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Tarihsel Gelişimi  
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bakanlar Kurulunun 01.09.1997 tarih, 

97/9892 sayılı kararı ile kurulmuş, 2000-2001 akademik yılında Sınıf Öğretmenliği Lisans 

Programına alınan 104 öğrenciyle eğitim-öğretime başlamıştır. 2003–2004 akademik 

yılında İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği anabilim dalı, İlköğretim Bölümü 

Fen Bilgisi Anabilim dalı, 2005–2006 akademik yılında İlköğretim Bölümü Okul Öncesi 

Öğretmenliği, İlköğretim Bölümü Matematik Eğitimi anabilim dalı ve Güzel Sanatlar 

Bölümü Resim ve Müzik Öğretmenliği anabilim dalları kurulmuştur.  

 

Fakültemiz bu aşamada üniversitemizin gelişim politikaları ile ülkemizin ve eğitim 

sistemimizin gereksinimleri doğrultusunda açılan bölüm ve anabilim dalları ile hizmet 

vermektedir. Bölüm/Anabilim dalları ve öğretim elemanı dağılım Ek 1 ve Ek 2’de 

verilmiştir. İdari personel dağılımı ise Ek 3’de tablolaştırılmıştır. Fakültemiz fiziki 

olanakları Ek 4’te verilmiştir. 

 
 
Birimin Misyonu 

 Türk Milli Eğitim Sistemindeki mevzuata uygun olarak; Okul öncesi, İlkokul, 

Ortaokul ve Lise düzeyindeki resmi ve özel okullarda görev yapabilecek 

nitelikte; temel bilgi, beceri ve tutumlara sahip; Türk toplumunun temel 

değerleriyle örtüşen, Atatürkçü, Cumhuriyet ilkelerine bağlı, laik, çağdaş ve 

demokratik özelliklerle donatılmış öğretmenleri yetiştirmek. 

 Ulusal ve uluslararası düzeyde öğretmen yetiştirme programları arasında kabul 

gören ve öğrencileri başarılı bir kariyer için hazırlayan öğretim programı 

sunmak.  

 Mezunları; öğrenmeyi öğrenen, işlerini etkin bir şekilde yapmalarını sağlayan, 

sosyal, ekonomik, teknolojik ve bilimsel alanlardaki gelişmeleri araştıran, resmi 

ve özel kurumların Okul öncesi, İlkokul, Ortaokul ve Lise düzeyindeki eğitim 

birimlerinde ve Toplumun temel değerleriyle tutarlı misyona sahip sivil toplum 
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örgütlerine hizmet veren ve onlarla sürekli iş birliği içinde bulunan bireyler 

olarak yetiştirmek. 

 Çağın şartlarına göre kendini geliştirebilecek gerekli donanım ve motivasyona 

sahip, edindiği bilgi birikimini gelecek nesillere her türlü teknolojik materyali 

kullanarak aktarma istek ve yeterliliğinde bulunan, yaşam boyu öğrenmenin bir 

parçası olma çabasında olan öğretmenler yetiştirmek.  

 En iyiyi arayan, çocuğun, ailenin ve toplumun gereksinimlerine duyarlı, birlikte 

çalışma gayreti içinde olan, sorunları tanımlayabilen ve hedeflerine ulaşan 

öğretmenler yetiştirmek. Yaratıcılığı destekleyen ve çağdaş profesyonel bilgi 

birikimi sağlayan öğretim programlarıyla ülkemizi ulusal ve uluslararası düzeyde 

temsil edecek, özbenliği gelişmiş, kendine güvenen, rekabetçi, özgür düşünen, 

yapıcı ve yaratıcı sanatçı alt yapısı oluşturmak, 

 Örgün ve Yaygın eğitim ile Türk toplumunun estetik duyarlılığını geliştirerek 

çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasına katkıda bulunmak, 

 Üzerinde konuşlandığı uygarlıklar vadisi Aydın ilinin eskiden beri yüklendiği 

bilim, sanat ve kültür şehri olma özelliğini geleceğe daha güçlü bir şekilde 

taşımak. 

 

Birimin Vizyonu 

 Ulusal ve uluslararası düzeyde öğretmen yetiştirme programlarının itibarını en 

üst düzeye çıkarmak. 

 Ulusal ve uluslararası düzeyde, alanında kabul gören ve tercih edilen bir 

konumda olmak. 

 Avrupa Birliği uyum süreci içerisinde ülkemizin ihtiyacı olan öğretmen eğitimini 

yaygınlaştırma ve geliştirme projelerine etkin olarak katılmak ve bilimsel 

araştırmalara bilgi ve donanımıyla destek vermek. 

 Çağdaş ve demokratik bir toplumun gerektirdiği, duygu ve düşüncelerini 

özgürce ifade edebilen, temel yaşam becerilerini günlük hayata aktarabilen, 

yaratıcı, araştırıcı, girişimci, özdenetimini sağlayabilen, farklılıklara değer 

veren ve insan haklarına saygılı, öğrenmeye istekli, ruhsal ve bedensel yönden 

sağlıklı bireyler yetiştirmeyi kendine amaç edinmiş öğretmenler yetiştiren bir 

fakülte olmak 

 Ulusal ve uluslararası eğitim öğretim ve araştırma kurumları, sektör ve sivil 

toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürüterek, akademik kadromuz, 

öğrencilerimiz ve mezunlarımızın küresel platformdaki etkinliklerini 

güçlendirmek; günümüz bilgi çağında alanlarındaki birikimiyle sanat, tasarım 

ve bilim dallarının birlikteliği ve etkileşiminden güç alan bir üniversiteyi 

geleceğe taşımak, 

 Eğitim, sanat, tasarım ve bilim dallarının birlikteliği ve etkileşiminden güç alan 

üniversitemizin özgün ve çağdaş yapısını koruyarak ulusal ve uluslararası kurum 

ve kuruluşlarla işbirliği içinde eğitim-öğretim, araştırma ve sanatsal 
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çalışmalarını geliştirmek, akademik kadromuz, öğrencilerimiz ve 

mezunlarımızın ulusal ve küresel platformlarda etkinliklerini güçlendirmektir.  

 
 
Birimin Temel Değerleri 
 

 Çağdaşlık  

 Bilimsellik 

   Evrensellik 

   Güvenirlik 

   Nesnellik 

   Kalite  
 

 Yaratıcılık 

 Yenilikçilik 

 Verimlilik 

 Ulusal değerlere sahip çıkma 

 Adalet 

 Estetik duyarlılık 

 Etik değerlere bağlılık 

 Çevreye duyarlı yaklaşım 

 İdealist olmak 

 Katılımcılık 

 Eğitim, araştırma ve 
ifade özgürlüğü 

 
 
 
A. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ 

 
A.1. Misyon ve Stratejik Amaçlar 
Fakültemiz kalite güvence sistemi,  Üniversitemiz 2019-2023 stratejik plan 
çerçevesinde belirlenen misyon, vizyon ve stratejik hedefler dikkate alınarak, temel 
ilke ve standartlarla belirlenen politikalar doğrultusunda yürütülmektedir.  
Üniversitemizin sürekli kalite geliştirmeye yönelik stratejik amaçları ADÜ 2019-2023 
Stratejik Planında yer almaktadır. Üniversitemizin 2019-2023 Stratejik Planının 
hazırlanması sürecinde anketler, toplantılar, yüz yüze görüşmeler vb. yollarla iç ve dış 
paydaşların katkısı sağlanmıştır. Ancak fakülteler temelinde stratejik plan yapılmaması 
bir eksiklik olarak değerlendirilmektedir. Ancak fakültemiz gerek üniversitemiz 2019-
2023 ve gerekse fakültemiz 2013-2017 stratejik planında da vurgulanan birim temel 
değerleri giriş kısmında tanımlanmıştır.  

Kanıt: 

 https://kalite.adu.edu.tr/ 

 https://kalite.adu.edu.tr/default.asp?idx=313436 

 https://kalite.adu.edu.tr/default.asp?idx=313530 
 
A.2. İç kalite Güvencesi 
Fakültemiz, kalite politikası ve Stratejik Planında belirlenen temel kalite politikalarına 
uyumlu bir şekilde yürütülmektedir.  Kalite il ilgili göstergeler Kalite Komisyonu ağ 
sayfası üzerinden akademik ve idari personel, öğrenciler, dış paydaşlar ve kamuoyu ile 
paylaşılmıştır. Ayrıca ‘Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Kriterleri’ 
çerçevesinde ağırlıklı olarak araştırmacıların araştırma ve yayın performanslarının 
izlenmesi sağlanmaktadır. Atanma ve yükseltmelerde akademik kriterlere uygun ve 
performansa dayalı ölçütler izlenmiştir. Fakültemiz bünyesinde “Kanıt Birimi” 
oluşturularak kalite güvence sistemi içerindeki çalışmaların belgelendirilmesi ve kayıt 
altına alınarak izlenmesine destek sunma amaçlanmıştır. 

Kanıt: 

 https://kalite.adu.edu.tr/ 

 https://www.adu.edu.tr/oldwebfolders/y.pdf 

 Görevde yükselen öğretim elemanlarının tarihleri (EF-Kanıt Birimi) 
 

https://kalite.adu.edu.tr/
https://kalite.adu.edu.tr/default.asp?idx=313436
https://kalite.adu.edu.tr/default.asp?idx=313530
https://kalite.adu.edu.tr/
https://www.adu.edu.tr/oldwebfolders/y.pdf
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A.3. Paydaş Katılımı 
Fakültemiz, gerek üniversitemiz farklı birimleriyle ve gerekse Milli Eğitim Bakanlığı ve 
Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği halinde, ulusal ve bölgesel düzeyde eğitimin 
niteliğini artırabilme çabalarına destek vermektedir. 

Kanıt: 

 Güçlü Gelecek İçin 2023 Vizyonu ve Eğitimde Büyük Değişim 
(https://www.adu.edu.tr/tr/haber/universitemizde_2023_vizyonu_ve_egitim
de_buyuk_degisim_paneli_duzenlendi-1000042154) 

 http://aydinlisesi.meb.k12.tr/icerikler/aydin-lisesi-akademi_9066862.html 

 https://www.aydinpost.com/aydin/aydin-meb-e-bagimlik-ile-mucadeleyi-
masaya-yatirdi-h651240.html 
 

 
A.4. Uluslararasılaşma 
Fakültemiz öğretim üyeleri uluslararası düzeyde proje yürütmekte ve var olan 
projelerde araştırmacı olarak aktif görev almaktadırlar. Uluslararası düzeyde araştırma 
projelerinin geliştirilmesi çabaları fakültemiz birimleri tarafından devam 
ettirilmektedir. Üniversitemiz ADÜYÖS aracılığı ile de yabancı uyruklu öğrenci kabulü 
oluşturulan yönetmelik çerçevesinde sağlanmaktadır. 

Kanıt:  

 https://yos.adu.edu.tr/tr/ 

 https://yos.adu.edu.tr/tr/yonerge/ 

 http://www.idari.adu.edu.tr/disiliskiler/ 

 Erasmus’a giden öğretim elemanı sayısı (12 Kişi) (EF-Kanıt Birimi) 

 Yurtdışına giden öğretim elemanı sayısı (EF-Kanıt Birimi) 

 Erasmus kapsamında giden-gelen öğrenci sayısı (Giden:1; OBİS kayıtları)  (EF-
Kanıt Birimi) 

 Mevlana programı (Gelen: 1; OBİS kayıtları) 
 
 

B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM 
Fakültemizde tüm birimlere ilişkin olarak eğitim-öğretim amaç ve hedefleri, bunlara 
ulaşma stratejileri ile değerlendirmeleri misyon, vizyon ve stratejik planıyla 
belirlemiştir. 
 
B.1. Programların Tasarımı ve Onayı 
 
B.1.1. Programların Tasarım ve Onayı 
Fakültemiz öğretim programları uluslararası düzeyde gelişmeler ve yönelimler dikkate 
alınarak merkezi birim (YÖK) tarafından belirlenmektedir. Meslek bilgisi, Alan Bilgisi 
ve Genel Kültür kapsamında önerilen seçmeli dersler ilgili birim tarafından eğitimde 
yönelimler ve öğretim elemanlarının uzmanlık alanları ve öğrenci beklentileri dikkate 
alınarak belirlenmekte ve onaylanmaktadır.  

Kanıt: 

 https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-
Ogretmen-Yetistirme-Lisans-
Programlari/AA_Sunus_%20Onsoz_Uygulama_Yonergesi.pdf 

 http://akts.adu.edu.tr/degree-programmes/3/ 
 
 

https://www.adu.edu.tr/tr/haber/universitemizde_2023_vizyonu_ve_egitimde_buyuk_degisim_paneli_duzenlendi-1000042154
https://www.adu.edu.tr/tr/haber/universitemizde_2023_vizyonu_ve_egitimde_buyuk_degisim_paneli_duzenlendi-1000042154
http://aydinlisesi.meb.k12.tr/icerikler/aydin-lisesi-akademi_9066862.html
https://www.aydinpost.com/aydin/aydin-meb-e-bagimlik-ile-mucadeleyi-masaya-yatirdi-h651240.html
https://www.aydinpost.com/aydin/aydin-meb-e-bagimlik-ile-mucadeleyi-masaya-yatirdi-h651240.html
https://yos.adu.edu.tr/tr/
https://yos.adu.edu.tr/tr/yonerge/
http://www.idari.adu.edu.tr/disiliskiler/
https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans-Programlari/AA_Sunus_%20Onsoz_Uygulama_Yonergesi.pdf
https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans-Programlari/AA_Sunus_%20Onsoz_Uygulama_Yonergesi.pdf
https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans-Programlari/AA_Sunus_%20Onsoz_Uygulama_Yonergesi.pdf
http://akts.adu.edu.tr/degree-programmes/3/
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B.1.2. Program amaçları ve çıktıları ve programın TYYÇ uyumu 
Fakültemizdeki her birim öğretim programlarının amaçlarını ve çıktılarını Türkiye 
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ile uyumlu olacak biçimde 
tasarımlamıştır.  

Kanıt: 

 http://akts.adu.edu.tr/degree-programmes/3/ 
 
 
B.1.3. Ders kazanımlarının program çıktıları ile eşleştirilmesi 
Fakültemizdeki her birim öğretim programlarının çıktılarını ders kazanımlarıyla uyumlu 
olacak biçimde tasarımlamıştır  

Kanıt: 

 http://akts.adu.edu.tr/degree-programmes/3/ ) 
 
 
B.1.4. Programın yapısı ve ders dağılım dengesi 
Öğretmenlik lisans programlarındaki dersler, Öğretmenlik Meslek Bilgisi (MB), Alan 
Eğitimi (AE) ve Genel Kültür (GK) dersleri olmak üzere üç gruptan oluşmaktadır. 
Programlarda Öğretmenlik Meslek Bilgisi (MB) dersleri %30-35; Genel Kültür (GK) 
dersleri %15- 20 ve Alan Eğitimi (AE) dersleri de %45-50 oranında yer almıştır.  

Kanıt: 

 https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-
Ogretmen-Yetistirme-Lisans-
Programlari/AA_Sunus_%20Onsoz_Uygulama_Yonergesi.pdf 

 https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Ogret
men-Yetistirme/2.pdf 

 http://akts.adu.edu.tr/degree-programmes/3/ 
 
 
B.1.5. Öğrenci iş yüküne dayalı tasarım 
Fakültemizdeki her birim programındaki öğrenci iş yükü ve öğretim kredileri, ders 
içerikleri dikkate alınarak YÖK tarafından tanımlamıştır. Öğrencilerin ders 
kapsamındaki etkinliklere katılımlarına ilişkin belgeler Fakültemiz Eğitim 
Koordinatörlüğü kapsamında oluşturulan Kanıt arşivinde dijital ortamda kayıt altına 
alınarak arşivlenmektedir. Ders iş yükü kredilerine aşağıda verilen web sayfasından 
ulaşılabilir.  
Fakültemiz mezunlarına diploma eki Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından İngilizce 
olarak hazırlanıp mezuniyetinde diplomayla birlikte ücretsiz olarak sunulmaktadır. 

Kanıt: 

 http://akts.adu.edu.tr/degree-programmes/3/ 

 https://akts.adu.edu.tr/hakkimizda/20104/ 
 
 
B.1.6. Ölçme ve Değerlendirme 
Fakültemizde ölçme ve değerlendirme süreci 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 
eğitim-öğretimle ilgili maddelerine dayalı olarak hazırlanan Aydın Adnan Menderes 
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan 
yönergeyle belirlenmiş ölçütler dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir.  

 

http://akts.adu.edu.tr/degree-programmes/3/
http://akts.adu.edu.tr/degree-programmes/3/
https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans-Programlari/AA_Sunus_%20Onsoz_Uygulama_Yonergesi.pdf
https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans-Programlari/AA_Sunus_%20Onsoz_Uygulama_Yonergesi.pdf
https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans-Programlari/AA_Sunus_%20Onsoz_Uygulama_Yonergesi.pdf
https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Ogretmen-Yetistirme/2.pdf
https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Ogretmen-Yetistirme/2.pdf
http://akts.adu.edu.tr/degree-programmes/3/
http://akts.adu.edu.tr/degree-programmes/3/
https://akts.adu.edu.tr/hakkimizda/20104/
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Kanıt: 

 http://www.idari.adu.edu.tr/db/ogrenciisleri/webfolders/topics/OnLisansLis
ansYonetmeligi(3).pdf)  

 https://akademik.adu.edu.tr/fakulte/egitim/default.asp?idx=313130) 

 Arşiv sınav belgeleri (EF-Kanıt Birimi) 
 
 
B.2. Öğrenci Kabulü ve Gelişimi 
 
B.2.1. Öğrenci kabulü ve önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesi 
Fakültemize öğrenci kabulü ÖSYM tarafından gerçekleştiren merkezi yerleştirme 
sınavları arasında yer alan, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS), Lisans Yerleştirme 
Sınavı (LYS) ve Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü için ise ek 
olarak Özel Yetenek Sınavı yapılarak öğrenci kabul edilmektedir. Uluslararası düzeyde 
öğrenci kabulü ise ADÜYÖS (ADÜ Yabancı Öğrenciler Sınavı) ile gerçekleştirilmektedir. 
Bu bağlamda öğrencilerin üniversitemize kabulü için ÖSYM tarafından Üniversiteye 
yerleştirilmiş olmak, Ön kayıtla öğrenci kabulünde yeterli puanı almış ve yetenek 
sınavında başarılı olarak kesin kayıt hakkını kazanmış olmak, yatay ve dikey geçişlerde 
gerekli koşulları ve yabancı uyruklu öğrenci kabulü için gerekli koşulları taşımak şartları 
aranmaktadır. Ayrıca Erasmus, Farabi gibi değişim programları çerçevesinde öğrenci 
kabul edilmektedir.  Önceki öğrenmelerin tanınması ve kredilendirilmesinde 
Üniversitemiz aşağıda verilen web sayfasındaki temel ilkeler ve “ADÜ Ders Eşdeğerlilik 
ve İntibak Esasları Yönetmeliği” dikkate alınmaktadır. Bu çerçevede fakültemizin her 
birimi için oluşturulan kurullar tarafından ders içerikleri ve AKTS’leri dikkate alınarak 
eşdeğerliğin uygun olup olmadığına karar verilmekte ve Fakültemiz yönetim kuruluna 
sunulmaktadır. Bu bilgiler üniversitemiz ve fakültemiz web sayfasından 
duyurulmaktadır. 

Kanıt: 

 https://akts.adu.edu.tr/hakkimizda/20207/ 

 https://akademik.adu.edu.tr/fakulte/egitim/default.asp?idx=33343139 

 http://www.idari.adu.edu.tr/db/ogrenciisleri/default.asp?idx=31333733 
 
 
B.2.2. Diploma, derece ve diğer yeterliklerin tanınması ve sertifikalandırılması 
Bu işlemler Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ve Fakültemiz 
Öğrenci İşleri birimi aracılığı ile OBİS üzerinden yürütülmektedir.   İlgili yönetmelik ve 
diploma ekleri üniversitemiz web sayfasından ulaşılabilir durumdadır. 

Kanıt:  

 https://yos.adu.edu.tr/tr/yonerge/ 

 https://akts.adu.edu.tr/includes/files/ds.s.fs.1.pdf 

 https://akts.adu.edu.tr/hakkimizda/20104/ 
 
 
B.3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme 
 
B.3.1. Öğretim yöntem ve teknikleri 
Fakültemiz farklı alanlarda öğretmen yetiştiren bir kurumdur. Bu çercevede öğrenme-
öğretme süreçlerinde öğrenci merkezli öğrenme-öğretme yaklaşımları işe 
koşulmaktadır. Bu bağlamda öğrencinin ders sürecinde sürekli aktif olması ve derse 
aktif katılımının sağlanmasına çalışılmaktadır. Proje temelli ve işbirliğine dayalı 
çalışmalar öncelenmektedir. Ders etkinlikleri çerçevesinde çeşitli uygulamalar 

http://www.idari.adu.edu.tr/db/ogrenciisleri/webfolders/topics/OnLisansLisansYonetmeligi(3).pdf)
http://www.idari.adu.edu.tr/db/ogrenciisleri/webfolders/topics/OnLisansLisansYonetmeligi(3).pdf)
https://akademik.adu.edu.tr/fakulte/egitim/default.asp?idx=313130
https://akts.adu.edu.tr/hakkimizda/20207/
https://akademik.adu.edu.tr/fakulte/egitim/default.asp?idx=33343139
http://www.idari.adu.edu.tr/db/ogrenciisleri/default.asp?idx=31333733
https://yos.adu.edu.tr/tr/yonerge/
https://akts.adu.edu.tr/includes/files/ds.s.fs.1.pdf
https://akts.adu.edu.tr/hakkimizda/20104/
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yapılmaktadır. Özellikle farklı disiplinlere ilişkin Özel Öğretim Yöntemleri, Öğretim 
Teknolojileri v.b. dersler de uygulamalı çalışmalar yoğunluk kazanmaktadır. Bir kısım 
öğretim elemanları öğrenciyle etkileşimlerini ve materyal paylaşımlarını Öğrenme 
yönetim sistemleri (Beyaz Pano, Google Classroom v.b.) üzerinden 
gerçekleştirmektedir. Bu konuda BÖTE bölümü tarafından öğretim elemanlarına 
seminer verilmiş ve ayrıca fakültemiz YouTube sayfasında podcast’lar oluşturularak 
destek sunulmuştur. 
Öğretim elemanlarımız genel olarak disiplinlerin öğretimine ilişkin çalışmalar 
yürüttüğünden öğrenci merkezli öğretim konusunda yetkindir.  

Kanıt:  

 https://www.youtube.com/channel/UC-
xvfVyU4aoLLadYlkEulBQ?view_as=subscriber 

 Classroom uygulamaları ekran görüntüleri, (EF-Kanıt Birimi) 

 Seminerle ilişkili sosyal medya paylaşımları  
 
B.3.2. Ölçme ve Değerlendirme 
Öğrenci başarılarını ölçme ve değerlendirme sürecinde öğrenme çıktıları dikkate 
alınmaktadır. 
Öğrencilerin öğrenme çıktılarına ilişkin yeterlik düzeyleri veya başarıları öğretim 
elemanları tarafından oluşturulan açık uçlu, çoktan seçmeli testler, proje ve 
uygulamalı etkinliklerden biri veya birkaçı tarafından yapılmaktadır. Öğretim 
elemanlarımız ölçme araçlarını dersin ve öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate 
alarak ölçme ve değerlendirmeler yapmaktadırlar.  Başarıların değerlendirilmesinde 
ara sınav, uygulama ve final sınavının belirli ağırlıkları alınmaktadır. OBİS öğretim 
elemanlarına ağırlıkları belirleyebilme olanağı sunmaktadır. Ayrıca Topluma Hizmet 
Uygulamaları ve Öğretmenlik Uygulaması derslerinin nasıl değerlendirileceği ise 
yönergeyle tanımlanmıştır.  

Kanıt: 

 https://obis.adu.edu.tr/GIRIS?ReturnUrl=%2f 

 https://akademik.adu.edu.tr/fakulte/egitim/webfolders/topics/UYGULAMA%
20DERS%C4%B0%20KLAVUZ%20VE%20K%C4%B0TAP%C3%87I%C4%9EI(1).pdf 

 https://akademik.adu.edu.tr/fakulte/egitim/default.asp?idx=333236 
 
B.3.3.Öğrenci geri bildirimleri 
Öğrencilerden geribildirim almak için OBİS kapsamında oluşturulan bir modül 
bulunmaktadır. Öğrenciler ders ve öğretim elemanlarını bu modül üzerinden 
değerlendirmektedir. Öğrenci geri bildirimleri öğretime elemanları tarafından bir 
sonraki dönem dikkate alınarak gerekli iyileştirmeleri kendileri yapmaktadır. Öğrenci 
dönütlerinin boyutu dikkate alınarak fakültemiz yönetimi de sürece katılarak gerekli 
iyileştirmenin yapılamasını sağlamaktadır. 
 
B.3.4. Akademik danışmanlık 
Akademik danışmanlık “Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitimi 
Yönetmeliği” çerçevesinde tanımlanmakta ve web sayfasından yayınlanmaktadır. 
Öğrencilere atanan danışmanlar OBİS’te yer alan ilgili modülde yer almaktadır. 
Öğrenciler danışmanlarıyla mail, telefon ve/veya yüz yüze görüşme olanaklarına 
sahiptir. Öğrencilerin danışma saatleri öğretim elemanlarının oda girişlerinde 
tanımlanmıştır. Bunun dışında da öğretim elemanlarımız öğrencilere farklı zaman 
dilimlerinde ihtiyaçları doğrultusunda danışmanlık yapmaktadır. 

 

https://www.youtube.com/channel/UC-xvfVyU4aoLLadYlkEulBQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC-xvfVyU4aoLLadYlkEulBQ?view_as=subscriber
https://obis.adu.edu.tr/GIRIS?ReturnUrl=%2f
https://akademik.adu.edu.tr/fakulte/egitim/webfolders/topics/UYGULAMA%20DERS%C4%B0%20KLAVUZ%20VE%20K%C4%B0TAP%C3%87I%C4%9EI(1).pdf
https://akademik.adu.edu.tr/fakulte/egitim/webfolders/topics/UYGULAMA%20DERS%C4%B0%20KLAVUZ%20VE%20K%C4%B0TAP%C3%87I%C4%9EI(1).pdf
https://akademik.adu.edu.tr/fakulte/egitim/default.asp?idx=333236
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Kanıt: 

 Öğretim elemanı ders programları (EF-Kanıt Birimi) 

 Öğretim elemanları oda duyuru panoları  
 
 
B.4. Öğretim Elemanları 
 
B.4.1. Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri 
Öğretim elemanlarının atanma, akademik yükseltmeleri “ADÜ Öğretim Üyeliği 
Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama 
Yönergesi” çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Kurum dışından ders vermek üzere 
yapılan görevlendirmeler ilgili birim kurulu önerisi ve fakültemiz yönetim kurulu onayı 
ile yapılmaktadır. Karar alımı sürecinde ilgili kişinin akademik yetkinliği dikkate 
alınmaktadır. Derslerin dağıtımı ilgili birim kurullarında belirlenerek fakülte kurulunda 
onaylanmaktadır. Birim kurulları ders dağılımlarını ilgili öğretim elemanlarının lisans 
üstü eğitim alanlarını ve çalışmalarını dikkate alarak gerçekleştirmektedir. 
  
B.4.2. Öğretim yetkinliği 
Fakültemiz öğretmen yetiştiren bir kurum olduğu için, öğretim elemanlarımız çağdaş 
öğrenme-öğretme yaklaşımlarının bir yandan eğitimini gerçekleştirmekte diğer yandan 
da ilgili yaklaşımları derslerinde uygulamalı olarak kullanmaktadır. Fakültemizde farklı 
yöntem teknikleri uygulayabilmek için esnek sınıf modelleri oluşturulmuştur. Öğretim 
elemanlarının performanslarını değerlendirmede  “Öğretim Üyeliği Kadrolarına 
Yükseltilme ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesi” 
geçerlidir. Ayrıca Öğrenciler OBİS üzerinden değerlendirme yapmaktadırlar. 

Kanıt: 

 https://www.adu.edu.tr/oldwebfolders/y.pdf 

 Uygulama örneklerine ilişkin görseller (EF-Kanıt Birimi) 
 
B.4.3. Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme 
Öğretim elemanlarımız yaptıkları özverili çalışmaları doğrultusunda sergiledikleri 
performansları “Teşekkür Belgesi” verilerek ödüllendirilmektedir. Ayrıca kurum web 
sayfası ve sosyal medya paylaşımlarıyla duyurulmakta, yapılan çalışmalar fakültemiz 
girişlerinde de sergilenmektedir. Üniversite mezuniyet programından ayrı olarak, 
öğrencilerimize mezuniyet aşamasında öğretmen yemini ve kep atma töreni 
düzenlenmektedir. Öğretim elemanları için ise akademik yükseltmelerde periyodik 
olarak üniversitemiz tarafından biniş giydirme töreni düzenlenmektedir. 
 
 
B.5. Öğrenme kaynakları 
 
B.5.1. Öğrenme kaynakları 
Fakültemiz öğrenme kaynakları Ek 4’te verilmiştir. Bu bağlamda, Fakültemizde toplam 
145 öğretim elemanı aktif olarak görev yapmaktadır. Bunlar arasında Prof. Dr.: 15, 
Doç. Dr.: 27, Dr. Öğr. Üyesi: 42 ve Öğrt. Gör.: 17 olmak üzere toplam 102 öğretim 
elemanı aktif olarak ders yürütmektedir. Ayrıca Dr. Arş. Gör: 8, Arş. Gör.:13 olmak 
üzere toplam 21 öğretim elemanı Fakültemiz akademik çalışmalarına katkı 
sunmaktadır. Akademik kadro bu haliyle yeterlidir. Üniversitemiz merkez 
kütüphanesinin yeni ve farklı çalışma alanlarına sahip oluşu, fakültemiz, bitişiğinde 
oluşu nedeniyle öğrencilerimiz kütüphaneden etkin biçimde yararlanmaktadırlar. 
Öğretim elemanlarımızın sınırlı da olsa fakültemiz derslerine ilişkin ders kitapları 

https://www.adu.edu.tr/oldwebfolders/y.pdf
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yayınlamışlardır. Fakültemiz binamız yenidir ve bu kapsamda derslik, laboratuvar, 
seminer salonu vb. öğrenme alanları için 2019 yılı içerisinde Fakültemiz döner Sermaye 
gelirlerinden olmak üzere 193.541.65 TL harcanmıştır. Fakültemiz ihtiyaçları rektörlük 
makamının ilgili birimleriyle yazılı olarak paylaşılmaktadır. 
 
B.5.2. Sosyal, kültürel, sportif faaliyetler 
Fakültemiz öğretim elemanları arasında gönüllü olarak voleybol, futbol ve basketbol 
takımları oluşturulmuş ve çalıştırılmaktadır. Yıl içerisinde Üniversitemiz kapsamında 
oluşturulan turnuvalara katılarak derece almışlardır.  
Öğretmenler günü etkinlikleri çerçevesinde “Geçmişten geleceğe öğretmen” konulu 
panel çerçevesinde bölgemizde farklı eğitim kademelerinde deneyimleri olan 
öğretmenler davet edilerek bir alan uzmanı moderatörlüğünde panel düzenlenmiştir. 
Yine öğretmenler günü etkinlikleri olarak, toplumsal duyarlılık ve değerlerimiz 
bağlamında, Teröre kurban verdiğimiz ilk şehit öğretmenimiz Şenol AKAR’ı Kurpuzlu 
ilçesindeki mezarı başında öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımız ve personelimizin 
katılımıyla anılmış, ailesi ziyaret edilmiş ve öğretim elemanlarımızın gönüllü katılım 
desteğiyle öğlen yemeği olarak ikramda bulunulmuştur. Sonraki yıllarda yapılacak 
kutlamalarda da Şehit öğretmen ve ailelerinin ziyaret edilmesine yönelik planlama 
yapılmıştır.  
Kültürel etkinlikler bağlamında öğrencilerimiz, öğretim elemanlıyla birlikte Alinda 
antik kentine gezi düzenlemiş, tarihi süreçle ilgili bilgi alınmıştır. 

Kanıt: 

 Spor Etkinlikleri (Sosyal medya paylaşımları, EF-Kanıt Birimi) 

 Kültürel Etkinlikler (Sosyal medya paylaşımları, EF-Kanıt Birimi) 

 Sosyal Etkinlikler (Sosyal medya paylaşımları, EF-Kanıt Birimi) 
 
B.5.3. Tesis ve altyapı 
Fakültemiz merkez kampüste yer aldığından rektörlük merkezi alanları 
kullanılmaktadır. Fakültemizde iki bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Dört seminer 
salonunda etkileşimli tahta diğer 9 sınıfta bilgisayar ve projeksiyon vardır. Özel öğretim 
derslikleri için iki adet doküman kamera mobil olarak kullanılmaktadır. Sınıf ve seminer 
salonlarındaki teknolojik altyapı yeterli durumdadır. Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık (RPD) anabilim dalı öğrencileri için iki adet bireyle psikolojik danışma 
odası bulunmaktadır. Fakültemizde öğretim elamanları için her katta çay ve sıcak 
içecek temin etme imkânı sunulmaktadır. Buzdolabı, su arıtma sebili, temizlik lavabosu 
ve temizlik malzemeleri bulunmaktadır. Fakültemiz engelli bireyler için tam donanımlı 
bir şekilde yapılandırılmıştır. Fakülte binamızda toplam dört asansör bulunmaktadır. 
Fakültemizde 70 kişilik toplantı salonu ve fuaye alanı ile ek bir mutfak yer almaktadır. 
Öğretim Üyelerinin tamamına tek kişilik oda, bireysel kullanımına dönük bilgisayar, 
yazıcı kapalı ve açık raflı olmak üzere kitaplık, masa ve keson yer almaktadır. 
Fakültemiz otopark ihtiyacı için planlama yapılmaktadır. Güzel Sanatlar Eğitimi görevli 
akademisyenlerin bireysel odalarında özel enstrümanları (Piyano vb.) bulunmakta, 
periyodik bakım masrafları fakültemiz tarafında karşılanmaktadır. 
  
B.5.4. Engelsiz üniversite 
Fakültemiz binası yeni yapıldığından engellilere dönük hizmet verebilecek yapıda 
rampa, wc ve asansör planlanmıştır. Bu bağlamda yeterli görünümdedir. Fakültemiz 
Engelsiz Fakülte olmak için girişimlerde bulunmuştur. Fakültemize ulaşan yollarda 
görme engeller için işaretleyiciler monte edilmiştir.  

Kanıt: 
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 Fotoğraflar (Kanıt Birimi) 
 
B.5.5. Rehberlik, psikolojik danışmanlık ve kariyer hizmetleri 
Fakültemiz binasında “bireyle psikolojik danışma odası” yapılmıştır. Burada ilgili 
anabilim dalı ders programı çerçevesinde uygulamalı çalışmalar yürütülmektedir. 
Bunun yanı sıra ADÜ-GENÇ kapsamında verilen hizmetler fakültemiz öğretim üyesi 
yönetimi ve desteğinde sürdürülmektedir. Öğrencilere yönelik anket ve dönütler de bu 
birim aracılığı ile gerçekleşmektedir. 
 
 
B.6. Programların izlenmesi ve güncellenmesi 
 
B.6.1. Program çıktılarının izlenmesi ve güncellenmesi 
Fakültemiz öğretim programları 28.02.2017 tarihli YÖK Genel Kurul kararıyla 
güncellenmiştir. Türkiye’deki Eğitim Fakültelerinin öğretim programları merkezi olarak 
tasarımlanmaktadır. Sırasıyla 1997, 2006 ve 2017 eğitim yıllarında Tüm eğitim 
fakültelerinde öğretim programları çağın gereklilikleri doğrultusunda güncellenmiştir. 
Ortalama 10 yılda bir gerçekleştirilen bu güncelleme, öğretim programlarımızın daha 
dinamik bir yapı kazanması bakımından önemli görülmektedir. Diğer taraftan 
Fakültemiz tarafından da yürütülen Pedagojik Formasyon Eğitim Sertifika 
Programlarıyla İlgili Usul ve Esaslar (2014) geliştirilmiş, daha sonra (2015) 
güncellenmiştir. Yakın bir tarihte yapılan güncelleme öğretmen yetiştirme öğretim 
programlarının eğitimdeki çağdaş yapılanmayla bütünlük sağladığının bir göstergesi 
olarak değerlendirilmektedir.  
Programların güncellenmesi sürecinde, YÖK koordinatörlüğünde birçok çalışma 
yapılmıştır. Bunlar arasında örneğin Alan Bilgisi, Meslek Bilgisi ve Genel Kültür dersleri 
kapsamında komisyonlar oluşturulmuştur. Alan taraması sürecinde 21. yüzyıl beceri ve 
yeterlilikleri incelenmiş ve dikkate alınmıştır. Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler 
Çerçevesi (TYYÇ) ve Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Alan Yeterlikleri 
incelenmiştir. MEB’in 2015-2019 Stratejik Planı ve 10. Kalkınma Planı (2014-2018) 
incelenmiştir. Mevcut lisans programının amaçları ve öğrenme çıktıları, TYYÇ ve 
Öğretmen Yeterliklerine göre karşılaştırılmıştır. Kalite ve akreditasyon süreçleri 
dikkate alınmıştır. 
Öğretmenlik lisans programlarındaki dersler, Öğretmenlik Meslek Bilgisi (MB), Alan 
Eğitimi (AE) ve Genel Kültür (GK) dersleri olmak üzere üç gruptan oluşmaktadır. 
Programlarda Öğretmenlik Meslek Bilgisi (MB) dersleri %30-35; Genel Kültür (GK) 
dersleri %15- 20 ve Alan Eğitimi (AE) dersleri de %45-50 oranında yer almıştır.  

Kanıt: 

 https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-
Ogretmen-Yetistirme-Lisans-
Programlari/AA_Sunus_%20Onsoz_Uygulama_Yonergesi.pdf 

 https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Ogret
men-Yetistirme/2.pdf 

 http://akts.adu.edu.tr/degree-programmes/3/ 
 
B.6.2. Mezun izleme sitemi 
Fakültemiz mezunları üniversitemiz mezun izleme sistemi aracılığı ile yapılmaktadır. 
Bunun dışında fakültemiz mezunlarını izleme amaçlı web sayfası tasarımlanmış ve 
uygulamaya konulmuştur. 

Kanıt: 

 https://mezun.adu.edu.tr/AnaSayfa 

https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans-Programlari/AA_Sunus_%20Onsoz_Uygulama_Yonergesi.pdf
https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans-Programlari/AA_Sunus_%20Onsoz_Uygulama_Yonergesi.pdf
https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans-Programlari/AA_Sunus_%20Onsoz_Uygulama_Yonergesi.pdf
https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Ogretmen-Yetistirme/2.pdf
https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Ogretmen-Yetistirme/2.pdf
http://akts.adu.edu.tr/degree-programmes/3/
https://mezun.adu.edu.tr/AnaSayfa
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C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 
 
C.1. Araştırma Stratejisi 
 
C.1.1. Kurumun araştırma politikası, hedefleri ve stratejisi 
Fakültemiz, Üniversitemizin 2019-2023 Stratejik Planı çerçevesinde yer alan 
“Toplumun ihtiyaçları ile ulusal ve evrensel sorunlara çözüm önerileri getirebilen, 
ülke ve bölge gelişimine katkı sağlayabilecek projeler üreten, eleştirel düşünebilen, 
milli, girişimci, rekabetçi, etik değerlere bağlı, akılcı, üretken, dünyadaki gelişmeleri 
izleyebilen mezun ve araştırıcı yetiştirmek ve topluma kaliteli, güvenilir bir hizmet 
verebilmektir.” misyonuna ve “Eğitim, araştırma ve hizmet alanlarında yurt içi ve 
yurt dışında tanınan, çağdaş, katılımcı, yenilikçi, bölge ve ülke gelişimine ışık tutan, 
kurumsallaşma ve kaliteyi hedeflemiş, ait olduğu değerleri ile barışık, mensubu ve 
mezunu olmaktan onur duyulan ve tercih edilen bir üniversite olmak.” biçiminde 
ifadelendirilen vizyonuna uygun olarak öncelikli strateji ve politikalar benimsemiş, 
disiplinler arası işbirliğini önemseyen bir bakış açısıyla liyakat, şeffaflık, katılımcılık, 
toplum odaklılık, öncü olmak gibi temel yönetsel değerler ve ilkeler doğrultusunda 
hareket etme çabası içerisindedir.  

Kanıt:  

 Aydın ADÜ 2019-2023 Stratejik Planı 
(http://www.idari.adu.edu.tr/db/strateji/webfolders/topics/stratejik_plan_
2019-2023(2).pdf) 

 ADÜ Eğitim Fakültesi 2019 yılı Faaliyet Raporu 
 
 
C.1.2. Araştırma-Geliştirme süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı 
Fakültemizde araştırma-geliştirme süreçlerine ilişkin uygulamalar/çalışmalar 
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) tarafından hazırlanan mevzuata uygun 
olarak hareket edilmektedir. Paydaşları kapsayan araştırmalarda paydaşlarla da 
işbirliği içerisinde gidilmektedir. Yine Fakültemiz bünyesinde oluşturulan Eğitim 
Bilimleri Etik Kurulu tarafından da projeler değerlendirilmektedir. Fakültemiz bir 
öğretim üyesi TÜBİTAK bilim kurullarında aktif görev yapmaktadır. Fakültemiz, ulusal 
ve uluslar arası düzeyde akademik çalışmaları desteklemek amacıyla online olarak 
“Eğitim Bilimleri Dergisi” yayınlamaktadır. Dergi akademik kurulları 2019 yılında 
yeniden yapılandırılmıştır. TR indeks’e girebilmek için müracaat aşamasına gelmiştir. 
Dergi yayın süreci izlenme ve atıf alma oranları dergipark ve ilgili ulusal indeksler 
tarafından takip edilmektedir.  

Kanıt: 

 https://idari.adu.edu.tr/bap/default.asp?idx=323336 

 http://site.adu.edu.tr/etikkurulu/eaek/ 

 https://dergipark.org.tr/tr/pub/aduefebder 
 
C.1.3. Araştırmaların yerel / bölgesel / ulusal kalkınma hedefleriyle ilişkisi 
Fakültemiz öğretim elemanları yürütücülüğünde sürdürülen araştırmalar, 
üniversitemiz 2019-2023 stratejik planı çerçevesinde oluşturulan vizyon ve misyon 
dikkate alınarak planlanmaktadır. Bu bağlamda Fakültemiz, Milli Eğitim Bakanlığı 
işbirliği ile Ulusal düzeyde ilk zeka testi geliştirme projesinde aktif görev 
üstlenmektedir. Zeka ölçeğinin geliştirilmesine ilişkin uygulamalar ulusal düzeyde 
tamamlanmıştır. 2020 yılında yayımlanması planlanmaktadır. Diğer taraftan tarıma 
dayalı uygulamaları geliştirme bağlamında yürütülen dijitalleşme ve akıllı tarım 

http://www.idari.adu.edu.tr/db/strateji/webfolders/topics/stratejik_plan_2019-2023(2).pdf)
http://www.idari.adu.edu.tr/db/strateji/webfolders/topics/stratejik_plan_2019-2023(2).pdf)
https://idari.adu.edu.tr/bap/default.asp?idx=323336
http://site.adu.edu.tr/etikkurulu/eaek/
https://dergipark.org.tr/tr/pub/aduefebder
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uygulamaları kapsamında yürütülen ulusal ve uluslararası projelere fakültemiz destek 
sunmaktadır. Fakültemiz 2019 Faaliyet Raporunda yer alan araştırmalar gerek 
üniversitemiz planlamaları ve gerekse ulusal düzeyde 2023 vizyonu ile örtüşür 
niteliktedir. 

Kanıt: 

 MEB –Fakülte işbirliği belgeleri (EF-Kanıt Birimi) 

 2019 Faaliyet Raporu (EF-Kanıt Birimi) 

 Proje bilgileri (EF-Kanıt Birimi) 
 
 
C.2. Araştırma Kaynakları 
 
C.2.1.Araştırma kaynakları: fiziki, teknik, mali 
Fakültemiz öğretim elemanları tarafından planlanan araştırmalar için Üniversitemiz 
BAP birimi tarafından mali kaynak sağlanmaktadır. Ayrıca BAP birimi tarafından 
oluşturulan teknik araç-gereç havuzundan desteklenmesi planlanmaktadır. Fakültemiz 
dekanlığı, gereksinim duyulduğunda yapılan çalışmalarda fiziki ortam, laboratuvar vb. 
teknik olanaklardan yararlandırmaktadır. Ancak olanaklarımızın sınırlı olması 
nedeniyle ileri düzey araştırmalar için bu desteğin yeterli olduğu söylenemez. 
Kurum dışından ise TÜBİTAK başta olmak üzere Avrupa Birliği destekli projelere bu 
birimler tarafından kaynak sağlanmaktadır. 
Bütçe dağılımı ve öncelikli araştırma alanları Üniversitemiz 2019-2023 stratejik plan 
çerçevesinde BAP birimi mevzuatı kapsamında gerçekleştirilmektedir. 

Kanıt: 

 https://idari.adu.edu.tr/bap/default.asp?idx=323336 
 
 
C.2.2. Üniversite iç kaynaklar (BAP) 
Kurum içi araştırma proje işlemleri BAP tarafından yürütülmektedir. Bu bağlamda 
Fakültemiz öğretim elemanları tarafından 2019 yılı için kabul edilmiş toplam 9 proje 
olup bütçesi 29.699TL’dir. Önceki yıllardan başlatılmış ve halen devam eden proje 
sayısı ise toplam 29 olup bütçesi 311.488TL’dir. 

Kanıt:  

 Aydın ADÜ BAP biriminden elde edilen belgeler (EF-Kanıt Birimi) 
 
C.2.3. Üniversite dışı kaynaklara yönelim 
Fakültemiz projelerinin bir kısmı dış kaynaklıdır.  
Bu bağlamda Doktora programına farklı üniversitelerde devam eden 5 Arş. Gör. ve 2  
Post-doc eğitimlerine olmak üzere toplam 7 öğretim elemanımız katılmıştır. 

Kanıt:  

 EF-Kanıt Birimi 
 
 
C.2.4. Doktora programları (mezun sayıları, eğilimler) ve post-doc imkanları 
Fakültemiz birimleri tarafından üç farklı alanda Doktora programları yürütülmektedir. 
Öğretim programları çağın gerekleri doğrultusunda ilgili program öğretim elemanları 
tarafından yapılandırılmaktadır. Doktora programları ve öğrenci sayıları Ek 5’te 
verilmiştir. 

Kanıt: 

https://idari.adu.edu.tr/bap/default.asp?idx=323336
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 ADÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü kayıtları  (EF-Kanıt Birimi) 
 
 
C.3. Araştırma Yetkinliği 
 
C.3.1. Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliği ve araştırma yetkinliğinin 
geliştirilmesi 
Fakültemizde yükseltme ve atanmalarda Üniversitemiz “Öğretim Üyeliği Kadrolarına 
Yükseltilme ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesi” 
dikkate alınmaktadır.  

Öğretim elemanlarının kendilerini geliştirmelerine yönelik çeşitli akademik programlara 
katılmaları idari izin bağlamında katkı sunulmakta, Üniversitemiz bütçe olanakları 
çerçevesinde de katılım ücreti, yolluk ve yevmiye ödenmektedir. Fakültemiz öğretim 
elemanlarının katıldığı akademik etkinlikler 2019 Faaliyet raporunda yer almaktadır. 

Kanıt:  

 http://www.idari.adu.edu.tr/db/personel/default.asp?idx=333330 

 ADÜ Eğitim Fakültesi 2019 Faaliyet Raporu 
 
 
C.3.2. Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğini geliştirmeye yönelik ortak 
programlar, ortak araştırma birimleri 
 
Fakültemiz TUBİTAK, Avrupa Birliği, MEB ile işbirliği halinde ortak projeler 
yürütmektedir. 

Kanıt: 

 ADÜ Eğitim Fakültesi 2019 Faaliyet Raporu  

 Kabul edilmiş proje önerileri 

 Akademik Kurul Tutanağı 
 

 
C.4. Araştırma Performansı 
 
C.4.1. Öğretim elemanı performans değerlendirme 
Fakültemiz akademik personeli performansı “Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme 
ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesi” 
doğrultusunda değerlendirilmektedir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2018 tarih 
30449 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliği” çerçevesinde hazırlanmış olan Üniversitemiz “Öğretim Üyeliği 
Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama 
Yönergesi” doğrultusunda yapılmaktadır. 

Kanıt:  

 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180612-6.htm 

 http://www.idari.adu.edu.tr/db/personel/default.asp?idx=333330 
 

 
C.4.2. Araştırma performansının değerlendirilmesi ve sonuçlara dayalı 
iyileştirilmesi 
Fakültemiz bünyesinde araştırma geliştirme hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını izlemek 
amacıyla herhangi bir birim oluşturulmamıştır. Araştırma süreçleri ve sonuçlarına 
ilişkin raporlar ilgili birimler tarafında alınmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde bu BAP 

http://www.idari.adu.edu.tr/db/personel/default.asp?idx=333330
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180612-6.htm
http://www.idari.adu.edu.tr/db/personel/default.asp?idx=333330
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aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Özdeğerlendirme raporları da Üniversitemiz BAP 
birimi tarafından yapılmaktadır. 
 
 
C.4.3. Araştırma bütçe performansı 
Fakültemiz araştırma bütçe performansı BAP tarafından yürütülmektedir. İzleme 
çalışmaları da yine aynı birim tarafından yapılmaktadır.  

Kanıt:  

 ADÜ BAP kayıtları (EF-Kanıt Birimi) 
 

 

D. TOPLUMSAL KATKI 
 
D.1. Toplumsal Katkı Stratejisi 
 
D.1.1 Toplumsal katkı politikası, hedefleri ve stratejisi 
Fakültemiz bünyesinde bulunan çeşitli birimler, toplumsal bağlamda Üniversitemiz 
vizyon ve misyonu çerçevesinde öncelikle eğitsel katkılar sunmaktadır. Bu kapsamda 
Çalıştay, seminer, panel vb. etkinlikler yürütülmüştür. Ayrıca birimlerimiz “Topluma 
Hizmet Uygulamaları” dersleri çerçevesinde Aydın ilinin çeşitli ilçe, belde ve 
mahallelerindeki okullara eğitim ve materyal katkısı sunmuşlardır.  
 
Aydın MEM “Güçlü Gelecek için 2023 Vizyonu ve Eğitimde Büyük Değişim” etkinliği 
çerçevesinde farklı başlıklarda gerçekleştirilen (Öğrenme Analitiği Araçlarıyla Veriye 
Dayalı Yönetim, Ölçme ve Değerlendirme, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Özel 
Eğitim, Özel Yetenek, Erken Çocukluk, Temel Eğitim, Mesleki Eğitim) panellere öğretim 
elemanlarımız katkı sunmuşlardır. 

Kanıt:  

 Topluma Hizmet Uygulama Dosyaları (EF-Kanıt Birimi) 

 http://aydinarge.meb.gov.tr/www/quotguclu-gelecek-icin-2023-vizyonu-ve-
egitimde-buyuk-degisimquot-paneli/icerik/229  

 
 
 
D.1.2. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı 
Fakültemiz birim olarak üniversitemiz 2019-2023 stratejik plan çerçevesinde belirlenen 
vizyon ve misyon doğrultusunda çalışmalar yürütmekte olup yapılan çalışmaların 
toplumsal katkı süreçlerine ilişkin bir yönetim ve organizasyon yapısı bulunmaktadır.  
Fakültemiz, Topluma Hizmet Uygulamaları dersleri kapsamında dersleri yürüten 
öğretim elemanlarının rehberliğinde çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmış ve 
toplumsal sorunlara karşı duyarlılık, ve toplumsal problemlerin çözümüne katkı sunma 
noktasında eylemsel biçimde harekat tarzı benimsenmiştir. Bunlar arasında Köy 
okullarına kütüphane, köy okullarında drama, masal anlatma, belirlenen çeşitli 
ihtiyaçları giderme ve bunlar için kaynak yaratmak amacıyla bağış kampanyaları, 
kermes vb. etkinlikler düzenlenmiştir. Yine ağaç dikme, kan bağışı da bunlar arasında 
önemli görülen etkinliklerdir. 
Fakültemiz yönetimi, “Topluma Hizmet Uygulamaları” süreci öncelikle bir ders olarak 
ele alınmakta, bu bağlamda hizmeti gerçekleştirecek olan öğretim elemanları ve 
öğrenciler tanımlanmakta, toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda planlamalar ve 
yönlendirmeler yapılmakta, planların hayata geçirilmesinde birim yönetimi tarafından 
gerekli idari süreçler takip edilmekte, program sonuçları görevlendirilen personel 

http://aydinarge.meb.gov.tr/www/quotguclu-gelecek-icin-2023-vizyonu-ve-egitimde-buyuk-degisimquot-paneli/icerik/229
http://aydinarge.meb.gov.tr/www/quotguclu-gelecek-icin-2023-vizyonu-ve-egitimde-buyuk-degisimquot-paneli/icerik/229
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tarafından bire bir izlenmekte, değerlendirilmekte ve aksayan durumlara ilişkin çözüm 
önerileri geliştirilmektedir. Derse ilişkin çalışmaların nasıl yapılacağı ayrıca fakültemiz 
“Topluma Hizmet Uygulamaları Çalışma Yönergesi” ile tanımlanmıştır 

Kanıt:  

 https://akademik.adu.edu.tr/fakulte/egitim/default.asp?idx=333435 

 Örnek proje önerisi (EF-Kanıt Birimi) 

 Tamamlanmış proje raporu (EF-Kanıt Birimi) 

 Yazışma örnekleri (EF-Kanıt Birimi) 

 Proje sürecine ilişkin görsel dökümanlar (EF-Kanıt Birimi) 

 Sosyal medya paylaşımları (EF-Kanıt Birimi) 
 
 
D.2. Toplumsal Katkı Kaynakları 
 
D.2.1 Kaynaklar. 
Fakültemiz bünyesinde gerçekleştirilen toplumsal katkı faaliyetlerini desteklemek için 
Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı ve İktisadi İşletme kaynaklı destek 
sunma olanağı bulunmakla birlikte bu destek sınırlı kalmaktadır. Sosyal etkinlikler 
öğretim elemanları ve öğrencilerin gönüllülük esasıyla yürütülmektedir.  
 
 
D.3. Toplumsal Katkı Performansı 
 
D.3.1. Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi 
Fakültemiz birimleri tarafından sunulan toplumsal katkı durumu katkıyı sunan ekip 
tarafından süreç içerisinde izlenmekte, raporlar oluşturularak ilgili birime ve 
fakültemiz akademik kurullarında bilgilendirme yapılmaktadır.  
Kanıt: 

 https://akademik.adu.edu.tr/fakulte/egitim/default.asp?idx=333435 

 Örnek proje önerisi 

 Tamamlanmış proje raporu 

 Yazışma örnekleri 

 Proje sürecine ilişkin görsel dökümanlar 
 
 
 

E. YÖNETİM SİSTEMİ 
 
E.1. Yönetim ve İdari Birimlerin yapısı 
Fakültemizin yönetsel süreçlerde karar mekanizması, farklı idari ve yönetsel düzeyden, 
ilgili tüm birimlerden, akademik ve idari personelden oluşturulmuş komisyon ve 
kurullar yoluyla katılımcı bir yaklaşımla gerçekleşmektedir. 

Kanıt:  

 https://akademik.adu.edu.tr/fakulte/egitim/default.asp?idx=3830 

 https://akademik.adu.edu.tr/fakulte/egitim/default.asp?idx=313638 

 https://akademik.adu.edu.tr/fakulte/egitim/default.asp?idx=3935 
 
 
 
 

https://akademik.adu.edu.tr/fakulte/egitim/default.asp?idx=333435
https://akademik.adu.edu.tr/fakulte/egitim/default.asp?idx=333435
https://akademik.adu.edu.tr/fakulte/egitim/default.asp?idx=3830
https://akademik.adu.edu.tr/fakulte/egitim/default.asp?idx=313638
https://akademik.adu.edu.tr/fakulte/egitim/default.asp?idx=3935
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E.1.2. Süreç yönetimi 
Fakültemiz yönetim ve idari birim yapısı içerisinde görev ve iş tanımlamaları 
yapılmıştır. Görevlendirmeler ve iş yükü bu tanımlamalar doğrultusunda 
gerçekleştirilmektedir. 

Kanıt:  

 Görev tanımları (EF-Kanıt Birimi) 
 
 
E.2 Kaynakların Yönetimi 
 
E.2.1. İnsan kaynakları yönetimi 
Fakültemiz idari ve akademik personel atamaları Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile 
Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği’ne göre 
yapılmaktadır. Söz konusu Yönetmelik” ve 2547 sayılı kanun ile tanımlandığı şekliyle 
yapılmaktadır.  
Fakültemiz yönetimi idari personelin ihtiyaç duyduğu alanlarda sunulan hizmetin 
verimini ve kalitesini artırmak, personelin bilgi ve becerilerini geliştirmek için gerekli 
gördüğü eğitimleri belirlemekte, planlamakta ve eğitimlerin uygulanması için 
çalışmalar gerçekleştirmektedir.  
 
E.2.2 Finansal kaynakların yönetimi 
Fakültemiz 2019 yılına ait mali kaynaklarının ve bütçe kaynaklarının ayrıntılı dağılımları 
EK-7’de verilmiştir. Kurum dışından alınan destek hizmetlerine ilişkin ölçütler, Teknik 
Şartname, ile belirlenmektedir. Belirlenen ölçütlere uygunluk ise Fakültemiz Muayene 
Kabul Komisyonu tarafından denetlenmektedir.  
Fakültemiz finansal kaynakları genel bütçeden ayrılan pay ve fakültemiz pedagojik 
formasyon eğitimlerinden elde edilen döner sermaye gelirlerinden oluşmaktadır. 
Kurumun taşınır kaynakları 2019 yılında olduğu gibi harcama yetkililerinin 
sorumluluğunda taşınır kayıt ve kontrol sorumlularının yetkileri dâhilinde 
yönetilmektedir.  
Taşınmaz kaynakları ise Fakültemiz ile Üniversitemizin Yapı İşleri ve Teknik Daire 
Başkanlığı işbirliği ve sorumluluğunda yürütülmektedir.   

Kanıt: 

 Mali birim kayıtları (EF-Kanıt Birimi)  

 Muayene Kabul Komisyonu kayıtları (EF-Kanıt Birimi) 
 
 
E.3. Bilgi Yönetim Sistemi 
 
E.3.1 Entegre bilgi yönetim sistemi 
Fakültemiz bilgi yönetim sistemi üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 
sorumluluğunda yürütülmektedir. 2019-2023 stratejik planında güvence altına 
alınmıştır. 
 
 
E.3.2 Bilgi güvenliği ve güvenilirliği 
Fakültemiz bilgi güvenliği ve güvenirliği Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 
tarafından sürekli kontrol ve denetim altındadır. Gerekli güvenlik işlemleri ve güvenlik 
yazılımları bu birim tarafından güvence altına alınmıştır. 
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E.4. Destek Hizmetler 
 
E.4.1. Hizmet ve malların uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği 
Kurum dışından alınan destek hizmetleri İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Sağlık 
Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından kurum 
ihtiyaçları doğrultusunda yapılmaktadır. Kurum dışından alınan bu hizmetlerin 
uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği ilgili mevzuatlar, sözleşmeler, şartnameler ve yapılan 
kontroller ilgili başkanlıklar tarafından yürütülmektedir.  
 
 
E.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verilebilirlik  
 
E.5.1. Kamuoyunu bilgilendirme 
Fakültemiz ile ilgili bilgilerin güncelliği, doğruluğu ve güvenirliği bilginin kaynağından 
alınarak kamuoyu ile yazılı-görsel basın yolu ve kurumsal sosyal medya üzerinden 
kamuoyu ile paylaşılarak sağlanmaktadır  

Kanıt: 

 Web Sayfası: https://akademik.adu.edu.tr/fakulte/egitim/ 

 Facebook adresi: https://www.facebook.com/aduegitim 

 Twitter adresi: https://twitter.com/aduegitim  

 Instagram adresi: https://www.instagram.com/adu_egitimfakultesi/ 

 YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC-
xvfVyU4aoLLadYlkEulBQ?view_as=subscriber 

 
 
E.5.2. Hesap verme yöntemleri 
Yönetim ve idarenin kurum çalışanlarına ve kamuoyuna hesap verebilirliğine ilişkin ilan 
edilmiş politikası ilgili kanun ile de desteklenmektedir.  Üniversitemiz tarafından 5018 
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde yıllık faaliyet raporları, 
yatırım değerlendirme raporu, kesin hesap ve benzeri raporlar, Maliye Bakanlığı, 
Sayıştay Başkanlığı ve TBMM’ye sunulan raporlar hazırlanmakta ve kamuoyuna 
duyurulması amacıyla Üniversitemiz web sayfasından yayımlanmaktadır.  
 
 
 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
 

Kalite Güvencesi Sistemi 
Fakültemiz misyon, vizyon ve değerleri bağlamında gelişmeleri sistematize edebilmek 
için oluşturduğu kalite kurulu aracılığı ile kurum çalışan personel kadrosuna ilişkin 
görev tanımlarının yapılarak daha sistematik bir çalışma yaklaşımı oluşturulmuştur. 
Çalışmaların daha nitelikli hale getirilmesi bağlamında personelin özellikle bilişim 
teknolojilerini daha etkili kullanabilmeleri ve iş süreçlerini sistematize edebilme ve 
hızlandırma noktasında geliştirilmeleri gerekmektedir. 
 
Eğitim ve Öğretim 
Fakültemiz programlarının ulusla düzeyde ve geniş katılımla YÖK tarafından belirlenmiş 
olması programların çağdaş gereksinimlere cevap verebilirliği bağlamında olumlu bir 
durumdur.  

https://akademik.adu.edu.tr/fakulte/egitim/
https://www.facebook.com/aduegitim
https://twitter.com/aduegitim
https://www.instagram.com/adu_egitimfakultesi/
https://www.youtube.com/channel/UC-xvfVyU4aoLLadYlkEulBQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC-xvfVyU4aoLLadYlkEulBQ?view_as=subscriber
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Fiziki olarak öğretim elemanları için daha çalışılabilir ortamlar sağlanmıştır. Yine 
derslik sayısı ve donanımında da iyileşmeler söz konusudur. Fakültemiz 
laboratuvarlarında iyileştirme yapılması planlanmaktadır.  
Fakültemiz akademik personeli ulusal ve uluslar arası düzeyde çeşitli projelerde 
yönetici ve araştırmacı olarak aktif rol oynamaktadır. Akademik yayın bağlamında 
ulusal ve uluslar arası düzeyde kitap, makale ve bildirileri bulunmaktadır. Akademik 
çalışmaların nitelik ve nicelik daha da iyileştirilmesi gerektiği düşülmektedir. 
 
Toplumsal Katkı 
Fakültemiz öğretim elemanları Dersler kapsamında toplumsal katkı sunmaya dönük 
faaliyetler sürdürmektedirler. Bunlar daha çok bireysel kaynaklar yoluyla 
gerçekleşmektedir. Özellikle toplumsal katkı sunabilecek yapıdaki etkinliklerde kurum 
ve kuruluşlardan edinilecek kaynak niteliğinde iyileştirilme yapılması için çalışmalar 
planlanmaktadır. 
 
Yönetim Sistemi 
Fakültemiz yönetim yasal çerçevede olmak üzere belirlenen kanun ve yönetmelikler 
doğrultusunda yapılandırılmıştır. Kaynak yönetimi bağlamında denetlenebilir, açık ve 
şeffaf bir yapı sergilemektedir. Bilgi ve belge güvenliği ve güvenirliği uzman personel 
desteğinde ve ilgli yazılımlar aracılığı ile güvence altın alınmıştır. 
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EKLER 
 

Ek: 1. Öğretim elemanlarının bölümlere göre dağılımı 
Bölüm/Anabilim Dalı Öğretim Elemanı 

Eğitim Bilimleri Bölümü  

Eğitim Programları ve Öğretim 
Anabilim Dalı  (EPÖ) 

Prof. Dr.: 3 
Doç. Dr.: 1 
Dr. Öğr. Üyesi: 3 
Öğrt. Gör.:1 
Dr. Arş. Gör.: 4 
Araş. Gör:  

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı 
(EY) 

Prof. Dr.: 2 
Doç. Dr.: 4 
Dr. Öğr. Üyesi: 1 
Öğrt. Gör:1 
Dr. Arş. Gör.: 1 
Arş. Gör: 1 

Eğitimde Ölçme ve 
Değerlendirme Anabilim 
Dalı  (EÖD) 

Prof. Dr.: - 
Doç. Dr.: - 
Dr. Öğr. Üyesi: 2 
Dr. Arş. Gör.: - 
Arş. Gör: 2 

Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık Anabilim Dalı 
(RPD) 

Prof. Dr.: 1 
Doç. Dr.: 3 
Dr. Öğr. Üyesi: 2 
Arş. Gör.: - 

Matematik ve Fen Bilimleri 
Eğitimi Bölümü 

 

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı 
(FBE) 

Prof. Dr.: 4 
Doç. Dr.: 1 
Dr. Öğr. Üyesi: 1 
Dr. Arş. Gör.: 1 
Arş. Gör: 1 

Matematik Eğitimi Anabilim 
Dalı (ME) 

Prof. Dr.: 1 
Doç. Dr.: 1 
Dr. Öğr. Üyesi: 3 
Arş. Gör.: - 

Türkçe ve Sosyal Bilimler 
Eğitimi Bölümü 

 

Sosyal Bilgiler Anabilim Dalı 
(SBÖ) 

Prof. Dr.: 1 
Doç. Dr.: 1 
Dr. Öğr. Üyesi: 2 
Arş. Gör: 2 

Türkçe Anabilim Dalı (TÖ) Prof. Dr.: 1 
Doç. Dr.: 2 
Dr. Öğr. Üyesi: 1 
Arş. Gör: - 

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü  

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı 
(İDE) 

Prof. Dr.: - 
Doç. Dr.: 1 
Dr. Öğr. Üyesi: 4 
Arş. Gör.: - 

Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Eğitimi Bölümü 
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Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Eğitimi Anabilim 
Dalı (BÖTE) 

Prof. Dr.: - 
Doç. Dr.: 1 
Dr. Öğr. Üyesi: 3 
Dr. Arş. Gör.: 1 
Arş. Gör: 1 

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü  

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 
(ME) 

Prof. Dr.: 1 
Doç. Dr.: 2 
Dr. Öğr. Üyesi: 3 
Arş. Gör: 1 

Resim Eğitimi Anabilim Dalı 
(RE) 

Prof. Dr.: 1 
Doç. Dr.: 1 
Dr. Öğr. Üyesi: 4 
Öğr. Gör.: 1 
Arş. Gör: - 

Temel Eğitim Bölümü  

Sınıf Öğretmenliği Anabilim 
Dalı (SÖ) 

Prof. Dr.: 1 
Doç. Dr.: 3 
Dr. Öğr. Üyesi: 2 
Dr. Arş. Gör.: 1 
Arş. Gör: - 

Okulöncesi Öğretmenli 
Anabilim Dalı (OÖÖ) 

Prof. Dr.: - 
Doç. Dr.: 2 
Dr. Öğr. Üyesi: 3 
Öğr. Gör.: 2 
Arş. Gör: - 

Özel Eğitim Bölümü  

Zihin Engellilerin Eğitimi 
Anabilim Dalı (ZEE) 

Prof. Dr.: - 
Doç. Dr.:  
Dr. Öğr. Üyesi: 2 
Öğr. Gör.: - 
Arş. Gör: - 

Özel Yeteneklilerin Eğitimi 
Anabilim Dalı (ÖYE) 

Prof. Dr.: - 
Doç. Dr.: 1 
Dr. Öğr. Üyesi:  
Öğr. Gör.: - 
Dr. Arş. Gör: 1 

 
 
Ek 2. Toplam Akademik personel sayısı ve unvana göre dağılımı 

  Sayı 

 
 
 
Akademik 
personel 

Prof. Dr. 15 

Doç. Dr. 27 

Dr. Öğr. Üyesi. 42 

Öğrt. Gör. Kadrolu 5 

Öğrt. Gör. Kadrolu (Anaokulu) 2 

Öğrt. Gör.13/b 4 

Kadrosu rektörlükte olup fakültemizde görev yapan 
öğretim görevlileri 

9 

Kadrosu rektörlük güzel sanatlar bölümünde olup 
fakültemizde görev yapan öğretim görevlileri 

8 

Dr. Arş. Gör. 9 

Arş. Gör. 12 

Arş. Gör. (Farklı Üniversitede görev yapan 35., 39., 
50. Madde) 

5 

Toplam 159 
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Ek 3. İdari personel dağılımı 

İdari personel Fak. Sekreteri 1 

 Şef 2 

 Bilg. İşletmeni 11 

 Bilg. İşletmeni (iki kişi Fakülte kadrosunda 
olup, diğer birimlerde görevli) 

2 

 Bilg. İşletmeni (Bir kişi Fakültede çalışıp, 
kadrosu başka birimde) 

1 

 Memur - 

 Hizmetli (Fakülte kadrosunda aynı birimde 
çalışıyor) 

1 

 Hizmetli (Kadrosu Fakültede olup, başka 
birimde görevli) 

1 

 Sürekli İşçi 4/D 6 

 İŞ-KUR’dan gelen personel 4 

İdari Personel Toplam 

Öğrenci Lisans 3013 

 Formasyon 1351 

 
 
Ek 4. Fiziki olanaklar 
 Sayı Kapasite 

Derslik 12 813 

Fizik Lab. 1 50 

Fen Bilgisi Lab. 1 50 

Bilgisayar 2 90 

RPD görüşme odası 2 30 

Atölye 5 125 

Bireysel çalıma odaları 
(Müzik) 

11 11 

Konferans salonu - - 

Seminer salonu 4 40 

Ofisler (Öğrt. Elemanı) 96+14 - 

Ofisler (İdari personel) 7 16 

Öğrenci Kantini (Ek Bina) 1 30 

 
 
Ek 5. Lisans üstü (Doktora) öğrenci sayıları 

 Kadın Erkek Toplam 

Eğitim Programları ve Öğretim (Doktora)    

Doktora (Yüksek Lisanstan) 18 9 27 

Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı 0 1 1 

Toplam 18 10 28 

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve 
Ekonomisi (Doktora) 

   

Doktora (Yüksek Lisanstan) 7 9 16 

Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı 1 0 1 

Toplam 8 9 17 

Fen Eğitimi (Doktora) 7 1 8 
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Ek 7. Akademik personel ödemeleri 

Yıl 

Akademik 
personele 

ödenen brüt 
maaş tutarı 

Akademik 
teşvik ödeneği 
brüt toplamı 

Akademik 
personele 

ödenecek ek 
ders ücreti 

toplamı 

Akademik 
personele 

ödenen brüt 
harcırah 
toplamı 

Akademik 
personele 

ödenen diğer 
giderler brüt 

toplamı 

2019 10.782.718.03 187.551.91 577.853.55 1.307.59 10.186.54 

 
 
Ek 8. Akademik etkinlikler 

Faaliyet Türü 
Faaliyet  
Sayısı 

Ulusal Proje (TÜBİTAK) 1 

Uluslararası Proje (Avrupa Birliği) 2 

BAP 29 

Ulusal Hakemli Dergilerde Makale 62 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Makale 72 

Uluslararası indekslerde (SSCI / SCI vb) makale. 26 

Uluslararası Kitap Editörlüğü 1 

Ulusal Kitap Editörlüğü 5 

Ulusal Kitap yazarlığı 14 

Ulusal Kitap bölüm yazarlığı 25 

Uluslararası Kitap yazarlığı 2 

Uluslararası Kitap bölüm yazarlığı 39 

Ulusal Sempozyum / Kongre 18 

Uluslararası Sempozyum / Kongre 170 

Kurum içi seminer 16 

Kurum dışı seminer 61 

Kurum içi çalıştay vb.  10 

Kurumlar arası çalıştay vb.  16 

Topluma Hizmet Uyg. (Kurum dışı) 64 

Topluma Hizmet Uyg. (Kurum içi) 21 

Ulusal Sergi (Kişisel) 5 

Ulusal sergi (Karma) 67 

Konser  25 

Tiyatro 1 

Workshop 13 

Bienal 3 

Master Class 2 

 
 


