
BİRİM ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

[21/01/2020]



BİRİM ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU
A. BİRİM HAKKINDA BİLGİLER 

İletişim Bilgileri

Prof.Dr.Ahmet Can BAKKALCI 
ahmet.bakkalci@adu.edu.tr

Tarihsel Gelişimi

Birimin Tarihsel Gelişimi

Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994-1995 Eğitim-Öğretim yılında faaliyete başlamıştır. 

Halen 29 Anabilim Dalında eğitim veren 51 lisansüstü programda toplam 1421 lisansüstü 

öğrenci Enstitümüzde eğitim almaktadır. Enstitümüzde Enstitü Sekreteri ve 7 büro personeli 

olmak üzere toplam 7 idari personel görev yapmaktadır. Enstitümüz Aydın Menderes Derslikleri 

C Blok 1. Kat’ta 140 m2 kapalı alanda faaliyet göstermektedir.

Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri

Misyon
Sosyal Bilimler Enstitüsü, öğrencilerin kendi potansiyellerini ortaya koymalarına fırsat 

verecek bir ortamda bağımsız araştırma yapabilecek, bilinen yöntemleri yeni uygulama 

alanlarına aktarabilecek, yaratıcı, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, bilimsel olayları 

geniş bir bakış açısı ile değerlendirip yorumlayabilecek ve yaptığı çalışmalarla bilime 

yenilikler getirebilecek bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Vizyon
Sosyal bilimleri alanındaki araştırmalarıyla uluslararası düzeyde saygın ve tercih 

edilen, bilimsel düşünceye sahip, çevre bilinci olan, değişen dünya koşullarında topluma 

liderlik yapabilen ve sorunlara çözüm üretebilen uluslararası standartlara sahip bilim adamı ve 

uzmanlar yetiştiren bir kurum olmaktır.



AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

AMAÇ 1 Büyüme,

Hedef 1.1. Enstitüdeki lisansüstü programların sayılarını arttırmak.

Stratejiler
(1)Enstitümüzü oluşturan fakülte ve yüksekokullarda açılabilecek lisansüstü

programların belirlenmesi,
(2)Disiplinlerarası program açmayı desteklemek,
(3)Enstitümüz lisansüstü ikinci öğretim programlarının açılması,

Hedef 1.2. Enstitüdeki doktora programlarının sayılarını arttırmak.

Stratejiler
(1)Yüksek Lisans eğitimi verip doktora eğitimi veremeyen lisansüstü

programları ve doktora açmama nedenlerinin belirlenmesi,
(2)Bölgemizde açılmasına gerek duyulan doktora programlarının belirlenmesi.
(3)Disiplinlerarası program açmayı desteklemek,
(4)Başka Üniversitelerle ortak doktora programı açılması yönünde çalışmalar
yapmak.



Hedef 1.3 Fiziksel Olanakların Yeterliliğinin Artırılması

Stratejiler
(1) Enstitünün kendine ait bir binada hizmet vermesi.

AMAÇ 2 Lisansüstü tez kalitesini arttırmak,

Hedef 2.1.- Lisansüstü tezlere verilen mali desteğin arttırılması.

Stratejiler
(1)Lisansüstü tezler için Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projelerini 

Destekleme Biriminden ayrılan payın arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.
(2)Tez çalışmasına destek sağlayacak diğer kuruluşlar hakkında

bilgilendirme toplantıları yapmak.

POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

Politikalar Lisans ve lisansüstü mezunlara yönelik lisansüstü eğitimde tercih edilen, 
saygın, ulusal ve uluslararası düzeyde bilime katkı yapacak, yaratıcı, çağdaş ve 
bilimsel düşünceye sahip, kendi potansiyellerini ortaya koyabilen, evrensel 
bilime katkı yapan, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, akılcı, yaratıcı, 
üretken, dünyadaki gelişmeleri izleyebilen, bilgi ve becerisini farklı alanlara
uygulayabilen akademisyen ve uzman yetiştirmek.

Öncelikler Enstitü politikası ile ilgili yeni stratejiler geliştirme, disiplinlerarası yeni 
programların oluşturulması, bilimsel-kültürel-sosyal etkinliklerin 
gerçekleştirilmesi, lisansüstü tezlerde anabilim dalları bazında öncelikli 
araştırma alanlarının belirlenmesi, ders programlarının öğrencinin eğitim 
aşamasına uygun olarak belirlenebilecek ve ders seçme fırsatını artıracak 
şekilde düzenlenmesi çalışmalarına öncelik verilmiştir. Ayrıca, Sağlık 
Bilimleri Enstitüleri öğrencilerine kaynak yaratmaya yönelik çalışmalar devam 
etmektedir.

Eğitim-Öğretim Hizmetleri
Birimin Eğitim-Öğretim faaliyetlerini gerçekleştiren Programları (çift anadal, yandal, 

ortak dereceler, programın türü ve eğitim dili vb.) hakkında özet bilgilere bu bölüm altında yer 

verilmeli, ek bilgi ve veriler ise raporun ekinde sunulmalıdır.

Toplam Anabilim Dalı Sayısı: 29 (Ek-1) 

Toplam Program Sayısı: 51 (Ek-1) 

Enstitümüzde eğitim dili Türkçe’dir.



Araştırma Faaliyetleri

Enstitümüzün kendisine ait bir binası bulunmaması sebebi ile araştırma laboratuvarları ve 

cihaz alt yapımız bulunmamaktadır.

Birimin Organizasyon Yapısı

Müdür:
Görevi, kurumda belirlenen misyon ve vizyonu gerçekleştirmek amacıyla; kanun, 

yönetmelik ve yönergeler doğrultusunda iş akışını yürütmektir. Bu amaçla;

• Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Enstitü kurullarına 
başkanlık etmek, Enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve Enstitü birimleri arasında 
düzenli çalışmayı sağlamak,
• Enstitünün gerçekleştirdiği faaliyetler doğrultusunda; ödenek ve kadro ihtiyaçlarını
gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek,
• Enstitü bütçesi ile ilgili öneriyi Enstitü Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan
sonra Rektörlüğe sunmak,
• Enstitünün birimleri ve her düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve denetim 
görevini yapmak,
• Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Enstitü genel durumu ve işleyişi hakkında

Rektöre rapor vermek,
• Kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.
Sorumlulukları;

Enstitüye bağlı birimlerin eğitim-öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde 
kullanılmasında ve geliştirilmesinde,
• Eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde
yürütülmesinde,
• Gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasıyla, öğrencilere gerekli sosyal 
hizmetlerin sağlanmasında,

Bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde 
ve sonuçlarının alınmasında Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Enstitü Müdür Yardımcısı:
Enstitü Müdürlüğüne vekalet etme durumunda aynı yetkilere ve sorumluluklara sahiptir. 
Müdürün görev ve sorumluluklarını yürütmesinde yardımcı kişidir.

İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar

İyileştirme politikalarımız içerisinde, eğitim-öğretim faaliyetlerimizde güncel 
teknoloji ile modernizasyonunun sağlanması, araştırmalar için altyapı kaynaklarının 
kullanıma açılması, araştırma performansının artırılması için multidisipliner çalışmalara 
ağırlık verilmesi, özellikle doktora programı öğrenci sayımızın arttırılması başlıca iyileştirme 
stratejilerimiz içinde yer almaktadır.



B.KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ

Enstitümüz misyon, vizyon ve hedef göstergelerine ulaşmak için tüm çalışmalarında, 

yeterli sayıda nitelikli akademik personelden oluşan Anabilim Dallarımız ile ortak hareket 

etmeyi ilke kabul etmiştir. Enstitümüze bağlı Anabilim Dallarında görev yapan öğretim 

üyeleri, Ülkemizde ve dünyadaki gelişmelere paralel olarak özgün araştırmalar yapan, güncel 

bilgiye ulaşım konusunda gereken çabayı gösteren, çözüm odaklı yaklaşımları ile nitelikli 

çalışmalar imza atan, bilgi paylaşımına verdikleri önemle bilime katkıda bulunmayı hedef 

olarak benimsemiş bilim insanlarından oluşmaktadır. Enstitümüz idari personeli, öğrenci ve 

öğretim üyeleri ile iletişimde son derece başarılı, kurumsal aidiyet duygusu gelişmiş, ekip 

çalışması bilinci ile hareket eden, özverili çalışmayı prensip edinmiş, kriz yönetiminde 

deneyimli ekip üyelerinden oluşmaktadır. Enstitümüz hedeflerine ulaşılmasında büyük pay 

sahibidirler.

Enstitümüz misyon ve hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığı, yıllık faaliyet raporlarının 

incelenmesi ve değerlendirilmesi neticesinde belirlenmektedir. Bunun yanında 

programlarımızda eğitim-öğretim gören tüm öğrencilerimiz eğitimlerini bitirebilmek için jüri 

önünde tezlerini savunmak zorundadırlar, hem tezler hem de dönem projeleri Enstitü 

Yönetim Kurulu tarafından da değerlendirilmektedir.

Enstitümüzde; Ülkemizdeki ve dünyadaki son gelişmelere paralel olarak programlar 

ve bunlara ek olarak disiplinlererarası programlar açılmaktadır. Doktora Programlarımızın 

sayısı her geçen gün artmakla birlikte YÖK 100/2000 Doktora Bursu kapsamındaki öncelikli 

alanlara yönelik yeni doktora programları açılması düşünülmektedir. Bunun yanında 

üniversitenin performans kriterleri izlenerek, birimimizin geleceğe yönelik süreçlerini 

iyileştirme yönünde stratejiler belirlenmektedir.

Enstitümüz tarafından eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini ve bunları 
destekleyen idari hizmetlerin tümünü içine alacak şekilde stratejik plan ve yıllık olarak, 
performans programı ve faaliyet raporu ile bütünleşik yapıda bir İç Değerlendirme Raporu 
hazırlanmaktadır.

Enstitümüzde iş akış şemalarına uygun hareket edilmekte olup Senato tarafından 

kabul edilen akademik takvim ve yönetmelik/yönergelere göre gereken planlamalar 

yapılmaktadır.

Norm ve değerlerimizi Stratejik plana yönetişim ve kalite bölümünü işleyiş algısına

dayanarak derinlemesine analiz etmeye çalışmıştır.



C.EĞİTİM - ÖĞRETİM

Sosyal Bilimler Enstitüsünün temel politikaları; lisansüstü programların sürekli 
geliştirilmesini, etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak, ulusal ve uluslararası akademik 
işbirliklerini geliştirmek, Enstitüde yürütülen hizmetlerde teknolojiden en üst düzeyde 
yararlanmak, ADÜ’lü kimliğini yerleştirmek ve Enstitünün çalışma koşullarını iyileştirmektir.

Bu çerçevede önceliklerimiz:
-Yeni programların açılması, enstitünün gelişmesi açısından önemli olmakla birlikte sahip 

olduğumuz koşullar göz önünde bulundurulduğunda öncelikli hedefimiz, mevcut 
programlarımızın hem öğretim üyesi sayısı ve niteliği bakımından ve hem de eğitim öğretim 
niteliği bakımından güçlendirilmesidir. Bu nedenle de yeni programların açılması; enstitümüze 
bağlı anabilim dallarının mevcut programlarını güçlendirmeleri ve mevcut Yüksek Lisans Tezsiz 
İkinci Öğretim program sayısının artırılması hususunda Ana Bilim Dalı Başkanlıklarımız teşvik 
edilecektir.

-Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinin derginin 
yayınlanması; stratejik amaçlarımız içerisinde de ifade edilmiş olan araştırma ve öğretim üyesi 
niteliklerini artırmaya yardımcı olabileceği gibi Üniversitelerarası işbirliğini geliştirme ve bilgi 
paylaşımın sağlamaya da hizmet edecektir.

-Nitelikleri bakımından kaliteli bir dergi çıkarmak ve aynı zamanda sürekliliğini 
sağlamak da çok önemlidir. Bu da çok ciddi bir emek ve yoğun bir çalışmanın ürünü 
olabilecektir. Bu nedenle de yeterli alt yapı oluşturmadan ve stratejik bir çalışma programı 
geliştirmeden böyle bir girişimde bulunmak yarardan çok zarar getireceği düşüncesi ile bu 
çalışma geniş bir zamana yayılmıştır. Ancak öncelikli hedeflerimiz içerisinde üst sıralarda yer 
almaya devam edecektir.

Ç. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

Lisansüstü tezler kapsamında yürütülen araştırmalara Üniversitemiz Bilimsel Araştırma 
Projeleri kapsamında ve diğer kuruluşlarca sağlanan maddi destekten faydalanmak konusunda 
öğrencilerimizin ve danışmanlarının bilgilendirilmesi ve teşvik edilmeleri bir diğer önceliğimizdir



D.YÖNETİM SİSTEMİ

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ
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Enstitü 
Müdür 
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Enstitü Sekreteri

Şef

Memur Memur Memur Memur

E.SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Ulusal düzeyde sosyal bilim araştırmalarına proje desteğinin giderek artması, Avrupa 

Birliği kurumları ile işbirliğinin artması, ulusal ve uluslararası öğrenci/öğretim üyesi değişim 
programlarının çeşitlenmesi ve fazlalaşması, üniversitelerin akademik personel ihtiyacının 
giderek artması, üniversite dışında nitelikli eleman ihtiyacının artması nedeniyle programlara 
talebin ve mezunların istihdam olasılığının artması, ülkemizde AR-GE çalışmalarına verilen 
önemin artması, yeni programları günün gerekleri ve koşullarına uygun olarak açma fırsatının 
bulunması gelmektedir.




