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A. BİRİM TARİHÇESİ 

 
 Eğitim Bilimleri Enstitümüz, 21.7.2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

14.7.2010 tarih ve 6005 sayılı kanun ile kurulmuş bir devlet enstitüsüdür. Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığının 13.02.2012 tarihli ve B.30.0.EÖB-101.02.02-907/7202 sayılı yazısı ile Selçuk 

Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki tüm lisansüstü programlar ve bu 

programlarda kayıtlı tüm öğrenciler Enstitümüze aktarılmıştır. 11.04.2012 tarihinde 28261 sayı ile 

Resmi Gazetede yayımlanan 6287 nolu Kanunun 20. maddesinin yürürlüğe girmesiyle “Konya 

Üniversitesi” olan üniversitemizin adı “Necmettin Erbakan Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir. 

 

    B. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ  
 
 
B.1. Misyon, Stratejik Amaç ve Hedefler, Performans Yönetimi  

 
Misyonumuz 
 

      Necmettin Erbakan Üniversitesinin genel misyonu doğrultusunda, lisansüstü eğitimde 

ülkemizde tanınan, değişen ve gelişen eğitim-öğretim anlayışlarını yakından takip ederek buna 

dayalı programlar açarak eğitim-öğretim veren, eğitimde toplam kaliteyi artırma amaçlı 

araştırmalar yapabilen ve bu yolla bilime katkı sağlayan araştırıcı, sorgulayıcı ve eleştirel bir 

yaklaşımı benimseyen, disiplinler arası çalışmaları önemseyen, destekleyen ve ortaya koyacağı 

kaliteli bilimsel faaliyetlerle insanlığa hizmet etmektir. 

 

Vizyonumuz 

     Necmettin Erbakan Üniversitesinin genel vizyonu doğrultusunda, eğitim, bilim, kültür ve sanat 

alanlarında ulusal gelişmeye önem veren, bilginin üretimi, kullanımı ve yayılımına en üst düzeyde 

katkı sağlayan, ülkemizin gelişmiş ve kalkınmış ülkeler düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda 

bulunan, öğrenci ve öğretim üyeleri başta olmak üzere toplumun her kesimine verilen kaliteli 

hizmetle memnuniyet odaklı çalışarak, saygın bir Enstitü olmaktır. 

 

Değerler 

    “Evrensel düşünen, yereli gözeten” Necmettin Erbakan Üniversitesinin temel değerlerini 

esas alan Enstitümüz aşağıda belirtilmiş değerleri muhafaza ederek gelişimi önemsemektedir. 

  Evrensellik 

  Bilimsellik 

  Özgürcülük 



  Rekabetçilik 

  Şeffaflık 

 Adillik 

  Katılımcılık 

  Yenilikçilik 

  Toplumsal duyarlık 

  Hesap verilebilirlik 

  Eşitlik 

 
B.2. İç Kalite Güvencesi  

 
 Birimimizde Eğitim Bilimleri Enstitüsünde; Müdür, Müdür Yardımcıları, Müdürün başkanlığında 

Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu organları ile Müdüre bağlı Enstitü Sekreteri ve idari 

personel örgüt yapısını oluşturmaktadır. Akademik Kurulların işleyişi mevzuatlara göre 

düzenlenmiştir. Ayrıca enstitü ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulan çeşitli kurul ve komisyonlar da 

mevcuttur. Bununla beraber, Akademik Kurul/Komisyonlar, akademik ve idari personelin iş 

tanımları ve süreçleri detaylı bir şekilde tanımlanmış olup bu kurallara titiz bir şekilde 

uyulmaktadır. Bilgi ve belgeye erişimdeki sıkıntılar giderilmiş, mevcut formlar düzenlenmiştir. 

Enstitümüzde 6 (altı) adet idari, 1(Bir) adet hizmetli olmak üzere; toplamda 7 (Yedi) adet personel 

bulunmaktadır. 

 
B.3. Paydaş Katılımı  

Enstitümüzde paydaşların katılımına ilişkin veri bulunmamaktadır. 

  B.4. Uluslararasılaşma  

   Enstitümüz bünyesinde yılda iki defa güz ve bahar dönemi olmak üzere yüksek lisans ve doktora 

programlarına uluslararası öğrenci alımı yapılmaktadır. Ayrıca Erasmus ile hem öğrencilerimizin yurt 

dışındaki partner üniversitelerde eğitim almaları hem de uluslararası öğrencilerin üniversitemize katılmaları 

sağlanmaktadır.  

C. EĞİTİM VE ÖĞRETİM  
 

Eğitim Bilimleri Enstitüsünün bünyesinde 22 Tezli Yüksek Lisans, 10 Tezsiz Yüksek Lisans ve 13 doktora 

programı bulunmaktadır. Programlarda kayıtlı öğrenci sayıları aşağıda tablolarda verilmiştir. 



 

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLİM DALI BAZINDA SAYILAR 

Programı 
Yüksek Lisans Yapan 

Sayısı Doktora 
Yapan Sayısı Toplam 

Tezli Tezsiz 
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ 60 0 0 60 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 82 0 23 105 
EĞİTİM YÖNETİMİ  34 229 10 273 

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM 40 46 16 102 
MÜZİK EĞİTİMİ 46 0 36 82 
RESİM EĞİTİMİ 11 0 6 17 

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ 67 0 0 67 
MATEMATİK EĞİTİMİ 69 0 15 84 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ 40 0 0 40 
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 87 49 15 151 

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ 37 0 10 47 
İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ 0 0 1 1 

BİYOLOJİ EĞİTİMİ 34 0 0 34 
FİZİK EĞİTİMİ 16 0 0 16 

KİMYA EĞİTİMİ 3 0 0 3 
COĞRAFYA EĞİTİMİ 30 0 6 36 

TARİH EĞİTİMİ 19 0 0 19 
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ 40 0 3 43 

ÖZEL EĞİTİM 36 0 26 62 
TÜRKÇE EĞİTİMİ 47 0 16 63 

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ 7 0 0 7 
ALMAN DİLİ EĞİTİMİ 33 0 2 35 
İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ 0 0 0 0 

BEDEN EĞİTİMİ 59 0 0 59 

  897 324 185 1406 
 

64%
13%

23%
Program Sayıları

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

DOKTORA

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS



 

 

 
C.1. Programların Tasarımı ve Onayı, Ders Dağılım Dengesi,  Ders Kazanımlarının 

Program Çıktılarıyla Uyumu  
 
      Toplumsal beklenti sektörel ve bölgesel eğilimler ile ülke hedefleri çerçevesinde bölüm 

tasarımı, açma ve ayrıca eğitim-öğretim müfredatlarının güncellenmesinde danışma kurulu (iç 

ve dış paydaş) katkıları önemli ölçüde sağlanması için gerekli çalışmalar yapılarak 

planlamaya alınmıştır. Gerek yeni program önermede gerekse müfredatının güncellenmesinde 

ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı ve öğretim elemanları ile istişareler, anabilim dalları arasında 

iş birlikleri yapılmaktadır. 

 
Kanıt: 
 
N.E.Ü. Lisansüstü Eği t im ve Öğret im Yönetmeliği   (04.07.2020)  
 
C.2. Öğrenci İş Yüküne Dayalı Ders Tasarımı, Ölçme ve Değerlendirme 
 
Kurum, öğrencilerinin kültürel bakımdan farklı bakış açıları geliştirebilmeleri için ders 

programlarında öğrencilerin zorunlu derslerin yanı sıra seçimlik dersler almasına imkân 

tanımaktadır. Bu amaçla seçmeli ders havuzu oluşturmuştur. Seçimlik derslerin alınması sırasında 

öğrenci danışmanları öğrencileri farklı disiplinlerden dersler seçmeleri konusunda 

yönlendirmektedir. 

 
Kanıt: 
 

Necmettin Erbakan Üniversitesinin tüm birimlerinde olduğu gibi Eğitim Bilimleri 

Enstitüsünde de Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) tabloları hazırlanmıştır. Bologna süreci 

kapsamında, programlarda yer alan derslerin kredi değerleri hedeflenen öğrenme çıktılarını 

Tezli Yüksek 
Lisans; 65

Doktora ; 9

Tezsiz Yüksek 
Lisans; 47

Mezuniyet Sayı

Tezli Yüksek Lisans Doktora Tezsiz Yüksek Lisans



kazanabilmesi için öğrencinin harcayacağı iş yükü düşünülerek, toplamda en az 120 AKTS olacak  

şekilde belirlenmektedir. Necmettin Erbakan Üniversitesinin tüm akademik birimlerinin ders 

içerik ve AKTS iş yükü tabloları ile ilgili bilgiler Necmettin Erbakan Üniversitesinin ilgili web 

sayfasında 

https://obs.erbakan.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=022433315366603660035505311202146

35485366903556037840 şeffaflık ilkesi gereği eğitimin tüm paydaşlarına ilan edilmiştir. 

Programların eğitim amaçları ve öğrenme çıktıları ilgili öğretim elemanı ve koordinatör öğretim 

elemanı iş birliği ile “Bologna Bilgi Paketi” menüsünde yer alan “ders öğretim planları” ve 

“program çıktıları” alt menüleri kullanılarak sisteme girilmekte ve kamuoyuna açık bir şekilde 

ilan edilmektedir. Tüm derslere ilişkin öğrencilerden geri bildirimler alınarak, bu geri bildirimler 

(ölçme değerlendirme, ders amaç ve çıktılarına ulaşma, kullanılan öğretim yöntemleri vb.) 

doğrultusunda iyileştirme çalışmalarına başlanmıştır. Öğrenciler tarafından sistem üzerinden 

iletilen istek, öneri, memnuniyet ve şikâyetler ilgili Enstitü tarafından değerlendirilmekte, gerekli 

ise işlem tesis edilmekte ve talep sahiplerinin yapılan uygulama sonuçları hakkında geri 

bildirimde bulunulmaktadır. 

 
C.3. Öğrenci Kabulü ve Gelişimi 

 

İlan 

Enstitü bilim dalı başkanlığınca teklif edilen kontenjanlar ve özel şartlar Enstitü yönetim kurulunca 

karara bağlanarak Enstitü internet sitesinde ilan edilir. Bu ilanda başvuru tarihinden kesin kayıt 

tarihine kadar geçecek süreçteki tarihleri içeren sınav takvimi de yer alır. Söz konusu ilan, her 

yarıyıl başında verilebilir. 

 

Başvuru 

Başvurular, ilanda belirtilen tarih aralığında istenen bilgiler ve belgeler online olarak sisteme 

kaydedilerek yapılır. Eksik bilgi, belge veya uygun olmayan belge ile yapılan başvurular reddedilir. 

 

Kabul Şartları 

 Tezli yüksek lisans programları için kabul şartları 

Tezli yüksek lisans programına başvuran adayın lisans diplomasına sahip olması ve ÖSYM 

tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın ilanda belirtilen puan türünde 

en az 65 standart tam puana veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate 

Management Admission Test (GMAT) sınavından 65 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip 

olmaları gerekir. Bilim dalı başkanlığının önerisi ile enstitü yönetim kurulu tarafından karara 

bağlanarak aranacak asgari ALES puanı 55’e kadar düşürülebilir. 



Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde 

uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES 

şartı aranmaz. Bu adaylar için hesaplamalarda ALES puanı 70 olarak kullanılır. 

Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul 

edilen merkezi yabancı dil sınavlarından veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil 

sınavlarının birinden ya da Üniversite tarafından yapılan yabancı dil sınavından en az 50 yeterlik 

puanı veya bu puan muadili bir puan almış olmaları gerekir. Bilim dalı başkanlığının önerisi ve 

enstitü yönetim kurulunun onayı ile yabancı dil yeterlik puanı artırılabilir. 

Başvurularda istenen ALES ve benzeri belgelerde asgari puan altındaki küsuratlı puanlar tam 

sayıya tamamlanmaz. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin YÖK’çe 

onaylanması gerekir. 

Ayrıca adayın Enstitü Bilim Dalı Başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu 

tarafından karara bağlanarak ilanda belirtilen şartlara da sahip olması gerekir. 

 Doktora programları için kabul şartları 

Doktora programlarına başvuran adayın başvurduğu programa uygun bir tezli yüksek lisans 

diplomasına ve ALES’ten başvurduğu programın ilanda belirtilen puan türünde en az 65 standart 

tam puana veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test 

(GMAT) sınavından ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Bilim dallarının 

önerileri ve Enstitü yönetim kurulunca karara bağlanarak ALES puanı 55’e kadar düşürülebilir. 

Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde 

uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES 

şartı aranmaz. Bu adaylar için hesaplamalarda ALES puanı 70 olarak kullanılır. 

Doktora programlarına başvuran adayların, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi 

yabancı dil sınavlarından veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının 

birinden en az 55 yeterlik puanı veya bu puan muadili bir puan almış olmaları gerekir. Bilim dalı 

başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yabancı dil yeterlik puanı artırılabilir. 

Başvurularda istenen ALES ve benzeri belgelerde asgari puan altındaki küsuratlı puanlar tam 

sayıya tamamlanmaz. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin YÖK’çe 

onaylanması gerekir. 

Ayrıca adayın Enstitü Bilim Dalı Başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu 

tarafından karara bağlanarak ilanda belirtilen şartlara da sahip olması gerekir. 

 Tezsiz Yüksek Lisans Programları için kabul şartları 

Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adayın Enstitü bilim Dalı Başkanlığı tarafından uygun 

görülen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanarak ilanda belirtilen şartlara sahip 

olması gerekir. 

 



Bilim Sınavı 

Başvuru yapan adayların ALES puanının %50’sinin, mezuniyet not ortalamasının %20’sinin ve 

yabancı dil puanının %10’unun toplamı (100 üzerinden) dikkate alınarak, en yüksek puandan 

başlanarak sıralanır ve ilanda belirtilen kontenjanın Enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen 

katı kadar aday bilim sınavına girmeye hak kazanır. Sıralamada eşitlik olması halinde; tezli yüksek 

lisans programında lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir, doktora 

programında ise yüksek lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. 

Bilim sınavı Enstitü internet sitesinde ilan edilen tarih, saat ve yerde gerçekleştirilir. Sınava girmek 

için gerekli olan belgeleri yanında bulundurmayan aday sınava alınmaz. Sınava zamanında 

girmeyen aday için mazeret sınavı yapılmaz. 

 

Değerlendirme 

 Tezli Yüksek Lisans programına öğrenci kabulünde başarı değerlendirme puanı 

Bilim sınavı yapılmaması halinde; ALES puanının %50’sinin, lisans mezuniyet not ortalamasının 

(100 üzerinden) %30’unun ve yabancı dil puanının %20’sinin toplamının alınmasıyla adayın başarı 

puanı tespit edilir. Bu yöntemle 100 üzerinden en az 60 puan alan adaylar, en yüksek puandan 

başlanarak sıralanır ve kontenjan dahilinde aday kesin kayıt hakkı kazanır. 

Bilim sınavı yapılması halinde; sınavdan en az 50 puan alınması kaydıyla ALES puanının 

%50’sinin, lisans mezuniyet not ortalamasının (100 üzerinden) %20’sinin, bilim sınavının 

%20’sinin ve yabancı dil puanının %10’unun toplamının alınmasıyla başarı puanı tespit edilir. Bu 

yöntemlerle 100 üzerinden en az 60 puan alan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır ve 

kontenjan dahilinde aday kesin kayıt hakkı kazanır. 

 Doktora programına öğrenci kabulünde başarı değerlendirme puanı 

Bilim sınavı yapılmaması halinde; ALES puanının %50’sinin, yüksek lisans mezuniyet not 

ortalamasının (100 üzerinden) %30’unun ve yabancı dil puanının %20’sinin toplamının alınmasıyla 

adayın başarı puanı tespit edilir. Bu yöntemle 100 üzerinden en az 60 puan alan adaylar, en yüksek 

puandan başlanarak sıralanır ve kontenjan dahilinde aday kesin kayıt hakkı kazanır. 

Bilim sınavı yapılması halinde; sınavdan en az 50 puan alınması kaydıyla ALES puanının 

%50’sinin, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının (100 üzerinden) %20’sinin, bilim sınavının 

%20’sinin ve yabancı dil puanının %10’unun toplamının alınmasıyla başarı puanı tespit edilir. Bu 

yöntemlerle 100 üzerinden en az 60 puan alan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır ve 

kontenjan dahilinde aday kesin kayıt hakkı kazanır. 

 Tezsiz Yüksek Lisans programına öğrenci kabulünde başarı değerlendirme puanı 

ALES şartı olmaması halinde; lisans mezuniyet not ortalaması (100 üzerinden) dikkate alınarak, en 

yüksek puandan başlanarak sıralanır ve kontenjan dahilinde aday kesin kayıt hakkı kazanır. 

ALES şartı olması halinde; ALES puanının %60’ının ve lisans mezuniyet not ortalamasının (100 



üzerinden) %40’ının toplamı dikkate alınarak, en yüksek puandan başlanarak sıralanır ve kontenjan 

dahilinde aday kesin kayıt hakkı kazanır. 

 

Kesin Kayıt 

Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, ilanda belirtilen tarihte kesin kayıt formu ve eklerini şahsen 

veya noter vekaleti vereceği şahıs vasıtasıyla Enstitüye teslim ederek kesin kayıt yaptırırlar. Süresi 

içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar, öğrenci olma haklarını kaybederler. Süresi içinde 

kaydını yaptırmayan adayların yerine Enstitü internet sitesinde ilan edilen gün ve saatte yedek 

listeden, başarı sıralamasına göre kayıt alınır. 

 

 

C.4. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme, Akademik Danışmanlık  

 

Danışman Atama Süreç 

Enstitümüzde danışman atamaları akademik takvim başında öğrencilerin talep formları 

içerisinden 3 öğretim üyesi arasından YÖK’ün azami danışmanlık sayılarına uygun olacak şekilde 

eğitim öğretime başladığı tarih itibariyle atanmaktadır. 

Kanıt:  

N.E.Ü. Lisansüstü Eğit im ve Öğret im Yönetmeliği  (04.07.2020)  

 

Ders Seçimleri 

Dersler öğrenci tarafından seçilmekte ve danışman tarafından onaylanmaktadır. Derslerle ilgili 

program çıktıları ve ders içerikleri sayfamızda ulaşılabilir durumdadır. 

Kanıt:  

  N.E.Ü. Lisansüstü Eğit im ve Öğret im Yönetmeliği  (04.07.2020)  

https://obs.erbakan.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0918366303222034400333033336035230

37679344603556037840 

 

Uzaktan Eğitim 

Enstitümüzde dersler, final sınavları, seminer ve tez savunma sınavları gibi sınavlar uzaktan   

eğitim sistemi ile yapılabilmektedir. 

Kanıt: https://uzaktanegitim.erbakan.edu.tr/ 

 
 
C.5. Öğretim Elemanları (atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri, öğretim yetkinliği, 

teşvik ve ödüllendirme) 
 



Eğitim öğretim faaliyetlerini yürütebilmek için asgari koşulları sağlayacak sayıda öğretim elemanı 

bulunmakla birlikte, her geçen gün öğretim elemanı kalitesi ve sayısı arttırılmaya çalışılmaktadır. 

Eğitim-öğretim kadrosunun işe alınması, atanması ve yükseltilmeleri ile ilgili süreçler, 2547 

Sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir. Necmettin Erbakan 

Üniversitesinde yapılacak yükseltilme ve atamalarda aranacak asgari koşulları belirlemek, 

öğretim elemanlarını nitelikli akademik çalışmalara yöneltmek, kendilerini değerlendirmelerini 

sağlamak, dünyadaki ortak bilimsel standartlara ulaşmak için eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı 

sıra ulusal ve uluslararası düzeyde toplantı ve organizasyonlar düzenleyen, bunlara aktif olarak 

katılan, çalışmalarına atıf yapılan, lisansüstü programlar yürüten, etik değerlere bağlı, üniversite, 

sanayi ve toplum ilişkilerini değerlendirebilen seçkin öğretim üyelerinin yetiştirilmesinin 

ilkelerini ve ölçütlerini kapsayan ‘Atanma ve Yükseltilme Yönergesi 

https://erbakan.edu.tr/personeldb/duyuru/21241/universitemiz-ogretim-uyeligineyukseltilme-ve-

atanma-yonergesi-01062020-tarihinden-itibaren-gecerlidir^ uygulanmaktadır.  

 

Kanıt: 

Dersin hangi öğretim elemanınca verileceği konusunda öğretim elemanın uzmanlık alanı ve 

bulunduğu anabilim/anasanat dalı esas alınır.Bir ana bilim/anasanat dalına ait olmayan dersler, 

örneğin ortak alan (YÖK tarafından belirlenen 5. md.) dersleri,temel bilim dersleri ve ilgili 

birimin uzmanlığı dışındaki dersler için yapılacak görevlendirmelerde öğretim elemanlarının 

uzmanlık alanları dikkate alınarak öncelikle ilgili birimden temin edilmeye çalışılır. 

Görevlendirmelerde öğretim elemanının bölüm kurulunda alınan kararına ilaveten; bölümde 

görevli öğretim elemanlarının zorunlu ders yükü belirtilir. Değişiklikler bölüm kurulunun 

gerekçeli kararı ile Enstitümüz Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Necmettin Erbakan 

Üniversitesinde dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı seçimi ve davet edilme usulleri 

önceden ilan edilmiş kurallarla gerçekleştirilmektedir. İlgili mevzuat çerçevesinde (2547 Sayılı 

Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri) ihtiyaç ve talebe göre görevlendirmeler 

yapılmaktadır. Ayrıca üniversite dışından görevlendirilecek öğretim elemanları “Yurtiçi ve 

Yurtdışı Görevlendirmelerde Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” 

https://www.erbakan.edu.tr/personeldb/sayfa/2049 ile belirlenmektedir.  

Kanıt:  

Ayrıca akademik birimlerde kurum dışından ders vermek üzere gelen öğretim elemanı seçimleri 

2547 sayılı Kanunun 31, 40/a, 40/d maddeleri ve yönetmelikler dikkate alınarak belirlenmektedir. 

KANIT: Enstitütümüz ana bilim dallarında 2020 yılında, 77 profesör, 40 doçent, 68 doktor 

öğretim üyesi, 20 öğretim görevlisi, 34 araştırma görevlisi ile çalışmalarımızı sürdürmüş 

bulunmaktayız.  

Kanıt:  



Atama, yükseltme ve görevlendirmeye ilişkin uygulanan kriterlerin sonuçları, sistematik olarak 

izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır. ‘2547 

Sayılı Yükseköğretim Kanunu’ https://www.erbakan.edu.tr/personeldb/sayfa/2049 

 
 
C.6. Öğrenme Kaynakları 

 
• Eğitim Bilimleri Enstitüsünün binası bulunmamaktadır. Ahmet Keleşoğlu Eğitim 

Fakültesinin fiziki imkânlarından yararlanılmaktadır.  

• Enstitümüz öğrencileri üniversite kütüphanesinden yararlanabilmektedir.  

• Öğrenciler e-üniversite linkiyle yerleşke dışından da uzaktan erişim imkânıyla Üniversite 

kütüphanesindeki çeşitli elektronik veri tabanlarını kullanabilmektedir. 

 
C.7. Engelsiz Üniversite,  Psikolojik Danışmanlık Ve Kariyer Hizmetleri  
 
Üniversitemiz yerleşkesi içerisinde özel gereksinimi olan öğrenciler için rampalar ve araçlarını 

rahatlıkla park edebilecek ve binalarına rahatlıkla giriş çıkış yapabilecekleri park yerleri 

oluşturulmuştur. Ayrıca her birimde asansör mevcut olup, bina içerisinde hareket kolaylığı 

sağlanmıştır. Ayrıca, Üniversitemiz Kariyer Merkezi yıl içerisinde çeşitli etkinlikler icra 

etmekte;bu etkinlikler yoluyla öğrenciler mesleki gelişimlerine dönük hizmetler alabilmektedir. 

Son olarak, Eğitim Bilimleri Enstitüsüne kayıtlı öğrenciler, Üniversitemizde öğrenim gören tüm 

öğrenciler gibi sunulan psikolojik danışmanlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir. 

 
C.8. Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi  

 
• Enstitümüzde yapılan herhangi bir faaliyet bulunmamaktadır. 
 

D. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME  
 

2020 eğitim öğretim yılında Enstitümüzde herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.  
 

E. TOPLUMSAL KATKI  
 
2020 Eğitim-öğretim yılı için aktif toplumsal katkı bulunmamaktadır 
 


