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HEDEFLER Bu hedeflerle paralel 
yapılan her türlü çalışmayı 
kısaca anlatınız.  (Herhangi 
bir çalışma yoksa lütfen X 
koyunuz.) 

KANITLAR  
(Linkler veya basılı materyaller) 

Yapılan çalışmanın bu 
hedefe katkısı nasıl 
ölçüldü/ölçülecek? 

Bölüm olarak bu 
hedefle ilgili nasıl 
bir çalışma 
yapılabilir? 

10.1. 2030’a kadar 
nüfusun tabandaki 
yüzde 40 içinde bulunan 
kesiminin gelirinin ulusal 
ortalamadan daha 
yüksek bir oranda, 
devamlı olarak 
artmasının ve 
sürdürülmesinin 
sağlanması 

Genç nüfusun akademik, 
sosyal, kültürel ihtiyaçlarının 
üst düzeyde dikkate alınarak 
hizmet planlamalarına 
yansıtıldığı üniversitemizde,  
öğrenci odaklılık ilkesi ilk 
sıralardadır.  
 
Üniversitemizde lisansüstü 
ve uluslararası eğitim 
ortaklıkları, öğrenci ve 
öğretim üye değişim 
programları yüksek oranda 
destek görmektedir.  Genç 
nüfusun günümüzde 
kültürler arası ortaklıklar, 
küresel eğitim ve 
işbirliklerine dayalı sosyal 
sorumluluk projelerine yoğun 
ilgi göstermesi, 
üniversitemizde sosyal 
sorumluluk koordinatörlüğü 
ve topluluklar aracılığıyla 
hayata geçmektedir. Bu 
anlamda üniversitemiz gerek 
sanat gerekse spor 
alanlarında gençlerin hem 

https://ege.edu.tr/tr-371/misyon-
vizyon.html 
 
https://kalite.ege.edu.tr/files/kalite/iceri
k/kalitePolitikasi%20(2).pdf  
 
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/
12301657 
 
Öğrenci Alımlarında Ayrımcılığa Karşı 
Politika  
 
Ege Tercih 
 
https://engelsizege.ege.edu.tr/ 
 
https://engelsizege.ege.edu.tr/tr-
3771/engelli_politikasi.html 
 
https://engelsizege.ege.edu.tr/tr-
10808/kararlar.html 
 
https://engelsizege.ege.edu.tr/files/eng
elsizege/icerik/E_U__Uzaktan_Uyg_E
s_2022.pdf 

Öğrenci odaklılık ilkesi 
gereği lisans ve lisansüstü 
eğitime devam eden 
gençlerin ülkenin 
gelişmişlik göstergelerine 
olan katkısı, girişimci, 
yenilikçi ve araştırmacı bir 
ruhla içinde olduğu 
ekosisteme katkı 
sunabilecek yetkinlikte 
yetişmesi için çaba 
gösterilmektedir. 
Öğrencilere araştırma 
odaklı desteklerle çevrili bir 
yükseköğretim iklimi 
sunulmaktadır. 
Çalışmaların kalite ve 
göstergeleri açısından 
izlenmesi amaçlı 
https://kalite.ege.edu.tr/ 
biriminin aktif ve etkili 
karşılaştırmaları mevcuttur.  
https://kalite.ege.edu.tr/file
s/kalite/icerik/kaliteelkitabi.
pdf 
 

Mezun izleme ofisi 
ile işbirliği 
çerçevesinde 
meslekte en az 5 
yılını dolduran 
mezunların 
yükseköğretim 
seçmeli derslerin 
tasarımına katkı 
sunmaları, 
gerektiğinde 1-2 
haftalık ders 
içerik 
planlamalarına 
konuk olarak, 
deneyim 
paylaşarak 
meslektaşları 
olacak 
öğrencilerle 
önerilerini 
paylaşmaları 
sağlanabilir.  
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eğitim hayatlarında hem de 
mezuniyetleri sonrasında 
katılımcı bireyler olmalarını, 
aidiyet duygusu ile mezun 
oldukları üniversiteye bağlı 
şekilde iletişimde kalmalarını 
amaçlamaktadır.  
 
Kariyer fuarı düzenleyerek 
üniversite sanayi ortaklığını, 
mezunlar ofis çalışmalarını 
ve spor müsabakalarına 
katılımı desteklemektedir. 
  
Dijital dönüşümün bir o 
kadar önemli bir katkı 
sağladığı eğitim, iş ve sosyal 
yaşamda, üniversitemizde 
genç nüfusun ihtiyaçları ve 
sosyal katılım dinamikleri 
kalite çalışmalarında da 
değerlendirilmektedir.  
Bir anlamda üniversitemiz 
kalite politikası gereği 
akademisyenleri, idari 
personeli ve öğrencileri ile 
çağın gereklerine yönelik 
önleyici, iyileştirici ve bir o 
kadar zamanın ruhunu 
yansıtan girişimci 
çalışmalarla öncü ve öğrenci 
odaklı bir kurumdur.  

https://engelsizege.ege.edu.tr/files/eng
elsizege/icerik/E_U_Engelli_Ogr_Sina
v_Yonergesi_2022.pdf 
 
https://engelsizege.ege.edu.tr/files/eng
elsizege/icerik/Engelsiz_Ege_Birimi_K
oord_Yonergesi_2022.pdf 
 
https://engelsizege.ege.edu.tr/files/eng
elsizege/icerik/Senato_Kararlari_ogren
ci_Senatosu2021.pdf 
 
2021 – 2022 Eğitim-Öğretim Yılı Spor 
Bilimleri Fakültesi Birinci ve İkinci 
Öğretim Programları Özel Yetenek 
Sınav Kılavuzu 
https://sporbilimleri.ege.edu.tr/files/spo
rbilimleri/icerik/2021_Ege_OYS_Kilavu
z.pdf 
 
https://odek.ege.edu.tr/files/odek/icerik
/odek_yonerge.pdf 
 
https://sosbilen.ege.edu.tr/files/sosbile
n/icerik/Basvuru/20222023Guzikinci/2
aSBE20222023ikinciTezli%20YL.pdf 
 
https://sosbilen.ege.edu.tr/files/sosbile
n/icerik/Basvuru/20222023Guzikinci/7
eYabanciUyrukluGenelBasvuruKosulla
ri.pdf 

Öğrencilerin mesleki 
yeterliklerinin 
güçlendirilmesi ve işbirliği 
becerilerinin artırılması 
yoluyla gelir düzeylerinin 
de artırılması 
hedeflenmektedir. Kariyer 
Fuarı katılımları 
planlanmakta, niteliklerine 
uygun işlerde çalışmaları 
için iş dünyası ile 
tanışmaları, iş görüşmeleri 
deneyimleri sağlamaları 
hedeflenmektedir. 
https://www.egekariyerfuari
.org 
21-22 Mart 2022Mde Fuar 
İzmir’de Ege Üniversitesi 
tarafından bölgedeki diğer 
19 paydaş üniversite ile 
gerçekleştirildi.  
 
Veri İzleme ve 
Değerlendirme Ofisi (EGE-
VİDO)  
https://egevido.ege.edu.tr/ 
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https://oidb.ege.edu.tr/files/oidb/icerik/l
isansustu_yonetmelik_2022.pdf 
 
https://mezun.ege.edu.tr/  
 
https://kalite.ege.edu.tr/ 
 

10.1.1. Hane halkı 
harcamalarının ya da 
kişi başına gelirin en 
alttaki %40'lık dilimin 
içinde ya da toplam 
nüfus içindeki büyüme 
hızı 

Üniversitemizde resmi veriler 
kapsamında burs ve düşük 
gelire sahip olduğu 
belirlenen öğrenciler için 
barınma, beslenme, çalışma 
avantajları açısından 
danışmanlık takip ve destek 
mekanizmaları mevcuttur.  

https://yokburslari.ege.edu.tr/ 
 
https://www.yok.gov.tr/ogrenci/yok-
bursu-ve-destekleri 
 
https://sksdb.ege.edu.tr/tr-
11359/kismi_zamanli_ogrenci_%C3%
87alistirma_burosu.html 
 
https://odek.ege.edu.tr/ 
  
https://odek.ege.edu.tr/files/odek/icerik
/odek_yonerge.pdf 
 

Burs ve yemek bursu 
verilen ve kısmi zamanlı 
çalışan öğrencilerin verileri 
kayıt edilmektedir.  
https://sksdb.ege.edu.tr/tr-
11359/kismi_zamanli_ogre
nci_%C3%87alistirma_bur
osu.html 

Düşük gelire sahip 
öğrencilerin fırsat 
eşitliği ilkesine 
dayalı eğitim 
almalarının 
desteklenmesi için 
kısmi zamanlı 
öğrenci sayısı 
artırılabilir. 

10.2. 2030’a kadar 
yaşa, cinsiyete, 
engelliliğe, ırka, etnik 
kökene, dine, ekonomik 
ya da başka bir statüye 
bakılmaksızın herkesin 
güçlendirilmesi ve 
sosyal, ekonomik ve 
siyasi olarak 
kapsanmasının 
desteklenmesi 

Üniversitemizde öncelikle 
ayrımcılıktan uzak ve fırsat 
eşitliği çerçevesinde tüm 
hizmetlerin 
koordinasyonunda 
erişilebilirlik temel 
alınmaktadır. Bu anlamda 
öğrenci odaklılık ve 
hizmetlerin izleme 
değerlendirmelere göre 
niteliğinin artırılmasında, 

Engelsiz Ege Koordinatörlüğü, 
üniversitemizde eğitim-öğretim 
hizmetlerini özel gereksinimli 
öğrenciler için çağın gereksinimlerine 
uygun hale getirmeyi hedeflemektedir. 
https://engelsizege.ege.edu.tr/ 
 
https://engelsizege.ege.edu.tr/tr-
12124/hedeflerimiz.html 
 
Eğitim öğretim sürecini kolaylaştırıcı 

Veri İzleme ve 
Değerlendirme Ofisi (EGE-
VİDO)  
https://e 
gevido.ege.edu.tr/ 

Üniversitemize 
yerleşen her 
bireyin geldiğinde 
haklarının 
korunarak eğitim 
öğretime tam 
katılımını dikkate 
alan Fırsat Eşitliği 
Yönergesi 
hazırlanabilir.  
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idari ve akademik 
yapılanmaya önem 
verilmektedir.  Örneğin  
1-Yükseköğretimde özel 
gereksinimli bireylere yönelik 
tüm düzenlemeler için  
Engelsiz Ege 
Koordinatörlüğü 
2-Özel yetenek sınavlarında 
özel gereksinimli öğrencilere 
göre düzenlemeler 
3- Akademik ve sosyal 
katılımın sosyal sorumluluk 
projeleri ile desteklenmesi 
4- Her öğrencinin ayırt 
etmeksizin oryantasyon 
sürecinin desteklenmesi 
5- Düşük gelirli öğrenciler 
için yemek ve burs 
avantajları bu kapsamda 
değerlendirilebilir.  
 

Ege Ders platformunda toplam 27 adet 
yardım videosu bulunmaktadır. 
  
Öğretim Elemanlarına Yönelik 
Duyurular içerisinde 21 video 
bulunmaktadır. Bu videolara 
https://egeders.ege.edu.tr/mod/forum/
view.php?id=25360 linkinden 
erişilebilir.  
 
Öğrencilere Yönelik Duyurular 
içerisinde 6 adet video bulunmaktadır. 
Bu videolara  
https://egeders.ege.edu.tr/mod/forum/
view.php?id=25361  linkinden 
erişilebilir. 
 
2021 yılı sonunda toplamda 31,154 
ders açılmış ve 174,879 kaynak 
yüklenmiştir. Ayrıca öğrenciler 
496,711 dosya yüklemesi 
gerçekleştirmiştir. 
 
Özel gereksinimli öğrencilerin 
gereksinimlerini temel alarak onların 
akademik, sosyal ve kültürel 
katılımlarının desteklenmesi, 
öğretimsel uyarlamalarının bireysel 
olarak Engelsiz Ege Koordinatörü 
tarafından (Doç. Dr. Pelin Piştav 
Akmeşe) görüşülerek belirlenip 
Bireysel Uyarlama Mektupları 

Mentorluk 
uygulaması, 
Öğrenci Dekanlığı 
aracılığı ve İl Millî 
Eğitim ve/veya 
Millî Eğitim 
Bakanlığı 
protokolü ile  
Ege Üniversitesi 
Dekanlığı 
Öğrenci Konseyi 
aracılığı ile 
ortaöğretim düzeyi 
öğrencilere  
“Liseden 
Üniversiteye 
Mentorumla” 
uygulaması 
başlatılabilir. 
Böylelikle 
öğrenciler kendi 
deneyimlerini 
kendilerinden 
sonra gelecek olan 
lise öğrencileri ile 
paylaşırken lise 
öğrencilerine ve bir 
destek sunulmuş 
rehberlik yapılmış 
olabilir. Öğrenci 
potansiyelini daha 
detaylı bilgilerle 

https://egeders.ege.edu.tr/mod/forum/view.php?id=25360
https://egeders.ege.edu.tr/mod/forum/view.php?id=25360
https://egeders.ege.edu.tr/mod/forum/view.php?id=25361
https://egeders.ege.edu.tr/mod/forum/view.php?id=25361


düzenlenerek okudukları birimlere 
iletilmesi sağlanmaktadır.  
Birime ait web sitesi linki aşağıdadır.  
www.engelsizege.edu.tr 
 
Erişilebilirlik 
https://ebayeni.ege.edu.tr/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7ry
5Us9tyCg&list=PLvq3eemaZX50g3LE
k7fKFURdvtbNGFETl&index=5 
 

güçlendirme 
hedefine hizmet 
edilecektir.  

10.2.1. Yaş, cinsiyet, 
engelliliğe göre medyan 
gelirin yüzde 50 
düzeyinin altında 
yaşayanların oranı 

Üniversitemizde çalışan 
akademik ve idari personelin 
ücret politikası ile öğrenci 
odaklılık kapsamında 
öğrencilerimizin düşük gelire 
sahip olanların 
desteklenmesinde etkin, tam 
katılım, bağımsız yaşam ve 
yaş, cinsiyete dayalı 
ayrımcılıkla mücadele de 
dikkate alınan bir politika 
izlenmektedir.  
 

Yaş, cinsiyet, özel gereksinime göre 
gelir düzeyinin altında yaşayan 
bireylerin güçlendirilmesine dayalı 
öğrenciler için Engelsiz Ege 
Koordinatörlüğü çalışmaları 2022 Yılı 
Engelsiz Nişan Ödülü Kategorisinde 
Türkiye 1’inciliği elde etmiştir. 
Bknz. 
https://www.euegeajans.com/index.ph
p/2022/07/01/yok-engelsiz-universite-
odullerine-ege-universitesi-damga-
vurdu/ 
 
https://engelsizege.ege.edu.tr/tr-
8941/ekibimiz.html 
 
https://imidb.ege.edu.tr/tr-
3812/mevzuat.html 
 

Veri İzleme ve 
Değerlendirme Ofisi (EGE-
VİDO)  
https://egevido.ege.edu.tr/ 
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10.3. Ayrımcılığa dayalı 
yasaların, politikaların 
ve uygulamaların 
ortadan kaldırılması ve 
bu bağlamda uygun 
mevzuatın, politikaların 
ve eylemlerin 
desteklenmesi yoluyla 
eşit fırsatlar sunulması 
ve eşitsizliklerin 
azaltılması 

Üniversitemizde katılımcı ve 
fırsat eşitliği ilkesine dayalı 
fikirlerini ve önerilerini 
paylaşma ve üst yönetim 
dahil erişilebilirlik ilkesi 
dikkate alınmaktadır. 
 
Kulüpler bünyesinde 2,400 
özel gereksinimli öğrencimiz 
aktif görev almaktadır.  
 
Sosyal tesislerden 16,000, 
yüzme kulüplerinden 69,000 
olmak üzere 85,000 çocuk 
yararlanmıştır. 100,000 
öğrenci kariyer etkinliklerine 
katılmış ve mesleki rehberlik 
anlamında yarar 
sağlanmasına dayalı 
desteklenmişlerdir. 91 
öğrenci topluluğu da 11,000 
Başvuru + 9,948 üyesi ile 
çalışmalarını sürdürmektedir 
Burs desteğinde de 1,721 
öğrenciye verilmekte, 629 
öğrenciye yemek bursu 
sağlanmaktadır.  
 

Özel gereksinimli öğrencilerin eğitimi 
açısından Ege Ders uygulaması önem 
taşımaktadır. Erişilebilirliği ve dijital 
dönüşümü temel alan Ege Ders 
Platformu 2022 Yılı Engelsiz Bilişim 
Ödülüne layık görülmüştür. 
Bknz. https://www.engelsizbilisim.org/ 
https://www.euegeajans.com/index.ph
p/2022/09/26/ege-universitesinin-
engelsiz-universite-uygulamalari-
odullendirilmeye-devam-ediyor/ 
 
Özel gereksinimli öğrencilerin ders 
erişimlerine yönelik uyarlamalarla öne 
çıkan Ege Ders Sınav Modülü Eğitimi 
(Tarih: 21.01.2021, Katılımcı: 418 
öğretim elemanı), Ege Ders Engelsiz 
Ege Ders Eğitimi (Tarih: 21.01.2021, 
Katılımcı: 287 öğretim elemanı), Ege 
Ders Birim İletişim Temsilcileri 
Toplantısı (Tarih: 21.01.2021, 
Katılımcı: 82 öğretim elemanı), 
Hemşirelik Fak. Ege Ders & Ege Ders 
Canlı Eğitimi (Tarih: 04.11.2021, 
Katılımcı: 99 öğretim elemanı). 
 
Cinsiyete dayalı çalışmalar anlamında 
üniversitemizde kadın çalışmalarını 
destekleme, toplumsal cinsiyete dayalı 
eşitlik ve eşitsizliklerin azaltılmasını 
temel alan akademik çalışmalar için 

Ayrımcılığa dayalı 
yasaların, politikaların ve 
uygulamaların ortadan 
kaldırılması ve bu 
bağlamda uygun 
mevzuatın, politikaların ve 
eylemlerin desteklenmesi 
yoluyla eşit fırsatlar 
sunulması ve eşitsizliklerin 
azaltılmasına dayalı izleme 
değerlendirme birimleri 
mevcuttur.  
https://pik.ege.edu.tr/ 
https://egevido.ege.edu.tr/ 
 

Veriye dayalı karar 
verme ve politika 
üretme 
çalışmalarında, 
kendini izleme 
anlamında 
sistematik 
değerlendirme 
sağlanmaktadır. 
Gerekçeleri 
belirtildiğinde 
kurumsal çözüm 
ve destek 
mekanizmaları 
kullanılabilir.  

https://www.engelsizbilisim.org/
https://www.euegeajans.com/index.php/2022/09/26/ege-universitesinin-engelsiz-universite-uygulamalari-odullendirilmeye-devam-ediyor/
https://www.euegeajans.com/index.php/2022/09/26/ege-universitesinin-engelsiz-universite-uygulamalari-odullendirilmeye-devam-ediyor/
https://www.euegeajans.com/index.php/2022/09/26/ege-universitesinin-engelsiz-universite-uygulamalari-odullendirilmeye-devam-ediyor/
https://www.euegeajans.com/index.php/2022/09/26/ege-universitesinin-engelsiz-universite-uygulamalari-odullendirilmeye-devam-ediyor/
https://pik.ege.edu.tr/


lisansüstü eğitim programları 
mevcuttur. Bknz. 
https://kadincalismalari.ege.edu.tr/  
 
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ege/20
20/ProofFiles/A.1.2-
10%20Politika%20Belgeleri_Senato%
20karar%C4%B1.pdf 
 
http://egetercih.ege.edu.tr/burslar.php 
burs başvuru 
 
http://egetercih.ege.edu.tr/spor.php 
spor imkanları başvuru 
 
https://egekitap.ege.edu.tr/files/ogrenci
ninelkitabi/ öğrencinin el kitabı 
  
Öğrencilerimizin üniversite sonrası 
kariyerlerine ve kişisel gelişimlerine 
katkı sunmak amacıyla Kariyer 
Planlama ve Başarı 
Koordinatörlüğümüzde sene boyunca 
çeşitli eğitimler ve seminerler 
düzenlenmektedir. Öğrencilerimizin 
sağlık sorunları yaşamaları halinde 
başvuracakları birimler, Sağlık, Kültür 
ve Spor Daire Başkanlığı binasında 
hizmet veren Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Kampüs Polikliniğidir. 
https://sksdb.ege.edu.tr/files/sksdb/ice
rik/sportesis22ekimucret.pd 

https://kadincalismalari.ege.edu.tr/
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ege/2020/ProofFiles/A.1.2-10%20Politika%20Belgeleri_Senato%20karar%C4%B1.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ege/2020/ProofFiles/A.1.2-10%20Politika%20Belgeleri_Senato%20karar%C4%B1.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ege/2020/ProofFiles/A.1.2-10%20Politika%20Belgeleri_Senato%20karar%C4%B1.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/ege/2020/ProofFiles/A.1.2-10%20Politika%20Belgeleri_Senato%20karar%C4%B1.pdf
http://egetercih.ege.edu.tr/burslar.php
http://egetercih.ege.edu.tr/spor.php
https://egekitap.ege.edu.tr/files/ogrencininelkitabi/
https://egekitap.ege.edu.tr/files/ogrencininelkitabi/
https://kariyer.ege.edu.tr/
https://kariyer.ege.edu.tr/
https://kariyer.ege.edu.tr/
https://kariyer.ege.edu.tr/?tp-course-category=trending-courses
https://kariyer.ege.edu.tr/?tp-course-category=trending-courses
https://sksdb.ege.edu.tr/
https://sksdb.ege.edu.tr/
https://sksdb.ege.edu.tr/files/sksdb/icerik/sportesis22ekimucret.pd
https://sksdb.ege.edu.tr/files/sksdb/icerik/sportesis22ekimucret.pd


 
http://egetercih.ege.edu.tr/kariyer.php 
 
https://imidb.ege.edu.tr/tr-
3812/mevzuat.html 
 
https://hukuk.ege.edu.tr/tr-
7220/genel_tanitim.html 
 
Öğrencilerimize psikolojik danışmanlık 
ve rehberlik hizmeti sağlanmaktadır. 
https://sksdb.ege.edu.tr/tr-
11867/psikolojik_danismanlik_ve_rehb
erlik_birimi_is_akis_semalari.html 

10.3.1. Uluslararası 
insan hakları hukuku 
çerçevesinde 
yasaklanmış olan 
ayrımcılık baz alınarak, 
önceki 12 ay içinde 
bizzat ayrımcılığa ya da 
tacize uğradığını 
hissettiğini bildiren 
nüfusun oranı 

Taciz ve ayrımcılıkla 
mücadele kapsamında 
üniversitemiz, gerekli yasal 
düzenlemeleri temel alan 
uygulamaları birimler arası 
işbirliğine dayalı ve etik 
ilkeler ve yasal hakların 
korunması yoluyla hayata 
geçirmiştir.  
 
Ege Üniversitesi Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliğini 
Destekleme ve Cinsel Taciz 
Önleme Birimini Yürütme 
Kurulu bulunmaktadır.  

Bknz.https://kurulisleri.ege.edu.tr/tr-
3637/e_u__toplumsal_cinsiyet_esitligi
ni_destekleme_ve_cinsel_taciz_onlem
e_birimini_yonetme_kurulu.html 
 

Veri İzleme ve 
Değerlendirme Ofisi (EGE-
VİDO)  
https://egevido.ege.edu.tr/ 

X 

10.4. Özellikle mali, 
ücret ve sosyal koruma 
politikaları olmak üzere 

Çalışanların mali, ücret ve 
sosyal koruma politikaları 
olmak üzere yasal politikalar 

https://imidb.ege.edu.tr/tr-
3812/mevzuat.html 
 

Veri İzleme ve 
Değerlendirme Ofisi (EGE-
VİDO)  
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https://imidb.ege.edu.tr/tr-3812/mevzuat.html
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https://sksdb.ege.edu.tr/tr-11867/psikolojik_danismanlik_ve_rehberlik_birimi_is_akis_semalari.html
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https://kurulisleri.ege.edu.tr/tr-3637/e_u__toplumsal_cinsiyet_esitligini_destekleme_ve_cinsel_taciz_onleme_birimini_yonetme_kurulu.html
https://kurulisleri.ege.edu.tr/tr-3637/e_u__toplumsal_cinsiyet_esitligini_destekleme_ve_cinsel_taciz_onleme_birimini_yonetme_kurulu.html
https://kurulisleri.ege.edu.tr/tr-3637/e_u__toplumsal_cinsiyet_esitligini_destekleme_ve_cinsel_taciz_onleme_birimini_yonetme_kurulu.html
https://imidb.ege.edu.tr/tr-3812/mevzuat.html
https://imidb.ege.edu.tr/tr-3812/mevzuat.html


politikaların 
benimsenmesi ve 
eşitliğin giderek daha 
çok sağlanması 

benimsenerek haklarının 
korunması temel 
alınmaktadır. Bu amaçla 
eşitliğin sağlanması adına 
memurlar ve işçiler için; 
4688 sayılı Kamu Görevlileri 
Sendikaları ve Toplu 
Sözleşme Kanunu, 6356 
sayılı Sendikalar ve Toplu İş 
Sözleşmeleri Kanunu 
uyarınca sendikal haklar 
düzenlenmektedir. 

https://personeldb.ege.edu.tr/tr-
10988/yonetmelikler.html 
 

https://egevido.ege.edu.tr/ 

10.4.1. Ücretler ve 
sosyal koruma 
transferlerini içeren 
işgücünün GSYH'deki 
payı 

Ayrımcılık karşıtı politikalara 
göre,  
 -herkes; dil, ırk, renk, 
cinsiyet, siyasi düşünce, 
felsefi inanç, din, mezhep ve 
benzeri sebeplerle ayırım 
gözetilmeksizin kanun 
önünde eşittir. 
Kadınlar ve erkekler eşit 
haklara sahiptir. Devlet, bu 
eşitliğin yaşama geçmesini 
sağlamakla yükümlüdür.  Bu 
maksatla alınacak tedbirler 
eşitlik ilkesine aykırı olarak 
yorumlanamaz.  
-657 sayılı Kanunun Temel 
İlkeler başlıklı 3’üncü 
maddesinde sınıflandırma, 
kariyer ve liyakat belirlenmiş 
olup liyakat; devlet kamu 

X Veri İzleme ve 
Değerlendirme Ofisi (EGE-
VİDO)  
https://egevido.ege.edu.tr/ 

X 

https://personeldb.ege.edu.tr/tr-10988/yonetmelikler.html
https://personeldb.ege.edu.tr/tr-10988/yonetmelikler.html


hizmetleri görevlerine 
girmeyi, sınıflar içinde 
ilerleme ve yükselmeyi, 
görevin sona erdirilmesini 
liyakat sistemine 
dayandırmak ve bu sistemin 
eşit imkanlarla 
uygulanmasında devlet 
memurlarını güvenliğe sahip 
kılmaktır. 
4857 sayılı İş Kanunun “Eşit 
Davranma İlkesi” başlıklı 
5’inci maddesi uyarınca iş 
ilişkisinde dil, ırk, renk, 
cinsiyet, engellilik, siyasal 
düşünce, felsefî inanç, din 
ve mezhep ve benzeri 
sebeplere dayalı ayrım 
yapılamaz. 

10.5. Küresel finans 
piyasalarının ve 
kurumlarının 
düzenlenmesi ve 
denetlenmesinin 
geliştirilmesi ve bu tür 
düzenlemelerin hayata 
geçirilmelerinin 
güçlendirilmesi 

Üniversitemizde küresel 
ortaklıklar oldukça önemli 
görülmektedir. Öğrenme 
hareketliliği ile bu amaca 
yönelik çalışmalar 
sürdürülmekte, uluslararası 
proje ortaklıklarında fırsat 
eşitliği ilkesine göre anlaşma 
sağlanmaktadır.  

https://international.ege.edu.tr/ 
 
https://www.yok.gov.tr/kurumsal/idari-
birimler/egitim-ogretim-
dairesi/uluslararasi-ortak-egitim-
ogretim-programlari 
 
http://international.ege.edu.tr/files/inter
national/icerik/erasmusogrenimgidenis
akissemasi(1).pdf  

Veri İzleme ve 
Değerlendirme Ofisi (EGE-
VİDO)  
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X 

10.5.1. Finansal 
Sağlamlık Göstergeleri 

X X X X 

https://international.ege.edu.tr/
https://www.yok.gov.tr/kurumsal/idari-birimler/egitim-ogretim-dairesi/uluslararasi-ortak-egitim-ogretim-programlari
https://www.yok.gov.tr/kurumsal/idari-birimler/egitim-ogretim-dairesi/uluslararasi-ortak-egitim-ogretim-programlari
https://www.yok.gov.tr/kurumsal/idari-birimler/egitim-ogretim-dairesi/uluslararasi-ortak-egitim-ogretim-programlari
https://www.yok.gov.tr/kurumsal/idari-birimler/egitim-ogretim-dairesi/uluslararasi-ortak-egitim-ogretim-programlari
http://international.ege.edu.tr/files/international/icerik/erasmusogrenimgidenisakissemasi(1).pdf
http://international.ege.edu.tr/files/international/icerik/erasmusogrenimgidenisakissemasi(1).pdf
http://international.ege.edu.tr/files/international/icerik/erasmusogrenimgidenisakissemasi(1).pdf


10.6. Daha etkili, 
güvenilir, hesap verebilir 
ve meşru kurumların var 
olması için küresel 
uluslararası ekonomi ve 
finans kurumlarındaki 
karar verme 
süreçlerinde gelişmekte 
olan ülkelerin daha iyi 
temsilinin sağlanması ve 
seslerinin duyurulması 

Etkili, güvenilir, hesap 
verebilir bir kurumsal 
anlayışla politika 
belirlenmektedir. Bu amaçla 
her birimde erişilebilir ve 
sistematik geribildirim süreci 
şeffaflık ilkesine göre 
yapılandırılmıştır.  

Katılım odaklı bir anlayışla tüm 
akademik ve idari personeli ile 
öğrencilerin erişimine açık iletişim 
kanalları oluşturulmuştur. 
http://rektorrandevu.ege.edu.tr/randev
u.php 
 
https://turkuazmasa.ege.edu.tr/Turkua
zSSO/form  
 
 
 

Veri İzleme ve 
Değerlendirme Ofisi (EGE-
VİDO)  
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X 

10.6.1. Gelişmekte olan 
ülkelerin uluslararası 
kuruluşlarda oy hakkı ve 
üyelik oranı 

X X X X 

10.7. Planlı ve iyi 
yönetilen göç 
politikalarının 
uygulanmasıyla 
insanların sistemli, 
güvenli, düzenli ve 
sorumlu göçlerinin ve 
yer değiştirmelerinin 
kolaylaştırılması 

Üniversitemiz, planlı ve iyi 
yönetilen göç politikalarına 
eğitim öğretim planlama 
desteği sunmakta ve bu 
süreci fırsat eşitliği ilkesine 
göre düzenlemektedir.  

https://oidb.ege.edu.tr/tr-
14595/uluslararasi_protokoller.html 
 
https://oidb.ege.edu.tr/files/oidb/icerik/
yonerge2022.pdf 
 
https://oidb.ege.edu.tr/files/oidb/icerik/
2022_egeyos_kontenjanlari(1).pdf 
 
https://oidb.ege.edu.tr/files/oidb/icerik/
egeyos_turkce_kilavuz(1).pdf  

Veri İzleme ve 
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10.7.1. Hedef ülkede 
kazanılan yıllık gelirin bir 
oranı olarak çalışanların 
işe alım sebebiyle 
ortaya çıkan maliyetleri 

X X X X 

http://rektorrandevu.ege.edu.tr/randevu.php
http://rektorrandevu.ege.edu.tr/randevu.php
https://turkuazmasa.ege.edu.tr/TurkuazSSO/form
https://turkuazmasa.ege.edu.tr/TurkuazSSO/form
https://oidb.ege.edu.tr/tr-14595/uluslararasi_protokoller.html
https://oidb.ege.edu.tr/tr-14595/uluslararasi_protokoller.html
https://oidb.ege.edu.tr/files/oidb/icerik/yonerge2022.pdf
https://oidb.ege.edu.tr/files/oidb/icerik/yonerge2022.pdf
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10.7.2. İyi yönetilen göç 
politikalarını uygulayan 
ülkelerin sayısı 

X X X X 

10.a. Dünya Ticaret 
Örgütü anlaşmalarına 
uygun olarak, özellikle 
en az gelişmiş ülkeler 
olmak üzere gelişmekte 
olan ülkeler için özel ve 
farklı muamele ilkesinin 
uygulanması 

X X X X 

10.a.1. Sıfır gümrük 
vergili gelişmekte olan 
ülkeler ve en az gelişmiş 
ülkelerden yapılan 
ithalata uygulanan tarife 
sınırlarının oranı 

X X X X 

10.b. Özellikle en az 
gelişmiş ülkeler, Afrika 
ülkeleri, gelişmekte olan 
küçük ada devletleri ve 
karayla çevrili 
gelişmekte olan ülkeler 
olmak üzere ihtiyacın en 
fazla olduğu ülkelere, 
ulusal plan ve 
programlarına göre, 
doğrudan yabancı 
yatırımı da kapsayan 
nakit akışlarının ve 
resmi kalkınma 

X X X X 



yardımlarının teşvik 
edilmesi 

10.b.1. Kaynak alıcı ve 
donör ülkeler ve akış 
türüne göre, kalkınma 
için giden toplam 
kaynak (örneğin resmi 
kalkınma yardımı (RKY), 
doğrudan yabancı 
yatırımlar ve diğer 
kaynak akımları) 

X X X X 

10.c. 2030’a kadar 
göçmen havaleleri işlem 
maliyetlerinin yüzde 
3’ün altına indirilmesi ve 
maliyeti yüzde 5’ten 
yüksek olan havale 
koridorlarının ortadan 
kaldırılması 

X X X X 

10.c.1. Göçmenlerin 
havale edilen 
miktarlarının bir oranı 
olarak havale masrafları 

X X X X 

 

 

Ege Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Doğrultusunda Eşitsizliklerin Azaltılması Politikası 

Eğitim öğretim her birey için temel bir haktır. Ailede başlayan bu süreç okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumları 

sonrasında, üniversitelerde devam etmektedir. Mezunlarına akademik, sosyal, kültürel yönden bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırmayı 

hedefleyen üniversiteler; bir bakıma gençlerimizin bilimsel düşüncenin önemine inanan, iletişim becerileri yönünden olumlu bir tavır 

sergileyen, insan haklarına saygı duyan ve dünya vatandaşı olma yolundaki yeterliklerine katkı sağlayan eğitim kurumlarıdır. Türkiye 



Cumhuriyeti Anayasasının 42’nci maddesi uyarınca “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz”. Anayasanın bu 

maddesinin gerektirdiği gibi, Ege Üniversitesi tüm birimleriyle toplumun tüm bireylerinin hiçbir ayrım gözetmeksizin eğitim alma 

haklarının sağlanması noktasında üstüne düşeni yaparak herkese fırsat eşitliği sağlama hususundaki görevini önemsemektedir. Ege 

Üniversitesinin eşitsizliklerin azaltılmasına yönelik politikası aşağıda belirtilen hususları kapsar. 

Ege Üniversitesi; 

- Toplumun her kesiminden bireylerin ayrım gözetilmeksizin eğitim almasını hedefler.  

- Yürüttüğü ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarının tamamında toplumun farklı kesimlerinden gelen tüm bireylere fırsat 

eşitliği ilkesine dayalı eğitim imkânı sağlar.  

- Etnik azınlıklar, düşük gelirli öğrenciler ve özel gereksinimli öğrenciler gibi grupları içeren yetersiz düzeyde temsil edilen ve 

yetersiz temsil potansiyeli olan gruplara adil ve katılım temelli imkânlar sunulmasını sağlar.   

- Ayrımcılık ve taciz karşıtı politikaların oluşturulmasını sağlar ve bunların tüm birimler tarafından uygulanmasını sağlayan 

değerlendirme sistemlerini izler.   

- Ayrımcılık ve taciz karşıtı politikaların oluşturulması amacıyla bilimsel ve sosyal etkinlikler gerçekleştirir.  

- Özel gereksinimli bireylerin eğitim alma sürecinde çalışma ve öğrenme ortamını planlar. 

- Özel gereksinimli bireyler için sosyal ve fiziksel anlamda kolaylaştırıcı ve destekleyici yapılar oluşturur.  

Ege Üniversitesi eğitimde fırsat eşitliği sağlanması ve eşitsizliklerin azaltılması bağlamında önemli çalışmalar yürütmektedir. Bu 

çalışmaları ve her bireyin anayasada ifade edildiği gibi eğitim alma hakkının korunmasına yönelik uygulamaları kararlılıkla 

sürdürmektedir. Gerçekleştirdiği çalışmalar bağlamında gelecek yıllarda da gerek bölgesel gerekse ulusal boyutta eşitsizliklerin 

azaltılarak tüm bireylerin eğitim almalarını sağlamak için çalışmalarında kurumsal sürdürülebilirliği ön planda tutmaktadır. Genç 

nüfusun akademik, sosyal, kültürel ihtiyaçlarının üst düzeyde dikkate alınarak hizmet planlamalarına yansıtıldığı üniversitemizde,  

öğrenci odaklılık ilkesi ilk sıralardadır.  Üniversitemizde lisansüstü ve uluslararası eğitim ortaklıkları, öğrenci ve öğretim üye değişim 

programları yüksek oranda destek görmektedir. Genç nüfusun günümüzde kültürlerarası ortaklıklar, küresel eğitim ve işbirliklerine 

dayalı sosyal sorumluluk projelerine yoğun ilgi göstermesi, üniversitemizde sosyal sorumluluk projeler koordinatörlüğü, öğrenci 

toplulukları aracılığıyla hayata geçmektedir. Bu anlamda üniversitemiz gerek sanat gerekse spor alanlarında gençlerin hem eğitim 

hayatlarında hem de mezuniyetleri sonrasında katılımcı bireyler olmalarını, aidiyet duygusu ile mezun oldukları üniversiteye bağlı 



şekilde iletişimde kalmaları amaçlanmaktadır. Dijital dönüşümün bir o kadar önemli bir katkı sağladığı eğitim, iş, sosyal yaşamda 

üniversitemizde genç nüfusun ihtiyaçları ve sosyal katılım dinamikleri kalite çalışmaları ile değerlendirilmektedir. Bir anlamda 

üniversitemiz kalite politikası gereği akademisyenleri, idari personeli ve öğrencileri ile çağın gereklerine yönelik önleyici, iyileştirici ve 

bir o kadar zamanın ruhunu yansıtan girişimci çalışmalarla öncü ve öğrenci odaklı bir kurumdur. Öğrenci odaklılık ilkesi gereği 

lisans ve lisansüstü eğitime devam eden gençlerimizin, ülkenin gelişmişlik göstergelerine olan katkılarının girişimci, yenilikçi ve 

araştırmacı bir ruhla içinde olduğu ekosisteme katkı sunabilecek yetkinlikte olması amacıyla çaba gösterilmektedir. Üniversitemiz 

yönetim anlayışı gereği tüm birimlerinde öğrencilerimize araştırma odaklı desteklerle çevrili, yeşil, sürdürülebilir ve katılımcı, 

huzurlu bir yükseköğretim iklimi sunmaktadır. Çalışmaların kalite ve göstergeleri açısından izlenmesi amaçlı etkili karşılaştırmalar 

yapılmakta ve bu veriler şeffaf bir biçimde paylaşılmaktadır. Öğrencilerin mesleki yeterliklerinin güçlendirilmesi ve işbirliği becerilerinin 

artırılması yoluyla akademik bilgi beceri ve yetkinlik düzeylerinin artırılması, kazanımların izlenmesi de temel hedeflerimiz arasında 

yer almaktadır. Bu anlamda öğrencilerimize temel bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması, izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili 

çalışmaların dijital dönüşüm girişimlerine yansıtılması, kanıt temelli bir gelişim politikasının oluşturulmasında etkilidir.  

Sonuç olarak, Ege Üniversitesinin eğitim politikasında mensubu olan öğrencisi, akademik ve idari personeli ile İyi ki Egeliyiz 

anlayışına dayalı, Ege’li olan tüm paydaşların yaşamlarında bağlılık, aidiyet, işbirliği ve üretkenlik temelli kapsayıcı bir kültürün inşa 

edilmesi hedefine dayalı strateji ve uygulamalar temel alınmaktadır.  

 

 


