstergede
verilen) ortalama yıllık
toplam bütçesi (TL)

SAYI

0.20

0.25

0.30

0.50

0.50

0.50

SAYI

-

0.10

0.10

0.15

0.15

0.20

SAYI
SAYI
SAYI

0,63
2,58
0,15

1
3
0,20

1
3
0,25

1,5
4
0,50

1,5
4
0,50

2
5
0,75

SAYI

0,05

0,10

0,10

0,15

0,20

0,20

SAYI

785.697

500.000

500.000

750.000

1.000.000

1.000.000

8

Öğretim üyesi başına
devam eden dış destekli
projelerin toplam
bütçesi (TL)

SAYI

4.700

5.000

10.000

10.000

20.000

20.000

9

Devam eden dış
destekli toplam proje
bütçesinin devam eden
dış destekli proje
sayısına oranı (TL)
Öğretim üyesi başına
tamamlanan ortalama
yıllık kontratlı proje
sayısı
Öğretim üyesi başına
devam eden kontratlı
proje sayısı
Öğretim üyesi başına
tamamlanan ortalama
yıllık kontratlı
projelerin (10 numaralı
göstergede verilen)
toplam bütçesi

SAYI

150.000

200.000

200.000

250.000

300.000

Öğretim üyesi başına
tamamlanan ortalama
yıllık uluslararası
işbirlikli proje sayısı
Öğretim üyesi başına
devam eden

No.
1

2

3
4
5

6

7

10

11

12

13

14

169.234

SAYI

-

-

-

-

-

-

SAYI

-

-

-

-

-

-

SAYI

-

-

-

-

-

-

SAYI

0,10

0,15

0,20

0,30

0,35

0,40

SAYI

0,03

0,05

0,1

0,15

0,20

0,25
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15

16

17

18
19

20

21

22

23
24

25

26

uluslararası işbirlikli
proje sayısı
Öğretim üyesi başına
tamamlanan ortalama
yıllık uluslararası
işbirlikli projelerin (13
numaralı göstergede
verilen) toplam bütçesi
(TL)
Öğretim üyesi başına
devam eden
uluslararası işbirlikli
projelerin (14 numaralı
göstergede verilen)
toplam bütçesi (TL)
Öğretim üyesi başına
tezli yüksek lisans
öğrenci sayısı
Öğretim üyesi başına
doktora öğrenci sayısı
Öğretim üyesi başına
ortalama yıllık doktora
mezun sayısı
Öğretim üyesi başına
ortalama yıllık ulusal
patent belge sayısı
Öğretim üyesi başına
ortalama yıllık
uluslararası patent
belge sayısı
Öğretim üyesi başına
ortalama yıllık faydalı
model ve endüstriyel
tasarım sayısı

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.250.000

1.250.000

100.000

100.000

100.000

150.000

150.000

7,39

8

9

10

11

12

SAYI

6,6

7

8

9

10

11

SAYI

0,21

0,30

0,50

0,75

1

1,25

SAYI

-

-

-

-

-

-

SAYI

-

-

-

-

-

-

SAYI

-

-

-

-

-

-

Faal olan öğretim üyesi
teknoloji şirketi sayısı
TÜBA ve TÜBİTAK
ödüllü öğretim üyesi
sayısı (TÜBA çeviri
ödülü hariç)

SAYI

-

-

-

-

-

-

SAYI

-

-

-

-

-

-

YÖK 100/2000
Doktora Burs Programı
Alan sayısı
YÖK 100/2000
Doktora Burs Programı
Öğrenci Sayısı

SAYI

2

2

2

2

2

2

SAYI

-

-

2

2

4

4

SAYI

1.174,502

SAYI

73.993

SAYI

Notlar
1 - Varsa ilave araştırma performans göstergeleri eklenebilir.
2 - Öğretim üyesi sayısı olarak güncel veri kullanılacaktır.
3 - Bilimsel Yayın Puanı: Tablodaki 1 numaralı göstergede verilen her bir yayın için ilgili dergi etki
faktörü yazılarak (güncel olan) alt alta toplanmasıyla elde edilen toplam etki puanının toplam yayın
sayısına oranını ifade etmektedir.
4 – Atıf Puanı: Öğretim üyesi başına üniversite adresli yayınlara 1 numaralı göstergede tanımlanan
endekslerdeki dergilerde yapılan ortalama yıllık atıf sayısını ifade etmektedir.
5- Fakülte yanında Bölüm/ABD bazında “Performans Göstergeleri” ek olarak verilmelidir.
6- Rapor “Performans Göstergeleri” hariç 10 sayfayı geçmeyecektir.
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Ek 9. İç Kontrol İzleme (Eylemler)
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