
EGE ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK PERSONEL EĞİTİM-ÖĞRETİM PERFORMANS ÖDÜLLENDİRME

YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesi’nde görevli akademik personelin eğitim-öğretim
performanslarını nesnel esaslara göre değerlendirerek ödüllendirmek suretiyle eğitim-öğretim verimliliğini
arttırmak, üniversitenin kurumsal anlamda, ulusal ve uluslararası başarı seviyesini yükseltmektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönerge, Ege Üniversitesi akademik kadrolarında görev yapmakta olan profesör, doçent,
doktor öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerini kapsar.

(2) Bu yönerge esaslarına göre belirlenen performans düzeyleri sonucunda adaylar arasından seçilecek başarı
ödül sahiplerinin tespitinde ve ödül kararlarında dikkate alınacak usul ve esasları da kapsar.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen bazı tanımlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Akademik Personel: Ege Üniversitesi tam zamanlı kadrolarında görevli olan profesör, doçent, doktor öğretim
üyesi ve öğretim görevlileri personelini,

b) Eğitim Performans Ölçme-Değerlendirme (EPÖD) Kriterleri: Akademik personelin eğitim-öğretim
alanındaki faaliyetlerine karşılık gelen puanları ve her bir alandaki puanlarının katkı düzeylerinin yüzdelik
oranlarını tanımlayan tabloyu,

c) Eğitim Performans İndeksi (EPİ): Eğitim Performans Ölçme-Değerlendirme Kriterlerinde belirtilen ölçme
kriterleri doğrultusunda toplu değerlendirme neticesinde hesaplanacak kişinin performans puan değerini,

d) Eğitim-Öğretim Performans Ödül Komisyonu (EÖPÖ): Akademik personelin eğitim-öğretim alanındaki
faaliyetlerini değerlendirecek komisyonu,

e) Performans: Akademik personelin eğitim-öğretim alanında bir akademik yıl boyunca göstermiş olduğu tüm
faaliyetlerindeki genel başarı düzeyini,

f) Rektör: Ege Üniversitesi Rektörünü,

g) Üniversite: Ege Üniversitesi’ni,

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru ve Aday Belirleme Süreci

Başvuru Süreci

MADDE 4- (1) Eğitim-Öğretim Performans Ödülüne Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri
alanlarından her birine Ön lisans, Lisans ve Lisansüstü düzeylerde başvuru yapılabilir. Toplam 9 alanda ödül
verilecektir.

(2) Başvurular kişisel olarak yapılacağı gibi, ilgili Fakülte Dekanlığı, Enstitü Müdürlüğü, Meslek Yüksekokul
Müdürlüğü veya Yüksekokul Müdürlüğü tarafından aday gösterme şeklinde yapılabilir. Adaylar sadece bir



alanda başvuru yapabilir. Başvuru sürecinde EK 1’deki tablolar ile birlikte aday olma gerekçesini belirten bir
metin sunulmalıdır.

Adayların belirlenmesi

MADDE 5- (1) Her birim (Fakülte, Enstitü, Yüsekokul ve Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulları) ön elemeyi
yaparak en az bir olmak üzere birimdeki öğrenci sayısına bağlı olarak 1000 öğrenciden sonra her 1000 öğrenciye
kadar ilave 1 olacak şekilde toplam adaylarını belirler. (1-1000 arası 1, 1001-2000 arası 2, 2001-3000 arası 3
gibi)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Komisyon oluşumu ve görevleri

Komisyonun oluşumu

MADDE 6- (1) EÖPÖ Komisyonu; Rektör tarafından belirlenen ve üniversitenin kalite faaliyetlerinden sorumlu
Rektör Yardımcısının başkanlığında, Öğretim Elemanları Eğitim-Öğretim Performansının Belirlenmesi Kalite
Alt Çalışma Grubu üyeleri ve Üniversite Danışmanlar Kurulu üyesi 2 (iki) toplam 8 kişiden teşkil edilir. Personel
Daire Başkanlığı bir temsilci ile değerlendirme dönemlerinde komisyonla birlikte çalışır ve komisyonun
raportörlük işlevlerini yapar.

Komisyonun görevleri

MADDE 7- (1) EÖPÖ Komisyonun temel görevi; bu Yönerge ve ekinde belirlenen kriterlere göre performans
değerlendirme, ödül alacak akademisyenlerin belirlenmesi için gerekli tüm çalışmaları yapmaktır.

(2) EÖPÖ Komisyonu, eğitim-öğretim performanslarının değerlendirilmesi ile ilgili olarak Senato veya
Üniversite Yönetim Kuruluna sunulacak tekliflerin hazırlanmasından, teklifin onaylanmasını müteakip
duyurulmasından, performans puanları ile ilgili EK 1’deki tablolarda belirtilen “Faaliyet Alanları” yıl bazlı
belirlenmesi, ilgili çalışma takvimin hazırlanmasından, yürütülmesinden ve tüm sürecin tamamlanmasından
sorumludur.

(3) EÖPÖ Komisyonu, performans puanlarının hesaplanması, faaliyetlerin uygunluğunun belgelendirilmesi,
karşılaşılacak itirazların giderilmesi, gerek duyulduğunda ek bilgi ve belge talep edilmesi ile ödül sisteminin
usulüne uygun olarak yürütülmesinde yetkilidir.

(4) Eğitim-öğretim ödül sürecinin iş takvimi, EÖPÖ Komisyonunun önerisi ve Rektörün onayı ile her yıl
değerlendirme dönemi başlamadan Rektörlük tarafından ilan edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Performans değerlendirmesi ve hesaplama işlemleri

Performans faaliyet alanları

MADDE 8- (1) Akademik personelin eğitim performansı Eğitim-öğretim amaçlı faaliyetlere göre ilgili alanlarda
hesaplanır.
(2) Faaliyet puanları Üniversitenin stratejik plan hedefleri ile birimlerin yapısı ve faaliyetlerindeki değişiklikler
dikkate alınarak ilgili alanlarda EÖPÖ Komisyonunun teklifi ve Rektörün onayı ile belirlenir.
(3) Akademik personelin eğitim performans değerlendirmesinde yalnızca Üniversite bünyesindeki
eğitim-öğretim faaliyetleri değerlendirmeye alınır.



Performans değerlendirme aşamaları ve hesaplamalar

MADDE 9- (1) Performans değerlendirme aşamaları ve hesaplamalar aşağıdaki şekilde yapılır:
a) 1. Aşama: Performans değerlendirmesine tabi olacak akademik personel EK-1’de belirtilen faaliyet

bilgilerini Rektörlük tarafından ilan edilecek tarih ve/veya tarihlere kadar ilgili birime (Dekanlık veya Müdürlük)
iletir.

b) 2. Aşama: Üniversite kadrosunda en az 2 (iki) tam yılını tamamlamış olan her bir akademik aday için
“EK-1: Akademik Eğitim Performans Ölçme-Değerlendirme Kriterleri” tablolarında belirtilen puanlar
doğrultusunda değerlendirilerek bir “Eğitim Performans İndeksi (EPİ)” değeri hesaplanır.

c) 3. Aşama: Dekanlıklar, Enstitüler, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul müdürlükleri 5 (beş) iş günü
içinde uygun sayıdaki adaylarını belirler.

ç) 4. Aşama: Adaylara ait tüm dokümanlar bir dosya halinde EÖPÖ Komisyonuna iletilir.
d) 5. Aşama: EÖPÖ Komisyonu, Fakülte, Enstitüler, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu yönetiminden

gelen, başvuru formunda yer alan bilgilerin kontrolünü tamamlayarak, varsa düzeltmeleri ilgili personelin
inceleme ve itirazına açar. İtiraz süresi 7 (yedi) gün içerisinde sonlanır.
(2) Akademik personelin EK-1’de belirtilen performans esaslı bilgilerini düzgün bir şekilde hazırlama
sorumluluğu kendilerine aittir. Bu kapsamda EÖPÖ komisyonu uygun göreceği zaman aralıklarında, akademik
personele veri güncelleme hususunda hatırlatıcı mahiyetle, e-posta uyarıları gönderebilir.

e) 6. Aşama: EÖPÖ Komisyonu tarafından Aday Olma Gerekçe Metni her bir komisyon üyesi
tarafından 50 üzerinden ayrı ayrı puanlanır. Komisyon üyelerinin verdikleri puanlarının aritmetik ortalaması son
değerlendirmeye eklenip nihai performans sonuçları Rektörlük onayına sunulur.

“EPİ” değerinin hesaplanması

MADDE 10- (1) “EPİ” değerinin hesaplanmasında öncelikle üniversite bütününde her bir adayın aldığı toplam
ham puan; ekli tablolarında belirtilen “Faaliyetler” dikkate alınarak hesaplanır ve her ödül alanı için öğretim
üyelerinden oluşan aday kümeleri oluşturulur.

Sonuçların ilanı ve ödül

MADDE 11- (1) Kazanan adaylara verilecek ödüller ilgili yılda Rektörlük tarafından ilan edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hususlar

Yürürlük

MADDE 11- (1) Bu yönerge, Üniversite Senatosu’nun kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12- (1) Bu yönerge hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.

GEÇİCİ MADDE 131- (1) İşbu yönerge yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Ege Üniversitesi akademik
kadrolarında görev yapan personel bakımından 2021-2022 Akademik yılı itibariyle uygulanmaya başlanır.


