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Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Tarihçe
 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü; 1992 yılında
Eğitim Bilimleri alanında lisansüstü öğretim etkinliklerinin
planlanması, hazırlanması, organizasyon ve yürütülebilmesi
gerçekleştirebilmek ve araştırma yapacak üstün nitelikli
bilim insanları yetiştirmek için kurulmuştur.
 Türkiye’de Eğitim Bilimleri Alan ında lisansüstü eğitim
yapmak üzere kurulan ilk Enstitüdür.
 Enstitümüz 12 idari personel ve 2 destek personel olmak
üzere 14 personelimiz bulunmaktad ır.
 Enstitü Yönetmeliği, 18 Temmuz 1994’te yay ımlanmıştır.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Misyonumuz

Misyonumuz;
insana, topluma ve doğaya duyarlılık temelinde eğitim
politikaları oluşturmak ve
bu politikalara yön vererek, öğretim üyelerinin ve
öğrencilerin çağdaş bir öğrenme ortamını
paylaştıkları özgür bir öğrenme ve araştırma kültürü
oluşturarak,
ülkemizin her düzeyde eğitim-öğretim etkinliklerine
yönelik araştırmaların yapılmasını destekleyerek daha
nitelikli eğitim ve öğretimin gerçekleşmesine katk ıda

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Vizyonumuz

Vizyonumuz;
eğitim ve araştırma alanında ulusal ve uluslararası
düzeyde etkin çalışmalar yürüten
eğitim ve araştırma ağında yerel ve küresel ölçekte
akademik topluluğun etkileşimini olanaklı kılan
akademik özgürlükleri güvence altına alan ve
yaşatan, sorgulayan, gerçeğin peşinde koşan ve
bilimsel bilgiyi toplumun değişik katmanlarının
sorunlarını ele alarak üreten bir enstitü olmaktır.

Amaç-Hedeflerimiz
 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ankara Üniversitesinin stratejik plan
olarak, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını desteklemek

ında yer alan hedeflere
uygun

 Lisansüstü öğrencilerin (ders kaydı, danışman atama, yeterlilik, tez çalışması ve diğer tüm
hizmetleri kapsayan idari ve akademik hizmetlerini koordine etmek (Eğitimin Niteliğini Art ırmak)
 Var olan anabilim dallarının geliştirilmesi ve Üniversitenin gelişme politikalarına bağlı olarak
ihtiyaç duyulan alanlarda disiplinler arası programların kurulması için katkı sağlamak, bu
amaçla yeni ana bilim dallarının kurulmasını desteklemek (Üniversitenin değişen koşullara
uyumunu sağlayacak, amaç ve hedeflerini yaşama geçirecek kurumsal yap ıyıgeliştirmek)
 Ülkenin bilim ve teknoloji politikalarını gerçekleştirmeye yönelik araştırmaların gerçekleşmesini
ve araştırma sonuçlarının uluslar arası dergilerde yayınlanmasını teşvik etmek,(Ank.Ün.
St.Plan. Bilgiyi Yayma)
 Öğretim üyeleri ile öğrencilerin araştırmalarının toplumsal faydaya dönüşmesini, bilimsel
çalışmaları, ulusal ve uluslar arası bilimsel etkinliklere katılımı artırmak (Toplumun farklı
kesimleriyle işbirliği içinde toplumsal sorunlara çözüm üretmek)
 Araştırmalarda ve tezlerde bilimsel yayın hazırlama ve etik ilkelerini her düzeyde öğrencilere
kazandırmaktır (Eğitimin Niteliğini Art ırarak Nitelikli Mezunlar Vermek).

Kalite Politikamız

Eğitim ve Öğretim
PROGRAMLARIN
SÜREKLİ İZLENMESİ
ve GÜNCELLENMESİ
ÖĞRENME
KAYNAKLARI,
ERİŞİLEBİLİRLİK
ve DESTEKLER

EĞİTİM ve ÖĞRETİM
KADROSU

PROGRAMLARIN
TASARIMI ve ONAYI

EĞİTİM
ve
ÖĞRETİM

ÖĞRENCİ MERKEZLİ
ÖĞRENME, ÖĞRETME
ve DEĞERLENDİRME
ÖĞRENCİNİN KABULÜ
ve GELİŞİMİ, TANINMA
ve
SERTİFİKALANDIRMA

EĞİTİM ve ÖĞRETİM KADROSU
(Fakülte Kadrosundaki Akademisyenler)
Enstitümüzde, ihtiyaç duyduğu
alanlarda, saygın
üniversitelerinden doktora
derecesini alm şı , nitelikli eğitim ve
araştırma faaliyetlerini başarıyla
yürütme konusunda yeterli olan
öğretim üyesi say ısı toplam 85
kişidir (Üniversitemizin Atama ve
Yükseltme Ölçütleri ile Niteliği
Artırma Yönünde Önemli Adımlar
Atılmıştır)
Enstitümüz anabilim dallar ının
talepleri doğrultusunda hem
üniversitemizin içinden hem de
Ankara ve d şında
ı
bulunan diğer
üniversitelerdeki akademisyenlerin
de ders verebilmesine olanak
sağlamaktadır.

ÖĞRENME KAYNAKLARI, ERİŞİLEBİLİRLİK ve
DESTEKLER
 Eğitim-öğretimdeki niteliği art ırabilmek ve yaşam boyu öğrenmeyi sürdürebilmek için
mekanlar, eğitimde yeni teknolojilerle donat ılarak optimum biçimde kullanılmaktadır.
Bu amaçla Eğitim Bilimleri Fakültemiz ile diğer fakültelerimizin Üniversitemizin Açık
Ders Malzemeleri alt yapısı kullanılmakta ve öğrenci-öğretim üyesinin sürekli
etkileşimi desteklenmektedir,
 Öğretim etkinliklerinin yanısıra öğrencilerin ders dışı desteklerden (kariyer, staj,
psikolojik, rehberlik, sağlık, sosyal ve kültürel hizmetler) de faydalanması için gerekli
düzenlemeler yapılmıştır. (Bu gibi etkinlikler enstitü panosundan ve web ortam
ından
düzenli olarak duyurulmaktad ır)
 Kurumumuz engelli öğrenci dostu kurum ilkesini burada da sürdürmekte ve
uluslararası öğrenciler ve engelli öğrencilerin ulaşımını kolaylaştırmak için gerekli
düzenlemeleri yapm ıştır.
 Öğrencilerimiz üniversitemize bağlı tüm kütüphanelerden yararlandırılmaktadır.

Program Güncellemeleri
 Öncelikle kurum içi dinamikler göz önüne alınarak sürdürülen
tüm bu faaliyetler, kurum dışı bileşenlerden gelen öneri ve
eleştirileri de kapsamaktadır.
 Öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ders izlenceleri bölüm
başkanlıkları tarafından kontrol edilmekte ve öğrenciler de bu
izlencelere ulaşabilmektedir (http://egitim.ankara.edu.tr/ekt/).
 Programlar, paydaşlardan elde edilen geri bildirimlerin yan sıra
ı
dünyadaki gelişmeler ve örnek uygulamalar dikkate al ınarak belli
dönemlerde programların yürütüldüğü Anabilim dal ı Akademik
Kurullarında tartışılıp karara bağlanmakta ve enstitü
kurullarımızda tartışıldıktan sonra Senatoya sunulmaktadır.

PROGRAMLARIN SÜREKLİ İZLENMESİ
ve GÜNCELLENMESİ
 Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı programlar özellikle YÖK ve Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından yakından izlenmektedir. YÖK’ün düzenlemelerinin
yanısıra, Anabilim dallar ımız ülkemizdeeğitim-öğretimin geliştirilmesine
katkı sağlayacak araştırma çalışmalarının daha verimli geçmesi için
uygulamalı araştırma anlayışını hedefleyen programlarını
yenilemektedirler.
 Öğretim programlar ımız YÖK tarafından 1997, 2005 ve 2016 yıllarında
güncellenmiştir. Anabilim dallar ımız da yeniden oluşturulmuş ve ders
çizelgelerine çağdaş gelişmeleri yans ıtacak ders ve uygulamalar
eklenmiştir.
• Her Anabilim Dal ında yer alan her program için Program Yeterlilikleri
oluşturulmuştur.
• Yönetmelikte belirtilmiş standart İzleme mekanizmaları vardır.
(TİK, Yeterlik Jürisi, Tez S ınavı Jürisi,Bilimsel makale)

Yeni Açılan ve
Enstitümüze Özel Anabilim Dallarına Örnekler
 “Disiplinlerarası Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans
Programı” (Türkiye’de Tek)
 Yarat ıcı Drama Eğitimi (Türkiye’de ilk)
 Eğitim Sosyolojisi (%100 İngilizce) Yüksek Lisans
 Ayrıca çok önceleri açılmış ve yaln ızca enstitümüze bağlı varlığını sürdüren
anabilim dallar ı
 Eğitim Psikolojisi (Yüksek Lisans ve Doktora)
 Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri (Yüksek Lisans ve Doktora)
 Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi (Yüksek Lisans ve Doktora)
 Güzel Sanatlar Eğitimi (Kuramsal)

Yeni Açılan ve Enstitümüze Özel Anabilim Dallarına İlişkin
Karar Örneği

Yeni Açılan ve Enstitümüze Özel Anabilim Dallarına İlişkin
Karar Örneği

PROGRAMLARIN TASARIMI ve ONAYI
Eğitim Bilimleri Enstitüsünde eğitim-öğretim amaçlarının
belirlenmesinde ve öğretim programlarının tasarımında beş
olgu temel alınmaktadır:
 Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)
 Ankara Üniversitesi Strateji Belgesi
 Milli Eğitimin ve Eğitim Kurumlarının Amaçları
 Lisans ve Lisansüstü Program Eğitim Amaçları (PEA) ve
Program Çıktıları (PÇ)
 MEB Öğretmenlik Strateji Belgesi (2017-2023)

PROGRAMLARIN ONAYLANMASI
 Program yeterlilikleri kapsamında hazırlanan lisansüstü program için
eğitim-öğretim ve araştırma uygulamalarının kılavuzu niteliğindeki
öğretim programlar ı eğitim amaçları ve program çıktıları göz önünde
bulundurularak, öğretim elemanları tarafından ders izlenceleri gözden
geçirilmekte ve güncellenmektedir.
 Eğitim programlarının tasarımı anabilim dallar ı tarafından yapılmakta
ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü Kurulunda tart şıldıktan
ı
sonra Senatoya
sunulmaktadır. Yeni bir program önerisi bu süreçlerden geçtikten
sonra Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) önerilmektedir.
 Program önerileri YÖK'ün belirlediği ilkeler ve formata uygun olarak
hazırlanmaktadır.

Program Açılması Yürütülmesine İlişkin İlkeler

Örnek Ders İzlenceleri

Örnek Ders İzlenceleri

Örnek Ders İzlenceleri

Enstitümüzde Bulunan Programların Dağılımı

Enstitümüze Bağlı Anabilim Dalları
ANABİLİM DALI

1-EĞİTİM
BİLİMLERİ

BİLİM DALI
Eğitimin Felsefi, Sosyal
ve
Tarihi Temelleri
Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme
Eğitim Programlar ı ve
Öğretim
Eğitim Yönetimi

PROGRAM
Doktora/ Tezli Yüksek Lisans Program ı
Doktora/ Tezli Yüksek Lisans Program ı
Doktora/ Tezli Yüksek Lisans Program ı
Doktora/ Tezli Yüksek Lisans Program ı

Hayat Boyu Öğrenme ve
Yetişkin Eğitimi
Doktora/ Tezli Yüksek Lisans Program ı
Rehberlik ve Psikolojik
Doktora/ Tezli Yüksek Lisans Program ı
Danışmanlık
Eğitim Psikolojisi
Disiplinlerarası Eğitim
Sosyolojisi

Doktora/ Tezli Yüksek Lisans Program ı
Disiplinlerarası Eğitim Sosyolojisi Tezli
Yüksek Lisans Program ı İngilizce)
(

Enstitümüze Bağlı Anabilim Dalları
2- BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM
TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ

3- GÜZEL SANATLAR
EĞİTİMİ

Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi

Doktora ve Yüksek Lisans Programı

Güzel Sanatlar Eğitimi

Doktora ve Yüksek Lisans Programı

Yarat ıcı Drama Eğitimi

Yüksek Lisans Program ı

4- MATEMATİK VE
FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ

Matematik Eğitimi

5- ÖZEL EĞİTİM

Özel Eğitim

Doktora ve Yüksek Lisans Program ı

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Yüksek Lisans Program ı

6- TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER
EĞİTİMİ

Türkçe Eğitimi

7- TEMEL EĞİTİM

Okul Öncesi Eğitimi
Spor Eğitimi

8- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
ÖĞRETMENLİĞİ

Disiplinlerarası Engelliler
İçin
Beden Eğitimi ve Spor

Doktora ve Yüksek Lisans Program ı

Doktora ve Yüksek Lisans Program ı
Doktora ve Yüksek Lisans Program ı
Spor Eğitimi
Tezli Yüksek Lisans Program ı
Disiplinlerarası Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor
Tezli Yüksek Lisans Program ı
Disiplinlerarası Engelliler İçin Beden Eğitimi
ve Spor Tezsiz Yüksek Lisans Program ı

ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÖĞRENME,
ÖĞRETME ve DEĞERLENDİRME
 Programlarda yer alan derslerin AKTS kredi değerlerinin
belirlemesi çalışmaları, Bologna Süreci Koordinatörlüğü
işbirliği ile gerçekleştirilmektedir. Bu temel çal şmalarda
ı
AKTS iş yükü ilkeleri dikkate al ınmaktadır. Buna ili
şkin
belge ve bilgiler herkese aç ık biçimde çevrim içi ortamda
sunulmaktadır(http://bologna.ankara.edu.tr/belgeler).
 Öğrencilerin derse devam ı, aktif katılımı, öğrenmenin etkili
bir şekilde değerlendirilmesi, öğrenciyle iletişim, öğretimde
teknoloji kullan ımı, öğretim üyelerine yönelik ileti ve
bilgilendirmeler anabilim dallar ı aracılığıyla yapılmaktadır.

Programlar ve Kredileri

Programlar ve Kredileri

Başarı Ölçme ve Değerlendirme
 Üniversite geneli için başarı ölçme ve değerlendirme yönteminin tasarımı
çalışmaları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımızla koordineli biçimde
geliştirilmektedir. Ayrıca program yeterlilikleriyle ders öğrenme çıktılarının;
ders çıktıları ile birlikte ölçmede bütünlük ve genellik ilkeleri göz önünde
bulundurulması gibi olgular anabilim dalları ile koordineli biçimde ele al ınarak
sürece dayal ı ölçme anlayışı desteklenmektedir.
 Öğrenci başarı değerlendirilmesiyle ilgili ölçütler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
ile koordineli biçimde uluslararas ı ölçütlerle şe değer hale getirilmiştir.
 Lisansüstü öğrencileri için öğretime devam, sınav ve değerlendirme ölçütleri,
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde aç ık ve anlaşılır biçimde yer
almaktadır http://egitim.ankara.edu.tr/wpcontent/uploads/sites/347/2017/05/AUYONETMELIK.pdf . Ayrıca süreci
açıklayan bilgilendirme çizelgeleri hem enstitümüzün içinde hem de Web
sayfamızda yer almaktadır.

Mezuniyet Koşulları

ÖĞRENCİNİN KABULÜ ve GELİŞİMİ, TANINMA
ve SERTİFİKALANDIRMA
 Lisansüstü programlara başvurular YÖK Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ile
Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirlenen ilkeler
ile Anabilim dallar ının özel koşulları programlara başvuruda dikkate al ınmaktadır.
(http://egitim.ankara.edu.tr/wpcontent/uploads/sites/347/2017/05/AUYONETMELIK.pdf)
 Programlara öğrenci al ımı yönünde istemler anabilim dalları, enstitü kurulunun
önerisi ile Senatoya sunulmaktad ır. Alanlara ba
şvurulara ilişkin duyurular ulusal
gazetelerde ilan edilmekte ayr ıca enstitümüzün web sayfasından da
duyurulmaktadır.
 Öğrenci kabulünde ve s ınavlarda objektifli
ği yükseltmek için Senatomuz kabul
sınavlarının yazılı olarak yapılmasına karar vermiş ve 2017-2018 eğitim öğretim
yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Bu da kaliteyi artırmada önemli bir
etkendir. Sonuçlar enstitü sayfam ızda herkese açık biçimde ilan edilmektedir
(Bkz.lisansüstü yönetmelik).

Öğrenci Bilgilendirme Çizelgeleri

ÖĞRENCİNİN GELİŞİMİ, TANINMA ve
BELGELENDİRME
 Lisansüstü öğrencilerimizin hem akademik hem de kültürel ve sanatsal
açıdan desteklenmesi ve geliştirilmesi için ulusal ve uluslararas ı etkinlikler
web sayfam ızdan sürekli duyurulmaktadır. Bazı durumlarda öğrencilerimizin
katılımı için rektörlüğümüzden destek al ınmaktadır.
 Lisansüstü düzeyde akademik dan ışmanlıklar öğretim üyeleri taraf ından yüz
yüze gerçekleştirilmektedir. Danışmanlık hizmetleri ile ilgili detaylı bilgiler
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliklerinde yer almaktad ır.
 Öğrenci hareketliliğini teşvik etmek üzere Erasmus programları ve değişim
programlarına başvuruları özendirilmekte ve değişim programlar ı
kapsamında alınan dersler ve derslerin kredi değerleri ilgili anabilim dal ı
başkanlığının onayı ile tanınmaktadır.
 Öğrencilerimiz lisansüstünde mezun olmak için gereken koşulları yerine
getirdikten sonra geçici mezuniyet belgeleri, not döküm çizelgeleri k
ısa
sürede (en geç iki gün içinde) haz ırlanmakta ve kendilerine sunulmaktadır.

Erasmus Programları

Öğrenci Bilgilerinin Korunması

Kararlara Katılım

Kayıtlı Öğrenci Sayıları

Öğrenci Sayılarının Programlara Göre Dağılımı
19.10.2017 TARİHİ İTİBARİYLE PROGRAMLARA GÖRE ÖĞRENCİ SAYILARI
YL

DR

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ

10

4

TYL
--

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ

21

17

-14

EĞİTİM YÖNETİMİ

16

14

EĞİTİM EKONOMİSİ VE PLANLAMASI

30

45

--

EĞİTİM YÖNETİMİ VE TEFTİŞİ

40

40

-51

EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, EKONOMİSİ VE PLANLAMASI

--

--

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM

27

6

--

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

21

26

--

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ (2016)

11

3

--

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

25

15

--

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

21

13

--

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

26

30

--

EĞİTİMİN FELSEFİ, SOSYAL VE TARİHİ TEMELLERİ

12

8

--

EĞİTİMİN KÜLTÜREL TEMELLERİ EĞİTİM FELSEFESİ MODÜLER PROG.

20

17

--

EĞİTİMİN KÜLTÜREL TEMELLERİ
EĞİTİMİN SOSYAL VE TARİHİ TEMELLERİ MODÜLER PROG.

15

13

--

TÜRKÇE EĞİTİMİ

--

--

--

EĞİTİMİN KÜLTÜREL TEMELLERİ TÜRKÇE EĞİTİMİ MODÜLER PROG.

17

34

--

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ (2016)

9

12

--

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ

5

13

--

HAYAT BOYU ÖĞRENME VE YETİŞKİN EĞİTİMİ (YL) (2016)

11

10

8

YETİŞKİN EĞİTİMİ

43

39

63

MATEMATİK EĞİTİMİ (2016)

5

4

--

MATEMATİK EĞİTİMİ

16

7

--

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ (2016)

13

13

--

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ

11

--

--

ÖZEL EĞİTİM

23

38

--

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (2016)

15

11

--

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

22

35

--

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ (2016)

3

--

--

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ

5

--

--

YARATICI DRAMA EĞİTİMİ (2016)

10

--

15
28

YARATICI DRAMA EĞİTİMİ

17

--

SPOR EĞİTİMİ

11

--

--

TOPLAM

531

467

179

GENEL TOPLAM

1177

Mezun Öğrencilerimiz

Doktora

Yüksek Lisans

Son İki Yıla İlişkin Mezun Sayıları

Son İki Yıla İlişkin Mezunların Programlara
Göre Dağılımı
01.09.2015-15.07.2017 TARİHLERİ ARASINDA PROGRAMLARA GÖRE MEZUN ÖĞRENCİ SAYILARI
YL

DR

TYL

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ

5

7

--

EĞİTİM EKONOMİSİ VE PLANLAMASI

2

5

--

EĞİTİM YÖNETİMİ VE TEFTİŞİ

12

6

--

EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, EKONOMİSİ VE PLANLAMASI

--

--

29

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

5

3

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

10

4

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

11

18

EĞİTİMİN KÜLTÜREL TEMELLERİ EĞİTİM FELSEFESİ MODÜLER PROG.

--

1

--

EĞİTİMİN KÜLTÜREL TEMELLERİ
EĞİTİMİN SOSYAL VE TARİHİ TEMELLERİ MODÜLER PROG.

4

4

--

EĞİTİMİN KÜLTÜREL TEMELLERİ TÜRKÇE EĞİTİMİ MODÜLER PROG.

4

6

--

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ

4

5

--

YETİŞKİN EĞİTİMİ

11

3

17

MATEMATİK EĞİTİMİ

2

--

--

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ

3

--

--

ÖZEL EĞİTİM

9

11

--

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

8

3

--

YARATICI DRAMA EĞİTİMİ

5

--

13

TOPLAM

95

75

59

GENEL TOPLAM

229

--

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı

Mezun Olan Yabancı Uyruklu Öğrenciler
(2005-2016 Yılları Arası)

Eğitim-Öğretim Etkinlikleri
PUKO DÖNGÖSÜ
• Eğitim Öğretim kadrosunun niteliğinin geliştirilmesine
yönelik etkinliklerin kurullarda belirlenmesi
• Öğretim kaynak ve materyallerin zenginleştirilmesi ve
ulaşım olanaklarının artırılması
• Öğretim programlarını güncellenme toplantıları
• Uluslararası geçerliği olan programlar açmak, değişim
programlarının artırılmasına yönelik Anabilim dalları ile
görüşülmesi
• MEB ve YÖK ile işbirliği içinde öğretmen ve eğitim
uzmanı niteliğini artırmaya yönelik aksiyon
araştırmalarının planlanması
• Ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli tezler hazırlama,
yabancı öğrencilerin iki dilde tez yazmasının
desteklenmesine yönelik Anabilim dallar ı ile görüşülmesi
• Öğretim üyelerinin kendilerini geliştirmelerine yönelik
etkinliklerin zenginleştirilmesine yönelik Anabilim dallar ı
ile görüşülmesi

•Öğretim kaynak ve materyallerine ulaşım için
uluslararası veri bankası oluşturulması
yönünde çalışmalar vardır.
•Güncellenen programların hedeflere ulaşıp
ulaşmadığının belirlenmesine yönelik
boylamsal çalışmalar planlanacaktır.
•Strateji Belgesinde yer verilen konulara
yönelik çalışmaların artırılmasına yönelik
bilgilendirme devam etmelidir.
•Yabancı öğrenci sayısının istenilen düzeyde
olabilmesi için İngilizce eğitim veren program
sayısı artırılacaktır.
•Üniversitemizin uluslararasılaşma
koordinatörlüğü ile ileri planlamalar
yapılacaktır.

PLANLA

UYGULA

ÖNLEM AL

KONTROL

•Öğretim üyelerinin kendilerini sürekli yenileyebilecekleri
kişisel gelişim çalışmaları için rektörlükle koordinasyon
halinde çalışılmış, yeni ders ve etkinlik önerileri
alınmıştır.
•Açık ders materyalleri ile veri tabanlarına üniversite
içinden ve dışından ulaşım olanakları artırılmıştır.
•Öğretim programlarının güncellemesi anabilim dallarından
istenmiştir.
•Yabancı dilde eğitim verecek disiplinlerarası bir yüksek
lisans programı açılmıştır.
•MEB ve YÖK ile işbirliği içinde öğretmen ve eğitim
uzmanı niteliğini artırmaya yönelik aksiyon araştırmaları
geliştirme yönünde doktora tezleri ve araştırmaların
neler olabileceği enstitü kurullarında tartışılmış, bu
konuda çalışmalara başlanmıştır.
•Uluslararası programlar açılmış ve tezlere yabancı ülke
akademisyenlerinin eş danışman ve jüri üyesi olması
konusunda önlemler alınmıştır.

•Öğretim üyelerinin kendilerini geliştirici etkinliklere
katılmaları ve yeni dersler açmaları kurullar aracılığıyla
takip edilmektedir.
•Açık ders materyalleri ve veri tabanlarının güncelliği
kontrol edilerek öğrencilere dönüt sağlanmıştır.
•Güncellenen programlar enstitü kurulu ve senato
aracılığıyla kabul edilmiş ve 2017-2018 öğretim yılı
başından itibaren uygulanmaya başlamıştır.
•Yabancı öğrencilerin yazdıkları tezleri iki dilde
hazırlamalarına ve sunmalarına olanak verilmiştir.
•Yabancı öğretim üyeleri tez eş danışmanı ve tez
savunmalarında yer almaları konusunda mevzuat
düzenlemesi hızlandırılmıştır.
•Uluslararası programlara yönelik öğrenci başvurusu ve
tanıtım işlemleri yapılmıştır.

Araştırma ve Geliştirme

Üniversitemizin Araştırma Üniversitesi Olması

Araştırma Stratejisi ve Hedefleri
 Eğitim Bilimleri Enstitüsünün stratejik önceliklerinden birisi "Disiplinlerarası Yaklaşım"
özellikle disiplinlerarası araştırmayı destekleyecek şekilde lisansüstü programların
çeşitlendirilmesi, bu programların MEB vb paydaşlar ile araştırma merkezleri ile
ilişkilendirilmesi ve etkin olarak araştırma faaliyetlerinin yönlendirilmesidir.
 Lisansüstü öğrencilerin araştırma becerilerinin yetkinliğinin art ırılmasına yönelik
destek mekanizmalar ı kurulması ve araştırma teknik altyapısının destek personelini
de kapsayacak şekilde geliştirilmesi hedeflenmiş, eğiticilerin eğitimi, araştırma
eğitimi ve uluslararas ı projelere katılım özendirilmiştir (araştırma için verilen
destekler eklenecek).
 Kuramsal ve uygulamal ı araştırmalarla toplum için değer yaratmak için yürütülen
uygulamalı araştırmaların sayı nitelikçe artırılması eğitim bilimleri ve farkl ı
alanlarda çok disiplinli, disiplinlerarası ve işbirliklerine dayalı bir yaklaşımla
araştırmalar yapılması desteklenmektedir (MEB, YÖK, TÜBİTAK, Sivil Toplum
Kuruluşları)

Projelerde Görev Alma(2015-2016)
Lisansüstü Öğrencilerin Yer Ald ğıı Projeler
6

5

4

3

2

1

0
Bağımsız Proje

Lisansüstü Tez Projesi

Lisansüstü Tez Projesi

Bağımsız Proje

Hızlandırılmış Destek

Hızlandırılmış Destek

Öğrenci Odaklı

2015

2015

2016

2016

2015

2016

2015

Proje Sayı

Kongre, Sempozyum ve Paylaşımlar
Araştırma performansını ve çıktıların niteliğini
yükseltebilmek için araştırma performansının
ölçülmesi, araştırmaların tanıtılması ve etki
analizinin yap ılması, nitelikli ve sürekli atıf alan
yayınların özendirilmesi, özellikle lisansüstü
öğrencilerin araştırma potansiyelinin daha etkin
değerlendirilmesi farkl ı disiplinlerden ve
alanlardan gelen araştırmacıların katkıda
bulunduğu araştırmaların artırılması yönünde
enstitü kurullar ında sürekli bilgilendirme
yapılmaktadır.
Farklı kurum ve kuruluşlarla özellikle lisansüstü
düzeyde bilgi paylaşımı ve yayın potansiyelini
artırmak için kongre ve sempozyumlar
düzenlemektedir.

Araştırma Kaynakları: Öncelikli Alanlar
 TÜBİTAK ARDEB 1000 projeleri kapsamında belirlenen öncelikli
alanlara yönelik proje başvuruları özendirilmiş ve enstitüde öğrenim
gören doktora adaylar ı bu süreçlerde yer alma konusunda
bilgilendirilmiştir.
 Öncelikli dört alandan birisi 1003 - ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE
PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI "1003-SBB-EGTM-2017-1
ÖĞRENME ÇIKTILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER« başlıklıdır. Bu
doğrudan eğitim bilimleri enstitüsünün alt alanlar ıyla şkilidir.
ili
Bu
konulara yönelik araştırma faaliyetleri özendirilmiş, doktora
öğrencilerimizin de içinde bulunduğu bir grup bu alanlarda proje
başvurusu yapm ıştır. Bu öncelikli alanlar dışında pek çok alanda da
proje çal şı maları konusunda bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Araştırma Kaynakları: Öncelikli Alanlar

03.SOSYAL BİLİMLER (Üst Alan)
03.03.24. Okul Öncesi Eğitim (Alt Alan)
03.03.25. Özel Eğitim (Yetenekli, Engelli vb) (Alt Alan)

Kurumlar Arası Araştırma Faaliyetleri
 Kurumlar arası araştırma faaliyetlerini artırmak üzere büyük
ve küçük ölçekli projelere BAP vb. fonları yoluyla destek
sağlanması için lisansüstü öğrenciler özendirilmektedir.
 Kurumlar arası araştırma faaliyetlerinin aynı zamanda
lisansüstü eğitimle de bütünleştirilmesi için Ankara
Üniversitesinde yer alan Araştırma merkezleri (Özel Eğitim
Araştırma Merkezi vb.) ortaklığı ile uygulamaya dayal ı
çalışmaların yapılması desteklenmiştir. Nitekim Özel Eğitim
Anabilim Dal ı Öğrencimiz yapm ış olduğu doktora tezi ile
2017 YÖK Sosyal Bilimler Üstün Başarı Ödülünü almıştır.

Araştırma Çıktılarının Değerlendirilmesi

YÖK Üstün Başarı Ödülü
 Emekli öğretim üyemiz Prof.
Dr. Tevhide KARGIN
danışmanlığında Enstitümüzde
Dr. Ahmet BİLDİREN’in “Proje
Temelli Yaklaşıma Dayalı
Erken Müdahale Program ının
Üstün Yetenekli Çocuklar ın
Problem Çözme Becerisine
Etkisi” başlıklı doktora tezi
Sosyal ve Beşeri Bilimler
Kategorisinde YÖK Üstün
Başarı Ödülü’ne layık
görülmüştür.

Doktora Öğrencilerinin Aldıkları Diğer Ödüller
 Bunun yanısıra Doktora Öğrencilerimizin yapm ış olduğu tez çal şmaları
ı
farklı kurum ve
kişilerce verilen teşvik ödüllerine lay ık görülmüştür. Eğitimbilimci Nafi Atuf Kansu adına verilen
ödüllerden 3’ü de enstitümüzden mezun olmuş öğrencilerimizin çal ışmalarına verilmiştir.
Doktora tezleri alanındaki ödülü;
 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümünde araştırma görevlisi Dr. Engin Deniz Tan ır'ın
"Cumhuriyetin Kuruluşu Sürecinde Türkiye'de Fransız Okulları(1919-1925)" başlıklı tezi


Enstitümüz Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilimdalı’nda Dr. Burcu Çıldır'ın "Müzede Eğitim
Etkinliklerinin Öğrencilerin Yazma Becerilerine Etkisi» başlıklı tezi ile birincilik ödülünü
paylaşmışlardır



Makale dalında da, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Doktora Öğrenimini
Prof.Dr. Hasan Hüseyin Aksoy ile tamamlayan Dr. Birgül Ulutaş'ın Doç.Dr. Oya Taneri ve
Mehmet Akgündüz ile ortak yazımlı "Öğrencilere Getirilen Kılık Kıyafet Serbestliğinin Okul
Bileşenliği Gözünden İncelenmesi(Ankara Örneği)" başlıklı çalışmalarıyla ödül alm ışlardır.

Sözlü Bildiri Ödülü Alan Araştırma Görevlilerimiz

Araştırma Etiğinin Geliştirilmesi
 Araştırma Etiği konusunda lisansüstü öğrencilerimizi bilinçlendirmeye
yönelik eğitimcilerin eğitimi programlar ına öğrencilerin kat ılması
sağlanmıştır. Araştırmalarda kullanılacak ölçek vb. etik kurul
başvuruları ve izinleri alınmak kaydıyla araştırmalara izin verilmiştir.
 Öğrencilerin tez vb. yazılı çalışmalarında intihali önlemek için intihal
programından geçirilmesi (Yüksek lisans için bilimsel alıntı kurallarına
uygun olmak kayd ıyla %20, doktora için %15) sağlanmıştır (Bkz.İlgili
Enstitü Karar ı) Belirtilen oranlara sıkı bir şekilde uygulanmaktad ır.

Bilimsel Gelişimi Desteklemeye Yönelik Örnekler

Enstitümüz Tarafından Desteklenerek 2016-2017 Eğitim-Öğretim
Yılında Düzenlenen Etkinliklere Katılanlara İlişkin
Sayısal Veriler
KONUSU

ÜLKE İÇİ

ÜLKE DIŞI

ÖYP

35.MADDE

ÇALIŞTAY

5

4

9

EĞİTİM

53

5

52

6

SEMPOZYUM

6

8

13

1

ULUSAL KONGRE

14

ULUSLARARASI
KONGRE
İZLEYİCİ

69
1

PROJE

4

2

3

3

BİLDİRİ

2

2

3

1

TOPLAM

154

51

172

32

14
30

78

21
1

Etik ile İlgili Uygulamalar
 YÖK’ün 2016 y ılında çıkarmış olduğu Lisansüstü Eğitim ve
Öğretim Yönetmeliği'nde vurguland ığı gibi tüm lisansüstü
programlarımıza araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği
konularını içeren en az bir ders eklenmiştir.
 Araştırmalarda lisanslı yazılım vb. ürünler kullanımı
desteklenerek telif haklar ı konusunda lisansüstü
öğrencilerimizin bilinçlenmesi sağlanmıştır.
 Ayrıca araştırma görevlilerinin kendilerini geliştirmeye yönelik
aldıkları araştırma eğitimleri olanaklar dahilinde
desteklenmektedir.

Disiplinlerarası ve Eğitim Bilimleri Enstitüsüne
Özgü Alanların Geliştirilmesi
 Eğitim Bilimleri Enstitüsü köklü yap ısıyla Türkiye’de ilk olan birçok lisansüstü
alanı geliştirmiş ve ülkemizde eğitim bilimleri alan ında çalışan önemli
akademisyenleri, bürokrat ve öğretmenleri yetiştirmiş ve yetiştirmeye
devam etmektedir. Araştırma üniversitesi olan Ankara Üniversitesine bu
durum oldukça önemli prestij kazand ırmaktadır.
 Bazı lisanüstü alanlar Türkiye’de yaln ızca Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsünde eğitim sunmaktad ır. Bunlar Disiplinlerarası Engellilere Yönelik
Beden Eğitimi Yüksek Lisans Programı (Türkiye’de Tek) gibi Yarat ıcı Drama
Eğitimi (Türkiye’de ilk) Eğitim Sosyolojisi (%100 İngilizce) Yüksek Lisans
Eğitim Psikolojisi (Yüksek Lisans ve Doktora) Eğitimin Sosyal ve Tarihi
Temelleri (Yüksek Lisans ve Doktora) Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu
Öğrenme (Yüksek Lisans ve Doktora), Güzel Sanatlar Eğitimi (Kuramsal) gibi
alanlardır.
Bu alanlar ın desteklenmesi ve çeşitlendirilmesi için çal şmalar
ı
devam

Araştırma Performansının Desteklenmesi,
Geliştirilmesi
Rektörlüğümüz Proje Destek Ofisinin (PDO) taraf ındanulusal
ve uluslararas ı destek olanakları, açık proje çağrıları, eğitim,
etkinlik, proje pazar ı,çalıştay gibi araştırmaya yönelik
faaliyetlerle ilgili yaptığı duyurular ve bilgilendirme
faaliyetleri öğrencilere WEB arac ılı
ğıyla hızla iletilmektedir.
Enstitüye bağlı olarak çalışan öğretim üye ve yard ımcılarının
SCI, SSCI ya da AHCI kapsam ındaki hakemli süreli yayınlarda
yer alan tam makaleleri ile dan şmanlarıyla
ı
makale
yayımlayan öğrencilerin danışmanlarına ya da araştırma
görevlilerimize yönelik « Yayın Teşvik Desteği» uygulamaları
konusunda sürekli bilgilendirmeler yap ılmaktadır.

Yüksek Lisans ve Doktora Tez Sayıları

Araştırma Performansının Artırılmasına
Yönelik Uygulamalar

Doktora Mezunlarının İzlenmesi

Doktora mezunlar ının gerek çalışması gerekse
hızla kurum değiştirmeleri nedeniyle izlenmesi
oldukça güç olmaktad ır. Bununla birlikte
enstitümüzde özellikle akademik kadrolarda
bulunan doktora öğrencileriyle iletişime
geçilerek belli ölçüde izleme çal şmaları
ı
2017
yılının başından beri yapılmaktadır. Bu konuda
en sağlıklı veriler Öğretim Üyesi Yetiştirme
Programından mezun olanlardan elde
edilmiştir.

Araştırma Kadrosu
Bilindiği üzere enstitülerin istisnalar
dışında araştırma kadrosu büyük
ölçüde fakültelerde görev
yapmaktadır. Bu anlamda Ankara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Fakültesinde görev yapan öğretim
üyeleri enstitümüzün araştırma güç ve
birikimini oldukça ileriye
götürmektedir. Araştırma kadrosu
yukarıda da belirtildiği gibi ulusal ve
uluslararası düzeyde önemli
başarılara imza atmıştır. Enstitümüze
bağlı anabilim dallarında 36 Profesör,
26 Doçent ve 23 Yard ımcı Doçent
olmak üzere toplam 85 Öğretim üyesi
görev yapmaktad ır.

Öğretim Üyeleri Yayın ve Proje Sayıları (2016-2017)

TÜRKÇE
KİTAP
SAYISI
54
16 proje

YABANCI
DİLDE
KİTAP
SAYISI
18

YURTİÇİNDE YAYINLANAN YURTDIŞINDA
TEBLİĞ VE
MAKALE SAYISI
YAYINLANAN ARAŞTIRMALA
TÜRKÇE
YABANCI DİL
MAKALE
R
SAYISI
100
15
92
250

TEKSİRLER

-

SON 5 YIL İÇİNDE YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA
TEZLERİNDEN ÜRETİLEN YAYINLAR

Kurumlararası İşbirliği

Öğrencilerimizin Yüksek Lisans ve Tez
Savunmalarında üniversite dışından öğretim
üyesi görevlendirmeleri oldukça önemlidir.
Enstitümüzde doktora tez savunmalar ı için
üniversite d ışından en az 2, yüksek lisans tez
savunması için ise en az 1 öğretim üyesinin
jüriye konmas ı ilke kararı titizlikle
uygulanmaktadır.

Tez Savunma Jürisi Oluşturulmasına İlişkin
Karar Örneği

ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TOPLAM
35.MADDE VE ÖYP ARAŞTIMA GÖREVLİLERİ

01.01.2016-01.11.2017 Eğitim- Öğretim Yılı
ÖYP Araştırma Görevlileri Anabilim Dalı Dağılımları
ANABİLİM DALI
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1
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MEZUN PERSONEL /KADRO İADE/
ÖYP
MEZUN
9

35.MADDE
MEZUN
9

KADRO İADE ÖYP

KADRO İADE 35.MADDE

2

1

Araştırma Etkinlikleri
PUKO DÖNGÖSÜ
•MEB Öğretmen Strateji Belgesinde yer
alan alanlara öncelik vermek üzere
planlamalar yapılmıştır.
•YÖK 100/2000 Alanlarını çeşitlendirme
•MEB ve YÖK ile işbirliği içinde
öğretmen ve eğitim uzmanı niteliğini
artırmaya yönelik aksiyon araştırmaları
geliştirmeye yönelik planlamalar
yapılmıştır.

•Strateji Belgesinde yer verilen konulara
yönelik çalışmaların artırılmasına
yönelik bilgilendirmelere devam
edilmektedir.
•YÖK100/2000 öncelikli alanlarına
başvuruların artması için öğrencilerle
görüşmeler, anabilim dallarının
aralıklarla bilgilendirilmesi devam
etmektedir.
•.Aksiyon araştırmalarına daha fazla
yön verecek konu ve derslerin doktora
programlarına entegre edilmesi
sağlanmaktadır.

PLANLA

ÖNLEM AL

UYGULA

KONTROL

•MEB Strateji Belgesi’nin Anabilim Dalları ile
paylaşılmıştır.
•100/2000 Alanlarına Başvuru için Anabilim Dalları
ve YÖK ile görüşülmüştür, İlkelerin değiştirilmesi
konusunda ön çalışmalar yapılmıştır.
•MEB ve YÖK ile işbirliği içinde öğretmen ve
eğitim uzmanı niteliğini artırmaya yönelik aksiyon
araştırmaları geliştirme yönünde doktora tezleri
ve araştırmaların yapılmasına başlanmıştır.

•Yabancı öğrencilerin yazdıkları tezleri iki dilde
hazırlamalarına ve sunmalarına olanak verilmiştir
•MEB strateji belgesinde yer alan ilkeler
doğrultusunda öğretim programlarında
düzenlemeler yapılması konusunda anabilim
dalları ile yazışmalar yapılmıştır.
•100/2000 Alanlarının Geliştirilmesi konusunda
Anabilim dallarının gerekli önlemleri alması ve
adaylar önerilmesi sağlanmıştır.
•Aksiyon araştırmalarına yönelik öneriler
konusunda doktorantların bilgilendirilmesi
gerçekleştirilmiştir.

YÖNETİM SİSTEMLERİ

BİLGİ YÖNETİM
SİSTEMİ

KURUM DIŞINDAN
TEDARİK EDİLEN
HİZMETLERİN
KALİTESİ

KAYNAKLARIN
YÖNETİMİ

YÖNETİM ve İDARİ
BİRİMLERİN YAPISI

KAMUOYUNU
BİLGİLENDİRME

YÖNETİM
SİSTEMİ

YÖNETİMİN ETKİNLİĞİ
ve HESAP
VEREBİLİRLİĞİ

Enstitümüzün İdari Teşkilatlanması
(YÖK Yasası İlgili Maddesi Gereği)
YÖNETSEL YAPI
MÜDÜR

MÜDÜR YARDIMCISI

MÜDÜR YARDIMCISI

ENSTİTÜ KURULU

ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU

ENSTİTÜ SEKRETERİ

ÖZEL
KALEM

ÖĞRENCİ
İŞLERİ

BİLGİ İŞLEM

YAZI İŞLERİ

PERSONEL
İŞLERİ

MALİ İŞLER

TAŞINIR
KAYIT
BİRİMİ

MUTEMETLİK

EVRAK
KAYIT

DESTEK
HİZMETLERİ

Kaynakların Yönetimi (İnsan Kaynaklarının Yönetimi)
Mali Kaynaklar, Taşınmazlar vb.
 Kamu üniversitesine bağlı bir Enstitüsü olarak kadro kullanım izinleri Rektörlüğümüz
aracılığıyla YÖK’ten al ınmaktadır. YÖK’ün kadro dağıtımlarında öğretim üyesi başına
düşen öğrenci vb. somut göstergelere bak ıldı
ğı için enstitümüzde akademik açıdan
öğretim üyesi ve yard ımcıları kadrosu olu
şturmak neredeyse olanaksızdır.
 İdari personel de Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlar ı ile
düzenlenmiş olduğu için destek
personel say ısı sürekli azalmaktadır. İdari personel seçiminde mesleki yeterliliğe
önem verilmektedir. Göreve yeni başlayanların Rektörlüğümüz oryantasyon ve
görevde olanlar ında gelişim eğitimlerine kat ılmaları teşvik edilmekte ve
sağlanmaktadır.
 Ödeneklerin; bütçe kanunlarına ve yatırım programlarına uygun olarak harcama
birimlerince etkili, ekonomik ve verimli şekilde yerinde ve zamanında kullanılması,
harcama talimatlarının mevzuata uygun olması, giderlerin gerçek gereksinim karşılığı
olması, amaca uygun nitelikte mal ve hizmet temin edilmesi sağlanmaktadır.
 Taşınırların etkili ve verimli kullanılması yasal düzenlemeler titizlikle incelenmekte,
envanterleri sürekli güncel tutulmaktad ır.

BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ
 Enstitümüz ile diğer kurumlar aras ındaki bilgi alışverişi üniversitemizin E-Beyas
koordinatörlüğü ve oluşturmuş olduğu altyap ı aracılığıyla sürdürülmektedir. Bu
anlamda enstitümüz akademik ve idari personeli bu konuda eğitilmiş ve yaz ışmalar bu
sistem üzerinden ( kişiye özgü ak ıllı kart şletim
i
sistemi (AKİS) ) arac ılığıyla güvenli
olarak yap ılmakta, bilgi paylaşımı sağlanmaktadır.
 Öğrenci işleri ile ilgili bilgiler başta Rektörlüğümüz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının
oluşturduğu bilgi iletişim ağında her an ulaşılır haldedir. Öğrencilerimiz kay ıt olur
olmaz numaralar ı ile birlikte sisteme rahatça girebilmektedir. Enstitümüz ile ilgili
uygulamalardan sorumlu bir idari personelimiz değişiklikleri an ında buraya yansıtma
yetkisi alm ış durumdadır.
 Öğrencilerimizle yaz şı malar mektup ve telefonla haberleşmeye ek olarak Enstitümüzün
web sayfas ında bulunan (ebens@education.ankara.edu.tr) e-posta arac ılığıyla da
yapılmaktadır. Öğrencilerimiz istek ve şikayetlerini bu adrese yazabilmektedirler.
Enstitü sekreteri ve yönetimi bu mesajlar ı anında görmektedir. Enstitümüzle ilgili
gelişmeler ve düzenlemeler web sayfas ında düzenli biçimde güncellenmektedir.

Kurum Dışından Sağlanan Edilen Hizmetlerin Kalitesi

Enstitümüz için gerekli olan destek hizmetlerinin
sağlanmasını ilgili kanun ve mevzuatlar
çerçevesinde yürütmektedir. Bununla birlikte
temel ilkemiz «en kaliteliyi en uygun tedarik
sağlamaktır». Süreçte yer alan kabul
komisyonlar görevlerini etkin bir şekilde yerine
getirmeye özendirilmektedir.

Kamuoyunu Bilgilendirme
 Enstitümüz her yıl ilgili mevzuata göre, faaliyetlerinin tümüyle ilgili
güncel verileri kamuoyuyla web sitesinde yay ınlayarak payla
şmaktadır
(http://egitim.ankara.edu.tr/-duyurular). Ayrıca her yıl yazılı olarak
rektörlüğümüze yıllık Faaliyet Raporu da sunulmaktad ır.
 Enstitümüzde yap ılacak sınavlar sonuçları vb. ile konferans gibi
etkinlikler enstitü web sayfas ı aracılı
ğıyla da yapılmaktadır. Sonuçlar
herkese aç ık ve şeffaf biçimde sayfada yer almaktad ır (Sıralama
listeleri vb.)
 Kamuoyuna sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu ve güvenilirliğini
sağlamak için sunulacak bilgiler yay ınlanmadanönce veriyi sağlayan
birimlerin kontrolünden geçmekte ve ilgili yöneticiler taraf ından
onaylandıktan sonra sunulmaktadır.

Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği
 Üniversitemizin hizmet içi eğitim koordinatörlüğü arac ılığıyla
yöneticilik görevini yürütecek öğretim üyelerine liderlik ve
yöneticilik eğitimlerinin, birim idari yöneticilerine sistemli
yöneticilik eğitimlerine enstitü yöneticileri iki kez kat ılmı
şlardır.
Bu anlamda oldukça önemli kazan ımlar elde edilmi
ştir.
 Yönetim ve İdarenin Hesap Verebilirliğine Yönelik Politikas ı
 Enstitümüzce mevzuat ve yetkiler doğrultusunda üst birimler ve
ilgili yönlendirici ilkeler çerçevesinde kamuoyuna bilgi
verilmektedir.
 Rektörlüğümüz Strateji Geliştirme birimi arac ılığıyla öğretim
üyeleri memnuniyeti konusunda yap ılan anketlere ğ
öretim
kadromuzun kat ılması teşvik edilmektedir.

Yönetim Etkinlikleri
PUKO DÖNGÖSÜ
•Öğrencilerin kararlara daha fazla
katılımının sağlanması için Anabilim
dalları ile görüşülmesi
•Enstitü kurullarının daha sık toplanması
•Ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli
tezler hazırlama, yabancı öğrencilerin iki
dilde tez yazmasının desteklenmesi
•Yönetsel işlemlerin daha
şeffaflaştırılmasına ilişkin çalışılması

PLANLA

UYGULA

ÖNLEM AL

KONTROL

•Mezun izleme çalışmalarının başlaması

•Öğrenci temsilcilerinin karara daha fazla
katılımı için elektronik haberleşme sistemi
etkin hale getirilecek, öğrenci istekleri
kurullarda ayrınıtılı ele alınacaktır.
•Kurullara katılımın her zaman tam kadro
olabilmesi için haberleşme ve toplantı
gün düzenlemesi yeniden yapılacaktır.
•Alınan kararların uygulanması için
elektronik dönüt mekanizması
oluşturulacaktır.
•Yabancı öğrenci sayısının istenilen
düzeyde olabilmesi için İngilizce eğitim
veren program sayısı artırılacaktır.
•Kararlara ulaşma ile ilgili elektronik
ortamda istatistikler oluşturulacaktır.
•Mezun izleme anketleri internet ortamına
en kısa zamanda geçirilecektir.

•Öğrenci Temsilcilerinin seçimi yapılmış ve görüşme
günleri belirlenmiş, kurullara davet edilmişlerdir.
•Akademik kurullar, Enstitü yönetim ve enstitü
kurulları sık olarak toplanmaktadır.
•Uluslararası programlar açılmış ve tezlere yabancı
ülke akademisyenlerinin eş danışman ve jüri üyesi
olması konusunda önlemler alınmıştır,
•Mezunlara mektup ve ileti gönderilmiştir
•
Kişisel hakların korunması durumu ve gizlilik
•
durumları dışında kararlar paydaşlarla
•
paylaşılmaktadır.

•Öğrenci temsilcilerinin görüşme talepleri incelenmiş,
önerileri kurullarda tartışılmıştır.
•Enstitü kurullarına katılımın tam olarak gerçekleşmesi
için alternatif gün ve saatler ayarlanmıştır.
•Anabilim dalları Akademik kurul kararlarını Enstitü’ye
iletmektedir.
• Enstitü kararları uygulamaya geçirilmiştir.
•Yabancı öğrenciler ile bazı Türk öğrencilerin tez
savunmaları için yurtdışından danışman ve jüri üyesi
kabulü sağlanmıştır.
•Alınan kararlar hem web sayfasına konmakta hem
de elektronik ortamda öğretim üyelerine
sunulmaktadır.
•Mezunlardan gelen iletiler sınıflanmaya başlamıştır.

