
EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM POLİTİKASI PERFORMANS GÖSTERGELERİ  
B.1. Eğitim ve öğretim programlarını çağın gereksinimlerini dikkate alarak tasarlamak, uygulamak, izlemek ve sürekli olarak iyileştirmek. 

Sıra No Gösterge Gösterge 

Tanımları 

İzlenme Yılı 

/ Değeri 

Güncel değeri ilk altı 

aylık (2020) 

Gösterge Kaynağı Alınan önlemler ve iyileştirme 

çalışmaları 

PG.B.1.1. TYYÇ,ÇEP,Alan 

Yeterlikleri 

gözetilerek   

a-tasarlanan 

b-uygulanan 

c-izlenen 

d-iyileştirilen  

 

eğitim programı 

sayısı 

İlgili yılın son 

gününe kadar 

TYYÇ,ÇEP,Alan 

Yeterlikleri 

gözetilerek    

a-tasarlanan 

b-uygulanan 

c-izlenen 

d-iyileştirilen 

 eğitim programı 

sayısı 

2020  Özgün Gösterge Yeni izlemeye alınan bir göstergedir. 

PG.B.1.2. Yükseköğretim 

Kurumları 

Sınavı(YKS) 

Kılavuzunda 

akredite olduğu 

belirtilen lisans 

programı sayısı  

YÖKAK tarafından 

tanınan veya 

yetkilendirilen 

akreditasyon 

kuruluşlarınca 

akredite edilen son 

yılın YKS 

kılavuzunda 

akredite olduğu 

belirtilen lisans 

programı sayısı    

2018/11 

2019/12 

11 

12 

A.11 (2018) 

Üniversite İzleme Ve 

Değerlendirme 

Kriterleri  

(A.10-2019) 

Akreditasyona başvurma konusunda üst 

yönetimin teşviki. İdari mali işlerin mali 

desteği. 

PG.B.1.3. Toplam akredite 

eğitim programı 

sayısının toplam 

lisans program 

sayısına oranı (%) 

 

YÖKAK tarafından 

tanınan veya 

yetkilendirilen 

akreditasyon 

kuruluşlarınca 

akredite edilen 

toplam lisans 

programı sayısının 

toplam lisans 

program sayısına 

oranı (%) 

2019/15,8 28,95 P.G.2.1.1 Stratejik 

Plan Göstergesi 

Akreditasyona başvurularda üst 

yönetimin teşviki. İdari mali işlerin mali 

desteği. 



 

 

 

B.2. Eğitim ve öğretim programları ile araştırma faaliyetleri arasında ilişki kurmak. 
Sıra No Gösterge Gösterge 

Tanımları 

İzlenme Yılı 

/ Değeri 

Güncel değeri ilk altı 

aylık (2020) 

Gösterge Kaynağı Alınan önlemler ve iyileştirme 

çalışmaları 

PG.B.2.1. Tezli yüksek lisans 

ve doktora 

program sayısı 

İlgili yıl kapsamında 

tezli yüksek lisans 

ve doktora eğitim-

öğretim mevcut 

program sayısı 

2020  Özgün Gösterge Yeni izlemeye alınan bir göstergedir. 

PG.B.2.2. Bilimsel araştırma 

projelerinde 

çalışan  

a- a-lisans 

b-lisansüstü 

öğrenci sayısı 

İlgili yıl kapsamında 

bilimsel araştırma 

projelerinde çalışan  

a-lisans  

b-lisansüstü 

 öğrenci sayısı 

2020  Özgün Gösterge Yeni izlemeye alınan bir göstergedir. 

PG.B.2.3. Öğrencilerin 

yaptığı sosyal veya 

endüstriyel proje 

sayısı  

İlgili yıl kapsamında 

öğrencilerin yaptığı 

sosyal ve endüstriyel 

proje sayısı 

2018/227 

2019/353 

 A.4 Üniversite İzleme 

ve Değerlendirme 

Kriterleri 

Lisans programlarında  “Topluma Hizmet 

Uygulamaları” dersinde sosyal 

sorumluluk projeleri  ve lisans bitirme 

tezleri kapsamında projeler 

üretilmektedir. 

Ebiltem Proje Eğitimleri ve Öğrenci 

topluluklarına sosyal sorumluluk, 

endüstriyel proje yapma desteğinin 

verilmesi. 

PG.B.2.4. Teknokent veya 

Teknoloji Transfer 

Ofisi (TTO) 

projelerine katılan 

öğrenci sayısı  

İlgili yıl kapsamında 

Teknokent veya 

Teknoloji Transfer 

Ofisi (TTO) 

projelerine katılan 

öğrenci sayısı 

2018/241 

2019/1880 

 A.5 Üniversite İzleme 

ve Değerlendirme 

Kriterleri 

Ebiltem tarafından proje eğitimlerinin 

verilmesi. 

PG.B.2.5. YÖK 100/2000 

Doktora burs 

programı öğrenci 

sayısı 

İlgili yıl kapsamında 

YÖK 100/2000 

Doktora burs 

programından 

yararlanan kayıtlı 

2018/180 

2019/199 

 2.6 Araştırma 

Üniversitesi 

Göstergeleri 

Multidisipliner ve öncelikli alanlar 

konusunda enstitülerin eşgüdüm içinde 

çalışması. 



toplam öğrenci 

sayısı 

 

PG.B.2.6. 

TÜBİTAK 2244 

Sanayi Doktora 

programı öğrenci 

sayısı  

İlgili yıl kapsamında 

TÜBİTAK 2244 

Sanayi Doktora 

programı öğrenci 

sayısı  

2018/0 

2019/0 

 

 2.7 Araştırma 

Üniversitesi 

Göstergeleri 

 

Ebiltem tarafından yönlendirme ve 

bilgilendirme toplantılarının yapılması.  

 

 

PG.B.2.7. Öğrencilerin ve 

son 5 yılda mezun 

öğrencilerin 

Teknopark veya 

Kuluçka 

Merkezinde ortak 

veya sahip olduğu 

faal firma sayısı  

İlgili yıl kapsamında 

öğrencilerin ve son 5 

yılda mezun 

öğrencilerin 

Teknopark veya 

Kuluçka 

Merkezinde ortak 

veya sahip olunan 

faal firma sayısı 

2018/4 

2019/3 

 2.5Araştırma 

Üniversitesi 

Göstergeleri 

TTO tarafından tanıtım ve farkındalık 

eğitimlerinin verilmesi 

Araştırma Odaklı Öğrenci İnovasyon 

Merkezi hazırlık çalışmalarının 

yapılması. 

PG.B.2.8. Eğitim 

programında 

bitirme projesi, 

araştırma projesi 

vb derslerin olduğu 

lisans programı 

sayısı 

İlgili yıl kapsamında 

eğitim programında 

bitirme projesi, 

araştırma projesi vb 

derslerin olduğu 

lisans programı 

sayısı 

2020 74 Özgün Gösterge Yeni izlemeye alınan bir göstergedir. 

B.3. Öğrenme ve öğretme süreçlerinde çeşitli yöntem, teknik ve etkileşimli araçlar kullanarak aktif ve zenginleştirilmiş etkinlikler yoluyla öğrenmenin 

zevkli, verimli ve kalıcı olmasını sağlamak. 
Sıra No Gösterge Gösterge 

Tanımları 

İzlenme Yılı 

/ Değeri 

Güncel değeri ilk altı 

aylık (2020) 

Gösterge Kaynağı Alınan önlemler ve iyileştirme 

çalışmaları 

PG.B.3.1. Üniversitede aktif 

ve etkileşimli 

öğretme 

yöntemlerine 

ilişkin yüz yüze 

veya uzaktan 

İlgili yıl kapsamında 

Üniversitede aktif ve 

etkileşimli öğretme 

yöntemlerine ilişkin 

yüz yüze veya 

uzaktan düzenlenen 

2020  Özgün Gösterge Yeni izlemeye alınan bir göstergedir. 



düzenlenen toplam 

etkinlik sayısı  

toplam etkinlik 

sayısı 

PG.B.3.2. Doktora 

Formasyon 

derslerine katılan 

doktora programı 

öğrencisi ve 

öğretim elemanı 

toplam sayısı 

İlgili yıl kapsamında 

Doktora Formasyon 

derslerine katılan 

doktora programı 

öğrencisi ve öğretim 

elemanı toplam 

sayısı 

2020  Özgün Gösterge Yeni izlemeye alınan bir göstergedir. 

PG.B.3.3. Disiplinler arası 

çalışmayı teşvik 

eden 

uygulamaların 

sayısı 

İlgili yıl kapsamında 

disiplinler arası 

çalışmayı teşvik 

eden uygulamaların 

sayısı 

2020  Özgün Gösterge Yeni izlemeye alınan bir göstergedir. 

PG.B.3.4. Öğrencilerin 

kayıtlı oldukları 

program dışındaki 

diğer 

programlardan 

alabildikleri 

ortalama seçmeli 

ders oranı (lisans 

ve lisansüstü)  

İlgili yıl kapsamında 

öğrencilerin kayıt 

oldukları program 

dışındaki diğer 

programlardan 

alabildikleri 

ortalama seçmeli 

ders oranı(lisans ve 

lisansüstü) 

2018/19,05 

2019/38,68 

 A.9 Üniversite İzleme 

ve Değerlendirme 

Kriterleri 

Üniversite ortak seçmeli ders havuzunun 

oluşturulması. 

B.4. Eğitim ve öğretimde dijitalleşme olanaklarını artırmak ve teknoloji entegrasyon süreçlerini geliştirmek. 
Sıra No Gösterge Gösterge 

Tanımları 

İzlenme Yılı 

/ Değeri 

Güncel değeri ilk altı 

aylık (2020) 

Gösterge Kaynağı Alınan önlemler ve iyileştirme 

çalışmaları 

PG.B.4.1. Lisanslı yazılım 

sayısı 

İlgili yıl kapsamında 

mevcut lisanslı 

yazılım sayısı 

2019/24 22 P.G.4.2.1 Stratejik 

Plan Göstergesi 

Üst Yönetimin sağlamış olduğu bütçe 

desteği.  

Birimlerden gelen istek doğrultusunda 

sürekliliği sağlanmaktadır. 

PG.B.4.2. Teknoloji destekli 

(Moodle vb.) 

yürütülen lisans ve 

lisansüstü ders 

sayısı 

İlgili yıl kapsamında 

teknoloji destekli 

(Moodle vb.) 

yürütülen lisans ve 

lisansüstü ders sayısı 

2020  Özgün Gösterge Yeni izlemeye alınan bir göstergedir. 



PG.B.4.3. Düzenlenen 

webinar vb. 

etkinlik sayısı 

İlgili yıl kapsamında 

düzenlenen webinar 

vb. etkinlik ayısı 

2020  Özgün Gösterge Yeni izlemeye alınan bir göstergedir. 

PG.B.4.4. Düzenlenen 

webinar vb. 

etkinlik katılımcı 

sayısı 

İlgili yıl kapsamında 

düzenlenen webinar 

vb. etkinlik katılımcı 

sayısı 

2020  Özgün Gösterge Yeni izlemeye alınan bir göstergedir. 

PG.B.4.5. Uzaktan eğitime 

özgü geliştirilen  

öğretim materyali 

sayısı 

İlgili yıl kapsamında 

uzaktan eğitime 

özgü geliştirilen  

öğretim materyali 

sayısı 

2020  Özgün Gösterge Yeni izlemeye alınan bir göstergedir. 

B.5. Uzaktan eğitim yoluyla verilen program ve ders sayısını artırmak. 
Sıra No Gösterge Gösterge 

Tanımları 

İzlenme Yılı 

/ Değeri 

Güncel değeri ilk altı 

aylık (2020) 

Gösterge Kaynağı Alınan önlemler ve iyileştirme 

çalışmaları 

PG.B.5.1. Uzaktan eğitim 

program sayısı 

İlgili yıl kapsamında 

uzaktan eğitim ön 

lisans, lisans ve 

lisansüstü mevcut 

program sayısı 

2020  Özgün Gösterge Yeni izlemeye alınan bir göstergedir. 

PG.B.5.2. Uzaktan eğitim 

ders sayısı 

İlgili yıl kapsamında 

uzaktan eğitim ön 

lisans, lisans ve 

lisansüstü mevcut 

ders sayısı 

2020  Özgün Gösterge Yeni izlemeye alınan bir göstergedir. 

PG.B.5.3. Uzaktan eğitim 

program sayısının 

örgün eğitim 

program sayısına 

oranı (%) 

İlgili yıl kapsamında 

uzaktan eğitim 

program sayısının 

örgün eğitim 

program sayısına 

toplam oranı (%) 

2020  Özgün Gösterge Yeni izlemeye alınan bir göstergedir. 

PG.B.5.4. Uzaktan eğitim 

ders sayısının 

örgün ders sayısına 

oranı (%) 

İlgili yıl kapsamında 

uzaktan eğitim ders 

sayısının örgün ders 

sayısına toplam 

oranı (%) 

2020  Özgün Gösterge Yeni izlemeye alınan bir göstergedir.  

B.6. Öğrenci merkezli eğitimi geliştirmek ve sürdürmek. 



Sıra No Gösterge Gösterge 

Tanımları 

İzlenme Yılı 

/ Değeri 

Güncel değeri ilk altı 

aylık (2020) 

Gösterge Kaynağı Alınan önlemler ve iyileştirme 

çalışmaları 

PG.B.6.1. Öğretim üyesi 

başına düşen ön 

lisans, lisans ve 

lisansüstü öğrenci 

sayısı 

İlgili yıl kapsamında 

öğretim üyesi başına 

düşen ön lisans, 

lisans ve lisansüstü 

öğrenci sayısı 

2020  Özgün Gösterge Yeni izlemeye alınan bir göstergedir. 

PG.B.6.6. Eğitim-öğretim 

programlarındaki 

uygulamalı toplam 

ders sayısı 

İlgili yıl kapsamında 

eğitim-öğretim 

programlarındaki 

uygulamalı toplam 

ders sayısı 

2020  Özgün Gösterge Yeni izlemeye alınan bir göstergedir. 

PG.B.6.7. Toplam 

uygulamalı ders 

sayısının lisans 

programındaki 

toplam ders 

sayısına oranı (%) 

İlgili yıl kapsamında 

Toplam uygulamalı 

ders sayısının lisans 

programındaki 

toplam ders sayısına 

oranı (%) 

2020  Özgün Gösterge Yeni izlemeye alınan bir göstergedir. 

B.7. Eğitim ve öğretim faaliyetlerini ve öğrenme olanaklarını tüm öğrenciler için yeterli ve erişilebilir kılmak 

Sıra No Gösterge Gösterge 

Tanımları 

İzlenme Yılı 

/ Değeri 

Güncel değeri ilk altı 

aylık (2020) 

Gösterge Kaynağı Alınan önlemler ve iyileştirme 

çalışmaları 

PG.B.7.1. İnternet üzerinden 

erişilebilen 

ders/müfredat 

Bilgi Paketi oranı  

İlgili yıl kapsamında 

internet üzerinden 

erişilebilen 

ders/müfredat Bilgi 

Paketi oranı 

2018/%100 

2019/%100 

 

 A.7 Üniversite İzleme 

ve Değerlendirme 

Kriterleri 

Her eğitim dönemi başında iyileştirme ve 

güncelleme çalışmaları yapılmaktadır. 

PG.B.7.2. Üniversitenin 

sağladığı eğitim 

burslarından 

faydalanan öğrenci 

oranı  

İlgili yıl kapsamında 

üniversitenin 

sağladığı eğitim 

burslarından 

faydalanan öğrenci 

oranı 

2018/9,5 

2019/83 

 D.9 (2018) Üniversite 

İzleme ve 

Değerlendirme 

Kriterleri 

(2019-D.8) 

 Bu sayının artırılması için çaba sarf 

edilmektedir. 

PG.B.7.3. Öğrencinin 

gelişimine yönelik 

sosyal, kültürel, 

sportif faaliyetlerin 

sayısı  

İlgili yıl kapsamında 

öğrencilerin 

gelişimine yönelik 

düzenlenen sosyal, 

2019/1223 95 P.G.2.2.2 Stratejik 

Plan Göstergeleri 

SKS tarafından öğrenci toplulukların 

faaliyetleri teşvik edilmektedir.  

 

 



kültürel, sportif 

faaliyetlerin sayısı 

Kariyer ve Başarı Merk. 

Koordinatörlüğünün kurulması ve spor    

klüplerin açılması ile faaliyetlerin 

arttırılması için çaba sarf edilmektedir. 

Covid- 19 Salgınından 

 dolayı öğrenci etkinlikleri 

gerçekleştirilememiştir. 

PG.B.7.4. Öğrenci 

kullanımına 

yönelik tesis ve 

altyapılardan 

memnuniyet oranı 

(%)  

İlgili yıl kapsamında 

öğrenci kullanımına 

yönelik tesis ve 

altyapılardan 

memnuniyet oranı 

(%) 

2019/%88 %89 P.G.2.2.1 Stratejik 

Plan Göstergeleri 

Öğrencilerin memnuniyetleri yapılan 

anketler ile takip edilmektedir. 

Üniversite master planı çerçevesinde 

öğrenci kullanımına ilişkin yeni tesis ve 

binalar yapılmıştır. 

PG.B.7.5. Rehberlik ve 

psikolojik 

danışmanlık 

hizmetlerinden 

yararlanan öğrenci 

sayısı  

İlgili yıl kapsamında 

rehberlik ve 

psikolojik 

danışmanlık 

hizmetlerinden 

yararlanan öğrenci 

sayısı 

2019/2775 798 P.G.2.2.3 Stratejik 

Plan Göstergeleri 

SKS  bünyesinde talepte bulunan 

öğrencilere hizmetlerin artması yönünde 

çaba sarf edilmektedir. 

Covid- 19 Salgınından dolayı Bireysel 

görüşmeler Mayıs Ayı itibariyle online 

olarak gerçekleştirilmekte olup, 

öğrenciler online görüşmeleri tercih 

etmektedir. 

PG.B.7.6. Engelli dostu bina 

sayısı  

İlgili yıl kapsamında 

engelli dostu bina 

sayısı 

2019/1 1 P.G.4.1.2 Stratejik 

Plan Göstergeleri 

Engelsiz Ege Birimi desteği ile çalışmalar 

devam etmektedir. 

2019 yılı sonunda ihalelerine çıkılan 

işlerin en kısa sürede tamamlanması 

çalışmaları yürütülmektedir. Bunun yanı 

sıra yeni projelerin ihale işlemlerine de 

hız verilmiştir. 

Mevcut binaların altyapısının 

iyileştirilmesi ve yenilenmesinin 

sürdürülmesi sağlanacaktır. 

PG.B.7.7. Dezavantajlı 

gruplara yönelik 

sosyal entegrasyon 

ve kapsayıcılığa 

ilişkin yapılan 

faaliyet sayısı  

İlgili yıl kapsamında 

dezavantajlı 

gruplara yönelik 

sosyal entegrasyon 

ve kapsayıcılığa 

ilişkin yapılan 

faaliyet sayısı 

2018/52 

2019/738 

 E 5.1 Üniversite 

İzleme ve 

Değerlendirme 

Kriterleri 

Engelsiz Ege Birimi tarafından faaliyetler 

organize edilmektedir. 



PG.B.7.8. Engelsiz 

üniversite, engelsiz 

üniversite bayrağı, 

engelsiz program 

nişanı, engelli 

dostu ödülü sayısı   

İlgili yıl kapsamında 

engelsiz üniversite, 

engelsiz üniversite 

bayrağı, engelsiz 

program nişanı, 

engelli dostu ödülü 

sayısı 

2018/0 

2019/0 

 E 5.2 Üniversite 

İzleme ve 

Değerlendirme 

Kriterleri 

Engelsiz Ege Birimi desteği ile çalışmalar 

devam etmektedir. 

PG.B.7.9. Üniversite 

kütüphanesinde 

öğrenci başına 

düşen basılı kitap 

sayısı  

İlgili yıl kapsamında 

üniversite 

kütüphanesinde 

öğrenci başına düşen 

kitap sayısı 

2018/3,59 

2019/3,93 

 A12.1 (2018) 

Üniversite İzleme ve 

Değerlendirme 

Kriterleri 

(A.11.1-2019) 

Merkez kütüphanede kitap arttırma 

çalışmaları yapılmakta 

Bilimsel araştırma projelerinde kitap 

alınması için teşvik edilmektedir. 

PG.B.7.10. Üniversite 

kütüphanesinde 

öğrenci başına 

düşen e-yayın 

sayısı  

İlgili yıl kapsamında 

üniversite 

kütüphanesinde 

öğrenci başına düşen 

e-yayın sayısı 

2018/2,997 

2019/75,52 

 A12.2 (2018) 

Üniversite İzleme ve 

Değerlendirme 

Kriterleri 

(A.11.2-2019) 

Merkez kütüphanede e-yayın sayısını 

arttırma çalışmaları yapılmaktadır. 

  

PG.B.7.11. Öğrenci başına 

yapılan harcama 

miktarı (TL)  

İlgili yıl kapsamında 

öğrenci başına 

yapılan harcama 

miktarı (TL) 

2018/12.572,

00 

2019/12.664,

45 

 D.7-(2018) Üniversite 

İzleme ve 

Değerlendirme 

Kriterleri 

(D.6-2019) 

 Genel bütçe ve döner sermaye üzerinde 

harcamalar yapılmaktadır. 

PG.B.7.12. Üniversite adresli 

bilimsel yayınlara 

açık erişim oranı  

İlgili yıl kapsamında 

üniversite adresli 

bilimsel yayınlara 

açık erişim oranı 

2018/30,43 

2019/51,32 

 B.3 (2018) Üniversite 

İzleme ve 

Değerlendirme 

Kriterleri 

(B.4-2019) 

Merkez Kütüphane yetkilileri tarafından 

bilgilendirme eğitimleri yapılmaktadır 

 

 

 

 

 

 


