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A. BİRİM HAKKINDA BİLGİLER 

A. 1. İletişim Bilgileri 
 

 

Birim Yöneticisi 

Adı Soyadı Adres Telefon e-posta 

 

 
Prof. Dr. 

Bülent 

DİLMAÇ 

(Dekan) 

Necmettin Erbakan 

Üniversitesi  Ereğli 

Eğitim Fakültesi  

Dekanlığı  

Toros Mah. Üniversite 

Cad. No:10 

Posta Kodu:42310 

Ereğli/  KONYA  
 

 

 
Tel: 0 332 

7770001 

Fax: 0 332 

7770004 

 

eregliegitim@erbakan.edu.tr 

 

 

A.2.Tarihsel Gelişimi 

 
2010-2011 Eğitim Öğretim yılında Selçuk Üniversitesi bünyesinde eğitim hayatına başlayan 

Ereğli Eğitim Fakültesi, 2011-2012 Eğitim Öğretim yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi 

bünyesine katılmıştır. Ereğli Eğitim Fakültesi halihazırda 6 bölüm, 8 Ana Bilim Dalı, 23 öğretim 

elemanı ve yaklaşık 650 öğrencisi ile eğitim hayatına devam etmektedir. 

Ereğli Eğitim Fakültesi, öğretmenlik mesleğinin öneminin farkında olan, bilimsel düşünebilen, 

kültüre ve sanata duyarlı, bildiklerini en iyi şekilde aktarmayı amaçlayan, medeni cesareti yüksek, 

üstün nitelikli öğretmenler yetiştirmeyi hedeflemektedir. 
 

B.KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ 

B.1. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri 

 
Misyon 

▪ Teoriyi uygulamaya dökebilen,  teknolojik gelişmelere açık, kendine güvenen, araştıran, 

sorgulayan, üreten, kendini ifade edebilen, toplumsal değerlere bağlı, insan hak ve 

özgürlüklerine saygılı örnek bireyler yetiştirmek. 

 

▪ Eğitim alanında evrensel nitelikte eğitim  verilebilecek öğretmenler yetiştirmek. 

 

▪ Alanında araştırmacı, sanatsal bakış açısına sahip, fonksiyonel ve orijinal tasarımlar 

üretebilen meslek etiğine sahip mezunlar yetiştirmek. 
 

▪ Etik değerleri gelişmiş, paydaşları ile etkili bir iletişim ve işbirliği kurabilen öğretmenler 

yetiştirmek. 

 

▪ Eğitim alanında akademik çalışmalara  katkıda bulunmak, bu alandaki evrensel bilgiyi 

üretime dönüştürmek . 

 

 

 



Vizyon 
 

Fakültemiz, Yükseköğretim Kurulu’nun izin verdiği alanlarda, onun öngördüğü programlarla, 

eğitimin sorunlarını irdeleyen, çözüm önerilerini geliştiren ve bu yönde politikaların 

belirlenmesinde öncü olan, kurum kültürü ve kimliği güçlü, bilimsel, sanatsal ve teknolojik açıdan 

uluslararası ölçütlerde eğitim ve araştırma yapabilen, hem öğrencilerimize, hem de 

vatandaşlarımıza eğitim-öğretimdeki kalitemizi sergileyen öğretmenler yetiştirmeyi 

amaçlamaktadır.   

 
Değerler 

 

Fakültemiz, evrensel düşünen, yereli gözeten, Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin temel 

değerlerini esas alan,  bilimsellik, şeffaflık, adillik, eşitlik, hesap verilebilirlik, toplumsal duyarlılık 

ve katılımcılık değerlerini muhafaza ederek gelişim sağlamayı amaç edinmiştir. 

 
 Diğer Hizmetler 

 

Fakültemiz,  bünyesinde yer alan akademik, idari personel ve öğrencilerimize her türlü 

danışmanlık, teknik ve idari hizmeti sunmaktadır. Birimimiz kalite yapılanması doğrultusunda Birim 

Kalite Gruplarımız Kasım ayı itibariyle oluşturulmuştur. 

 

C.EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

 
Kurumun eğitim-öğretim sürecinin değerlendirmesinin yapılması beklenmektedir. Eğitim ve 

öğretim, kurumun sürekli gelişim odağı ile hedeflerinin ve bu hedeflerin kimler tarafından 

gerçekleştirileceğinin belirlendiği, eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, hedeflerin 

nitelik ve nicelik olarak izlenerek değerlendirildiği ve ulaşılan sonuçların kontrol edilerek ihtiyaç 

duyulan iyileştirmelerin yapıldığı bir süreç olarak ele alınmalıdır. 

 

Faaliyet Bilgileri 

 
Kongre/ Sempozyum 1 
Konferans - 
Seminer 4 
Panel 3 
Eğitim Semineri 1 
 

Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri 
 

Uluslararası SCI, SSCI, AHCI, SCI-Expanded kapsamına giren dergilerde yapılan 

yayın sayısı 

17 

Uluslararası hakemli diğer dergilerde yapılan yayın sayısı 9 

Ulusal hakemli dergilerde yapılan yayın sayısı 10 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiri sayısı 18 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri sayısı 12 

Kitap bölümü sayısı 20 



 

 

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

Program Çıktılarıyla Uyumu 

 
Fakültemizde bölüm ve program açılması, toplumsal beklenti, sektörel ve bölgesel eğilimler 

ile ülke hedefleri çerçevesinde “ilk defa öğrenci alımı” ilgili mevzuat çerçevesinde 

gerçekleştirilmektedir. Gerek yeni program önermede gerekse müfredatının güncellenmesinde ilgili 

ABD ve öğretim elemanları ile istişareler, anabilim dalları arasında iş birlikleri yapılmaktadır.  
 

C.2.Öğrenci İş Yüküne Dayalı Ders Tasarımı, Ölçme ve Değerlendirme 
 

Üniversite bünyesindeki bütün programlarda uygulanan öğrenci iş yüküne bağlı olarak 

belirlenen AKTS kredi transferi, ders tasarımları ve ölçme değerlendirmeler Necmettin Erbakan 

Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde yapılmaktadır.  

 
KANIT: Necmettin Erbakan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

 

C.3. Öğrenci Kabulü ve Gelişimi 

 
Öğrenci Kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilenmesi Üniversitemiz Önlisans ve 

Lisans Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi ile belirlenmektedir. Paydaşların bilgilendirildiği 

mekanizmalar: Fakültemiz Web Sayfası, Öğrenci Otomosyon Sistemi, Kurumsal E- posta adresi 

olarak belirlenmiştir. Merkezi yerleştirmeyle gelen öğrenci grupları dışında kalan yatay geçiş, 

yabancı uyruklu öğrenci sınavı (YÖS), çift anadal programı (ÇAP), yandal öğrenci kabullerinde 

uygulanan kriterler; Üniversitemiz Çift Anadal Yönergesi, Yandal Yönergesi Kurum İçi ve 

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge, Uluslararası Öğrenci Kabul Yönergesi ile 

belirlenmektedir. Öğrenci İş Yükünün değişim Programlarında herhangi bir ek çalışmaya gerek 

duyulmaksızın, iş ve işlemler Üniversitemiz Erasmus Yönergesi çerçevesinde yürütülmektedir. 
 

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

Fakültemiz, öğrenci merkezli öğrenme kapsamında belirlenen stratejiler, değerler, hedefler, 

yaşam becerileri, eğitim teknolojileri ve ölçme değerlendirme kriterlerini göz önünde bulundurarak 

eğitim-öğretim politikalarını belirlemektedir. Bunun için, öğrencinin öğrenmesini desteklemek 

amacıyla bilimsel ve teknolojik imkânlar sağlanmakta, eğitim-öğretim süreçleri paydaşların 

katılımı ve işbirliği ile daha da iyileştirilmeye çalışılmakta, öğrencilerin mezuniyet sonrasında 

kendilerine yol çizmeleri sağlanmaya çalışılmakta, çalışanların ve öğrencilerin uluslararası değişim 

programlarına katılarak Ülkemizin uluslararası alanda tanınırlığına katkıda bulunması için gereken 

destek verilmektedir. Ayrıca, Farabi, Erasmus+ programları hakkında öğrenciler bilgilendirilmekte 

ve başvuruları desteklenmektedir. 2020 yılında 1 öğrenci Erasmus+ programı ile yurtdışına 

gitmeye hak kazanmış; pandemi sebebiyle bu hakkını 2021-2022 güz yarıyılında kullanmaya karar 

vermiştir. 

Programlarda yer alan derslerin kredi değerleri her dönem için 30 AKTS olarak belirlenmekte,  

öğrencilerin hem alanlarında hem de yaşamlarında gelişmelerini sağlayacak seçmeli dersler 

açılmakta, akademik danışmanlar öğrencileri ders seçiminde yönlendirmektedir. 

 
 

 

 

 



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

yetkinliği, teşvik ve ödüllendirme) 

 
Akademik kadronun uzmanlık alanı ile yürüttükleri ders arasında uyumun sağlanmasına 

yönelik uygulamalar Fakültemizde ders dağılımı yapılırken Öğretim Üyelerinin uzmanlık alanları 

ile verilecek dersler eşleştirilmektedir. 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. 

 

C.8. Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi  
 

Programların izlenmesi ve güncellenmesine ilişkin periyot (yıllık ve program süresinin sonunda) ilke, 

kural, gösterge, plan ve uygulamalar: YÖK Kararı doğrultusunda Eğitim Fakültesi müfredatları standart hale 

getirilmiş olup değişiklik yapılmamakla birlikte Bahar Dönemi sonunda, sonraki yılın Seçmeli Dersleri 

güncellenmektedir.  

Mezun izleme sistemi kapsamında Kariyer Merkezi ve Mezun İlişkileri Koordinatörü seçilmiştir.  

 

E. TOPLUMSAL KATKI  
 

Kurum, toplumsal katkı faaliyetlerini sahip olduğu hedefleri ve stratejisi doğrultusunda yerel, 

bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde yürütmelidir. 

 

E.1. Toplumsal katkı politikası, hedefleri ve stratejisi 
 

Toplumsal katkı politikası ile uyumlu uygulama örnekleri çerçevesinde Fakültemiz ile Konya 

Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Sosyal-Kültürel ve İşbirliği Protokolü ve Ereğli 

Ödev Politikası Protokolü imzalanmıştır. 

 


