
2019 DEĞERLENDİRMESİ İÇİN ŞABLON 
 
Lütfen işbu belgeyi, yazılı çıktı olarak değil, ancak elektronik posta ile elektronik şekilde ibraz 
ediniz.  Formu doldurmak için Microsoft Word kullanınız. İşbu formun son ibraz tarihi 30 Eylül 
2019'dur, ancak eğer isterseniz daha önceki bir tarihte de ibraz edebilirsiniz. 
 
Bu öz değerlendirmenin amacı, bir yandan sizin girdileriniz ve görüşlerinizin dikkate alınmasını 
sağlayarak, size ve ELC idaresine performansınızı değerlendirme konusunda yardımcı olmaktır. 
Lütfen işbu formu doğru ve eksiksiz şekilde doldurunuz. Eğer aşağıdaki kategorilerden herhangi 
bir tanesi sizin 2018-19 akademik yılındaki çalışmanız için geçerli değilse, basitçe YOK 
yazabilirsiniz. Aşağıdaki sorular 2018-19 akademik yılına özgüdür. Daha önceki yıllardaki 
başarılarınıza veya katkılarınıza referans yapmayınız. 
 
Her bir kategori için kritere uygun bilgileri veriniz, ve performansını 1 ila 5*'e kadar olan bir 
skalada derecelendiriniz, burada 1 Yetersiz, 2 Beklentilerin Altında, 3 Beklentileri Karşılıyor, 4 
Beklentileri Aşıyor ve 5 Üstün anlamına gelir. Her bir kategori için yazdığınız metin, kendinize 
vermiş olduğunuz skoru destekliyor olmalıdır. Örneğin, belirli bir alandaki performansınızın 5 
üzerinden 4 olduğuna inanıyorsanız, performansınız beklentileri nasıl ve -hangi dereceye kadar- 
aştığını açıklamanız gereklidir. Eğer böyle yapmazsanız, performansınızın beklentileri aşmadığı 
varsayılacaktır. Personel Rehberinden alınmış ve size verilmiş olan okutman iş tanımı ve kurul 
sorumlulukları belgelerine başvurabilirsiniz. 
 
*Mesleki Gelişim şu anda programımızın bir gerekliliği olmaması nedeniyle Mesleki Gelişim bir 
Bonus kategoridir. Bu nedenle, akademik yıl boyunca herhangi bir mesleki gelişim aktivitesine 
girişmemiş veya tamamlamamışsanız kendinize 0 skorunu veriniz. Bu sizin genel Performans 
Değerlendirme Skorunuz üzerinde nötr bir etkiye sahip olacaktır. Eğer bu tür aktivitelere girişmiş 
ve tamamlamışsanız, bu aktivitelerin sayısına ve niteliğine dayalı olarak kendinize 1 veya 2 
skorunu veriniz. Bütün Öz Değerlendirme kategorilerinde olduğu gibi vermiş olduğunuz skor ile 
ilgili nedeninizi gerekçelendirmek durumundasınızdır. 
 
ELC idaresi sizin Öz Değerlendirmenizi gözden geçirecek ve daha sonrasında her bir performans 
kategorisi için numerik bir skor verecektir. Bu numerik skor sizin vermiş olduğunuz ile aynı olabilir 
veya olmayabilir. Nihai Performans Değerlendirme Skorunuz da ayrıca Akademik İşlerden 
Sorumlu Rektör Yardımcısının, İnsan Kaynakları Departmanının ve Üniversite Rektörünün gözden 
geçirmesine tabidir. 
 
Eğer Performans Değerlendirme Skorunuz konusunda hemfikir değilseniz, bunun nedenini 
açıklayan bir dilekçe yazın ve değerlendirmeyi görüşmek üzere bir randevu talebiyle birlikte ELC 
Direktörüne ve Direktör Yardımcısına elektronik posta ile gönderin. Bu görüşme tatmin edici 
şekilde çözüm sağlayamazsa, Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı, ve en nihayetinde bu 
konulardaki kararı kesin karar olan üniversite Rektörü ile görüşebilirsiniz. 
 
Öğretim Başarıları %35 
Bu kategori sınıfa getirmiş olduğunuz öğretim metotlarını ve öğretiminizi iyileştirme için 
izlediğiniz yolları içerir. Bu aynı zamanda öğrencilerin öğrenmesini iyileştirmek amacıyla 
öğrencilerden, ve aynı zamanda idare ve/veya meslektaşlardan gelen geri bildirimleri isteme ve 
bunlara yanıt verme ile ilgili kendine has yolları içerir.  Bu aynı zamanda ELC'deki çeşitli 



öğretimsel kaynakları (ders materyalleri, yardımcı materyaller, Tahta) öğrenci öğrenmesini 
maksimize etmek için nasıl kullanmış olduğunuzu da içerir. Yenilikçi öğretim yaklaşımları ve 
öğretmenliğinizdeki yeni fikirler veya tekniklerin kullanılması burada açıklanmalıdır. 
 
2018-19'da öğretmenliğinizde karşılaşmış olduğunuz zorluklar ve bununla nasıl başa çıktığınız ile 
ilgili en az bir tane spesifik örnek veriniz. Eğer öğretmenliğiniz bu yıl gözlemlenmişse, bu 
deneyimi ve geri bildirime vermiş olduğunuz yanıtı bu bölümde belirtiniz. Ders değerlendirme 
yanıtları şeklinde olan öğrenci geri bildirimleri bu kategoride etmen olarak alınacaktır. 
 
Öz-Derecelendirme (1 ila 5): 
Okutman Sorumlulukları %20 
Bu her bir dönemde dersini vermiş olduğunuz saatlerin sayısı, her bir dönemde vermiş olduğunuz 
derslerin isimleri, ve her bir dönemde verilen derslerin seviyesi(leri) ile ilgili bir kayıttır. Eğer 
herhangi bir dönemde tam-yükten daha fazla ders vermişseniz, lütfen bu durumu da ayrıca 
belirtiniz. Herhangi bir dönem dahilindeki öğretim görevlendirmelerinizin sizden standart hazırlık, 
not verme, ve/veya öğrenci geri bildirim zamanı ve çabasından daha fazlasını gerektirdiğini 
hissediyorsanız lütfen bunun neden olduğunu açıklayınız. 
Okutman Sorumlulukları kategorisi aynı zamanda yerleştirme ve yeterlilik sınavı ile ilgili 
sorumlulukların tespitini ve yeterliliğini içerir. Lütfen, o gün devamsızlık yapma için izniniz olmuş 
olsa bile, vermemiş olduğunuz her türlü yeterlilik sınavını belirtiniz. Bir yeterlilik sınavına geç 
kalmışsanız veya katılamamışsanız lütfen nedenini açıklayınız. Yeterlilik sınavlarını verme veya 
notlandırma konusunda karşılaşmış olduğunuz her türlü problemi belirtiniz. Bir yeterlilik sınavı 
verirken veya notlandırırken herhangi bir hata yapmışsanız veya sınav prosedürlerinden 
sapmışsanız, bunu açıklayın ve neden olduğunu belirtin. 
 
Öz-Derecelendirme (1 ila 5): 
Mesleki Katkılar %25 
Bu üye olunmuş veya başkanlık yapılan kurulları ve/veya birimleri, ve her bir kurul ya da birimin 
çalışmasına yapmış olduğunuz katkıların spesifik olarak açıklamalarını içerir. Bu katkılar planlama, 
materyal geliştirme, dokümantasyon, ders lideri veya seviye temsilcisi olarak hizmet etmek, vize 
ve final geri bildirimi, düzeltme okuması (proof reading) yapmak, sınav ses dosyaları yaratmak, Ed 
Tech desteği, sınav veya test geliştirme, ve programa katkıda bulunan projelerde meslektaşlar ile 
işbirliğini içerebilirler.  
Değerlendirme Biriminde bulunan okutmanlar kendi aktivitelerini belirli bir detaya kadar 
açıklamalı ve bu alandaki katkılarını belirtmelidirler. Bu kategorinin nispi ağırlığı kendi 
çalışmalarının büyük kısmının öğretimden ziyade sınav geliştirmeye yönelik olmasını yansıtması 
ile yukarıya doğru ayarlanacaktır. 
Eğer Mesleki Gelişim Biriminin bir üyesiyseniz, lütfen Mesleki Gelişim ile ilgili aktivitelerinizi ve 
katkılarınızı burada özetleyiniz. 
Özel projelere olan bireysel katkılar, ve yeni okutmanlara verilen yardım da buraya dahil 
edilmelidir. Son olarak, eğer 2018-19 dahilinde ELC politikalarından önemli ölçüde sapmışsanız, 
bu tür sapmaları gelecekte önlemek için olan spesifik bir planı burada belirtiniz. 
 
Öz-Derecelendirme (1 ila 5): 
Öğrenci Desteği %20 
Bu sınıf dışında öğrencilere nasıl yardımcı olduğunuz ile ilgilidir, yani öğrenci eğitim oturumları, 
çalıştayları, sohbet grupları, ve başka yöntemlerle sağlamış olduğunuz destek. Ders 



değerlendirme yanıtları şeklinde olan öğrenci geri bildirimleri bu kategoride etmen olarak 
alınacaktır. 
 
Öz-Derecelendirme (1 ila 5): 
Mesleki Gelişim Bonusu (maksimum 5 puan) 
Bu katılım sağlanmış olan konferansları ve verilmiş olan sunumları, alınmış olan dış 
kalifikasyonları, katılım sağlanan ELT kurslarını, ve ELT alanında yayınlanmış olan makaleleri içerir. 
Üniversiteden alınan ödüller ve KOLT seminerlerine katılım da buraya dahil edilebilir.  
Eğer Mesleki Gelişim Biriminin bir üyesiyseniz, lütfen aktivitelerinizi Mesleki Katkılar bölümünde 
açıklayınız, ancak aynı zamanda PDU (Mesleki Gelişim Birimi) üyeliğiniz konusunu burada da 
belirtebilirsiniz.  
 
Öz-Derecelendirme (0 ila 2): 
Sözünü etmek istediğiniz her türlü diğer katkılar veya başarılar dahil olmak üzere 2018-19 
akademik yılının toplamı. ELC'deki 2018-19 aktivitelerinizin pozisyonunuzun gerekliliklerini önemli 
ölçüde aştığını düşünüyorsanız, lütfen bununla ilgili nedenlerinizi burada özetleyiniz. Kendi Öz-
Derecelendirmenizi etkin şekilde açıklamanız ve desteklemeniz önemlidir.   
 
Genel Öz-Derecelendirme (1 ila 5): 


