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HARCAMA BİRİMİ : Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi 

ALT BİRİM               : Veri Derleme ve Analiz 
 
 

Sıra 

No 
Hizmetin/Görevin Adı 

Riskler (Görevin Yerine 

Getirilmemesinin Sonuçları) 

Risk 

Düzeyi* 

Prosedürü** 

(Alınması Gereken Önlemler 

 veya Kontroller) 

Görevi Yürütecek Personelde  

Aranacak Kriterler 

1 Akademik Performans Verileri Analizi 

Araştırma üniversitesi ve YÖK 

İzleme/Değerlendirme 

kriterlerlerine göre belirlenmiş, 

araştırma ve aday araştırma 

üniversitelerine ait yayın ve atıf 

verilerinin düzenli periyotlarda 

toplanmaması neticesinde, 

kütüphanenin ilgili verileri ile 

karşılaştırma yapılabilmesi mümkün 

olamamakta ve aday araştırma 

üniversitesi olarak Ege 

Üniversitesinin diğer üniversitelere 

göre pozisyonu tam olarak 

belirlenememektedir. 

Orta 

Yayın ve atıf verilerine erişim, 

üniversite ve akademisyen bazında 

periyodik olarak bilimsel veri tabanları 

(Web of Science, InCites, SciVal başta 

olmak üzere) aracılığıyla 

gerçekleşmektedir. Bu sebepten, 

üniversitemizce de üyelikleri bulunan 

veri tabanlarına ve dolayısıyla çevrimiçi 

ağlara erişimin sürekli olarak 

sağlanabilmesi gerekmektedir. 

- Bilimsel veri tabanı kavramına, 

prensiplerine ve tarama algoritmasına 

hakim olması, 

- Veri tabanı modülleri/sınır koşullarının 

(zaman, kişi, kurum, yayın türü, atıf 

türü vb.) profesyonel kullanımına 

hakim olması, 

- Bilimsel veri tabanı sonuçlarını analiz 

edebilme ve istatistiki olarak sıralama 

becerisine sahip olması. 

2 

Uluslararasılaşma Bülteni Hazırlama: 

Araştırma üniversitesi olma yolunda 

önemli parametrelerden olan, yurt dışı 

üniversitelerden farklı araştırmacılarla 

nitelikli proje ve proje çıktıları ortaya 

koyma amacıyla, Ege Üniversitesi 

bünyesinde uluslararasılaşma bülteni 

oluşturulmaktadır. Bu bülten 

oluşturulurken hedef kitle; THE, QS gibi 

prestijli akademik sıralama kuruluşlarında 

ilk 200’e giren üniversitelerden alanında 

yetkin potansiyel işbirliği kurulabilecek, 

alan etki faktörü ve h-indeksi yüksek 

akademisyenler belirlenmekte ve bülten 

Bu bültenin paylaşılmaması ile 

uluslararasılaşma amacıyla Ege 

Üniversitesi’nin nitelikli yurt dışı 

araştırmacılarına tanıtımının 

aksayacağı düşünülmektedir. 

Orta 

Akademik performans belirlemede 

olduğu üzere, özellikle uluslararası 

işbirliği (collaboration) modülü aktif 

olarak kullanılmakta olan Elsevier-

SciVal veri tabanının modül 

erişimlerinin kesintiye uğramaması 

gerekmektedir. 

- Bilimsel veri tabanı kavramına, 

prensiplerine ve tarama algoritmasına 

hakim olması, 

- Veri tabanı modülleri/sınır koşullarının 

(işbirlikleri, genel istatistikler, zaman, 

kişi, kurum, yayın türü, atıf türü vb.) 

profesyonel kullanımına hakim olması, 

- Başta SciVal olmak üzere, bilimsel veri 

tabanı sonuçlarını analiz edebilme ve 

istatistiki olarak sıralama becerisine 

sahip olması, 

- THE, QS, ARWU gibi uluslararası 

sıralama kuruluşlarının sıralama 

ölçütlerine dair bilgiye sahip olması. 

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzanlamıştır.
Evrak sorgulaması https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=5547&eD=BSEM4R2T83&eS=474556 adresinden yapılabilir.

Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 24.12.2021-E.474556
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bu özelliklerdeki akademisyenlerle 

paylaşılmaktadır. 

3 

EGE Pik Sıralama Ofisi için veri analizi 

ve veri sağlama desteğinin sunulması: Ege 

Sıralama Ofisi adı altında, yurt dışındaki 

prestijli sıralama kuruluşları için senelik 

periyodik veri toplama ve analiz ederek 

ilgili sistemlere doğru şekilde yüklenme 

prosedürüdür. 

Üniversitelerarası sıralama 

kuruluşları için yanlış veya eksik 

veri sağlanması, gelecek yıllarda 

talep edilecek benzeri verilerde 

oluşabilecek muhtemel farklılıkların 

da açıklanabilir olmasını 

zorlaştıracak riske sahiptir. 

Yüksek 

Sıralama kuruluşlarına ait veri talebi 

takvimlerinin gerek kurumsal mail 

yoluyla, gerekse web sitelerindeki 

duyuruları vasıtasıyla düzenli takip 

edilmesi ve belirlenen son veri giriş 

tarihinden önce, verilerin üniversitenin 

ilgili alt birimlerinden sağlıklı ve 

düzenli bir biçimde toplanması 

gerekmektedir.  

- THE, QS, ARWU gibi uluslararası 

sıralama kuruluşlarının sıralama 

ölçütlerine dair detaylı bilgiye sahip 

olması,  

- Veri giriş portallarının kullanımına ve 

veri giriş takvimlerine hakim olması, 

- Ege Üniversitesi alt birimlerinden, ilgili 

sıralama verilerinin düzenli bir 

sistematikle toplanmasını organize 

edebilecek yetkinliğe sahip olması. 

4 

Ege Üniversitesi Öncelikli Alanlar 

Raporlamaları: Araştırma Üniversitesi ve 

YÖK İzleme/Değerlendirme kriterleri ile 

doğrudan bağlı olan araştırma kapasitesi 

ve araştırma kalitesi alt başlıklarına 

yönelik, Cumhurbaşkanlığı Strateji 

Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından 

yayımlanan ve Ege Üniversitesi tarafından 

üniversite özelinde detaylandırılan 

“öncelikli araştırma alanları” için, 

Üniversitenin yetkin olduğu alanlar başta 

olmak üzere sektörel eğilim belirleme ve 

yetkinlik analizlerinin gerçekleştirilmesi 

ve raporlanmasını içerir. 

İlgili analiz ve raporlamaların 

zamanında yapılmaması 

durumunda, Üniversitenin yetkin 

olduğu alanların belirlenmesi ve 

ilgili aday araştırma üniversiteleri 

ile Türkiye Üniversiteleri arasındaki 

pozisyonumuzun ne olduğu ile ilgili 

fikir edinmenin güçleşeceği tahmin 

edilmektedir. 

Yüksek 

İlgili raporlama için gerekli yayın ve atıf 

performans verileri, üstteki maddelerde 

anlatıldığı üzere, ilgili veri tabanlarından 

sağlıklı ve kesintisiz bir erişimle 

çekilebilir durumda olmalıdır. Bununla 

birlikte, araştırma altyapısı ve 

araştırmacı personel istihdamı ile ilgili 

kurumsal verilerin, Üniversitenin ilgili 

alt birimlerince sağlıklı ve periyodik bir 

biçimde sağlanabilir olması 

gerekmektedir.  

- Bilimsel veri tabanı kavramına, 

prensiplerine ve tarama algoritmasına 

hakim olması, 

- Veri tabanı modülleri/sınır koşullarının 

(işbirlikleri, genel istatistikler, zaman, 

kişi, kurum, yayın türü, atıf türü vb.) 

profesyonel kullanımına hakim olması, 

- Başta SciVal olmak üzere, bilimsel veri 

tabanı sonuçlarını analiz edebilme ve 

istatistiki olarak sıralama becerisine 

sahip olması, 

- Ege Üniversitesi alt birimlerinden, ilgili 

akademik istihdam ve altyapı 

verilerinin düzenli bir sistematikle 

toplanmasını organize edebilecek 

yetkinliğe sahip olması. 

5 

Ulusal Prestijli Akademik Ödül 

Başvurularının Organize Edilmesi: 

Araştırma Üniversitesi kavramı için 

önemli bir parametre olan YÖK, Türkiye 

Bilimler Akademisi ve TÜBİTAK 

bünyesinde verilen prestijli ödüllere yıllık 

başvuru sistematiğini içermektedir. 

Yüksek prestije sahip bu ödüllere 

başvuruların, son başvuru 

tarihlerinden evvel 

gerçekleştirilmesi, üniversitenin 

ilgili kritere ait puanının yüksek 

olmasını sağlayacaktır. 

Yüksek 

- Ödül başvuruları için; ilgili ödüle 

aday gösterimi amacıyla, 

Üniversitenin tüm alt birim 

yöneticilerine resmi yazıyla duyuruya 

çıkılması ve gelen resmi yazı 

cevaplarının ödüllere göre 

sınıflandırılarak arşivlenmesi, 

- YÖK, TÜBA ve TÜBİTAK ödül türleri 

ile başvuru esaslarına hakim olunması, 

- Ödül başvuru tarihlerinin periyodik 

takibinin yapılması, 

- Ödül Töreni Komisyonu 

organizasyonunun ve Rektörlük Kurul 

İşleri ile koordineli çalışmanın 

sağlanması. 
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- Tüm ödüllere kurumsal başvuru 

yapacak adayların belirlenmesi ve Ege 

Üniversitesi Ödül Töreni 

Komisyonunda görüşülmesi amacıyla 

periyodik toplantılar organize 

edilmesi, 

- Komisyonda adaylığı onaylanan ödül 

adayları ile temasa geçerek, ilgili ödül 

için gerekli evrak/dokümantasyonun 

hangi şartlarda (elektronik veya elden 

ıslak imzalı) toparlanacağının 

belirtilmesi 

- Toparlanan başvuru evraklarıyla 

beraber, kurumsal başvuru için gerekli 

Rektörlük imzalı resmi yazıların 

takibi, 

- Elektronik veya posta ortamında 

gönderilecek evrakların tasnifi ve 

kurumsal başvuru olduklarını belirten 

üst yazıların hazırlanması/takibi 

- Tüm dokümantasyonun, ilgili ödül 

portalına, son başvuru tarihinden 

evvel çevrimiçi yüklenmesi veya 

posta ile gönderiminin sağlanması 

gerekmektedir 

6 

Araştırma Odaklı Öğrenci Merkezi 

(AROM) bünyesinde verilmekte olan 

oryantasyon eğitimleri dahilinde, Veri 

Tabanı Kavramı ve Kullanımı  konusunda 

eğitim vermek. 

Eğitimin verilememesi durumunda, 

araştırma odaklı çalışmak isteyen ve 

lisansüstü eğitim görmeyi 

hedefleyen öğrencilere, bilimsel veri 

tabanı kavramının ne olduğu ve 

hangi amaçlar doğrultusunda nasıl 

kullanılması gerektiği ile ilgili 

bilgilerin eksik kalacağı 

düşünülmektedir. 

Orta 

- Veri tabanı eğitimi için belirlenen veri 

tabanlarına erişimin, eğitim esnasında 

yapılması muhtemel bir demo 

çalışması için sürekli olarak 

sağlanabilir olması gerekmektedir.  

- Bilimsel veri tabanı kavramına, 

prensiplerine ve tarama algoritmasına 

hakim olması, 

- Veri tabanı modülleri/sınır koşullarının 

(işbirlikleri, genel istatistikler, zaman, 

kişi, kurum, yayın türü, atıf türü v.b.) 

profesyonel kullanımına hakim olması, 

- Başta SciVal olmak üzere, bilimsel veri 

tabanı sonuçlarını analiz edebilme ve 

istatistiki olarak sıralama becerisine 

sahip olması, 
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- Eğitim verebilme ve hitabet becerisi ile 

altyapısına sahip olmak 

7 
Üst yönetimden gelen raporlama ve veri 

sağlama taleplerinin karşılanması 

- Raporlama son tarihlerine 

uymamak, 

- Zamanında verilere ulaşamamak 

Orta 

- İlgili birimlerden verilerin zamanında 

istenmesi 

- Gecikme durumunda ilgili birim 

yöneticileri ile temasa geçilmesi. 

- Dikkatli, gizlilik ve etik konularında 

hassas olmak. 

8 
Veri tedarik süreçlerinin 

zamanlamalarının planlanması 

- Verilerin zamanında ilgili 

birimlerden talep edilmemesi 
Orta 

- Geçmiş yıllardaki raporlama 

tarihlerine göre zamanlamayı iyi 

planlamak. 

- Dikkatli, planlı ve verilen tarihlere 

uymak 

9 

TÜİK için Üniversitenin ilgili 

birimlerinden veri sağlanması ve girişin 

yapılması 

- Verilerin ilgili birimlerden 

zamanında gelmemesi 
Yüksek 

- İlgili birimlerden verilerin zamanında 

istenmesi 

- Gecikme durumunda ilgili birim 

yöneticileri ile temasa geçilmesi. 

- Dikkatli, planlı ve verilen tarihlere 

uymak. 

 
 

HAZIRLAYAN 

Dr. Mehmet Reşat ATILGAN 

Birim Sorumlusu 

ONAYLAYAN 

Prof. Dr. Şenay ŞANLIER 

Müdür  

*   Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir. 

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler 
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HARCAMA BİRİMİ : Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi 

ALT BİRİM                : Veri Derleme ve Analiz 
 
 

Sıra 

No 
Hassas Görevler 

Hassas Görevin  

Yürütüldüğü 

Birim 

Sorumlu Birim Amiri Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları) 

1 Akademik Performans Verileri Analizi 
Veri Derleme ve 

Analiz 

Dr. Mehmet Reşat 

ATILGAN 

- Araştırma üniversitesi ve YÖK İzleme/Değerlendirme kriterlerlerine 

göre belirlenmiş, araştırma ve aday araştırma üniversitelerine ait yayın 

ve atıf verilerinin düzenli periyotlarda toplanmaması neticesinde, 

kütüphanenin ilgili verileri ile karşılaştırma yapılabilmesi mümkün 

olamamakta ve aday araştırma üniversitesi olarak Ege Üniversitesinin 

diğer üniversitelere göre pozisyonu tam olarak belirlenememektedir. 

2 

Uluslararasılaşma Bülteni Hazırlama: Araştırma 

üniversitesi olma yolunda önemli parametrelerden olan, 

yurt dışı üniversitelerden farklı araştırmacılarla nitelikli 

proje ve proje çıktıları ortaya koyma amacıyla, Ege 

Üniversitesi bünyesinde uluslararasılaşma bülteni 

oluşturulmaktadır. Bu bülten oluşturulurken hedef kitle; 

THE, QS gibi prestijli akademik sıralama kuruluşlarında 

ilk 200’e giren üniversitelerden alanında yetkin 

potansiyel işbirliği kurulabilecek, alan etki faktörü ve h-

indeksi yüksek akademisyenler belirlenmekte ve bülten 

bu özelliklerdeki akademisyenlerle paylaşılmaktadır. 

Veri Derleme ve 

Analiz 

Dr. Mehmet Reşat 

ATILGAN 

- Bu bültenin paylaşılmaması ile uluslararasılaşma amacıyla Ege 

Üniversitesi’nin nitelikli yurt dışı araştırmacılarına tanıtımının 

aksayacağı düşünülmektedir. 

3 

EGE Pik Sıralama Ofisi için veri analizi ve veri sağlama 

desteğinin sunulması: Ege Sıralama Ofisi adı altında, 

yurt dışındaki prestijli sıralama kuruluşları için senelik 

periyodik veri toplama ve analiz ederek ilgili sistemlere 

doğru şekilde yüklenme prosedürüdür. 

Veri Derleme ve 

Analiz 

Dr. Mehmet Reşat 

ATILGAN 

- Üniversitelerarası sıralama kuruluşları için yanlış veya eksik veri 

sağlanması, gelecek yıllarda talep edilecek benzeri verilerde 

oluşabilecek muhtemel farklılıkların da açıklanabilir olmasını 

zorlaştıracak riske sahiptir. 

4 

Ege Üniversitesi Öncelikli Alanlar Raporlamaları: 

Araştırma Üniversitesi ve YÖK İzleme/Değerlendirme 

kriterleri ile doğrudan bağlı olan araştırma kapasitesi ve 

araştırma kalitesi alt başlıklarına yönelik, 

Cumhurbaşkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

tarafından yayımlanan ve Ege Üniversitesi tarafından 

üniversite özelinde detaylandırılan “öncelikli araştırma 

Veri Derleme ve 

Analiz 

Dr. Mehmet Reşat 

ATILGAN 

- İlgili analiz ve raporlamaların zamanında yapılmaması durumunda, 

Üniversitenin yetkin olduğu alanların belirlenmesi ve ilgili aday 

araştırma üniversiteleri ile Türkiye Üniversiteleri arasındaki 

pozisyonumuzun ne olduğu ile ilgili fikir edinmenin güçleşeceği tahmin 

edilmektedir. 
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alanları” için, Üniversitenin yetkin olduğu alanlar başta 

olmak üzere sektörel eğilim belirleme ve yetkinlik 

analizlerinin gerçekleştirilmesi ve raporlanmasını içerir. 

5 

Ulusal Prestijli Akademik Ödül Başvurularının Organize 

Edilmesi: Araştırma Üniversitesi kavramı için önemli 

bir parametre olan YÖK, Türkiye Bilimler Akademisi ve 

TÜBİTAK bünyesinde verilen prestijli ödüllere yıllık 

başvuru sistematiğini içermektedir. 

Veri Derleme ve 

Analiz 

Dr. Mehmet Reşat 

ATILGAN 

- Yüksek prestije sahip bu ödüllere başvuruların, son başvuru 

tarihlerinden evvel gerçekleştirilmesi, üniversitenin ilgili kritere ait 

puanının yüksek olmasını sağlayacaktır. 

6 

Araştırma Odaklı Öğrenci Merkezi (AROM) bünyesinde 

verilmekte olan oryantasyon eğitimleri dahilinde, Veri 

Tabanı Kavramı ve Kullanımı konusunda eğitim 

vermek. 

Veri Derleme ve 

Analiz 

Dr. Mehmet Reşat 

ATILGAN 

- Eğitimin verilememesi durumunda, araştırma odaklı çalışmak isteyen ve 

lisansüstü eğitim görmeyi hedefleyen öğrencilere, bilimsel veri tabanı 

kavramının ne olduğu ve hangi amaçlar doğrultusunda nasıl 

kullanılması gerektiği ile ilgili bilgilerin eksik kalacağı 

düşünülmektedir. 

7 
Üst yönetimden gelen raporlama ve veri sağlama 

taleplerinin karşılanması 

Veri Derleme ve 

Analiz 

Dr. Mehmet Reşat 

ATILGAN 

- Raporlama son tarihlerine uymamak, 

- Zamanında verilere ulaşamamak 

8 Veri tedarik süreçlerinin zamanlamalarının planlanması 
Veri Derleme ve 

Analiz 

Dr. Mehmet Reşat 

ATILGAN 
- Verilerin zamanında ilgili birimlerden talep edilmemesi 

9 
TÜİK için Üniversitenin ilgili birimlerinden veri 

sağlanması ve girişin yapılması 

Veri Derleme ve 

Analiz 

Dr. Mehmet Reşat 

ATILGAN 
- Verilerin ilgili birimlerden zamanında gelmemesi 

 

HAZIRLAYAN 

Dr. Mehmet Reşat ATILGAN  

Birim Sorumlusu 

ONAYLAYAN 

Prof. Dr. Şenay ŞANLIER 

Müdür 
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HARCAMA BİRİMİ : Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi 

ALT BİRİM               : Veri Derleme ve Analiz 

 

Sıra 

No 
Hassas Görev 

Hassas Görevi Olan 

Personelin  

Unvanı/Adı Soyadı 

Risk 

Düzeyi* 

Riskler (Görevin Yerine 

Getirilmemesinin Sonuçları) 

Prosedürü** 

(Alınması Gereken Önlemler 

 veya Kontroller) 

1 Akademik Performans Verileri Analizi 
Dr. Mehmet Reşat 

ATILGAN 
Orta 

Araştırma üniversitesi ve YÖK 

İzleme/Değerlendirme kriterlerlerine 

göre belirlenmiş, araştırma ve aday 

araştırma üniversitelerine ait yayın 

ve atıf verilerinin düzenli 

periyotlarda toplanmaması 

neticesinde, kütüphanenin ilgili 

verileri ile karşılaştırma 

yapılabilmesi mümkün olamamakta 

ve aday araştırma üniversitesi olarak 

Ege Üniversitesinin diğer 

üniversitelere göre pozisyonu tam 

olarak belirlenememektedir. 

Yayın ve atıf verilerine erişim, üniversite ve 

akademisyen bazında periyodik olarak bilimsel 

veri tabanları (Web of Science, InCites, SciVal 

başta olmak üzere) aracılığıyla 

gerçekleşmektedir. Bu sebepten, üniversitemizce 

de üyelikleri bulunan veri tabanlarına ve 

dolayısıyla çevrimiçi ağlara erişimin sürekli 

olarak sağlanabilmesi gerekmektedir. 

2 

Uluslararasılaşma Bülteni Hazırlama: Araştırma 

üniversitesi olma yolunda önemli parametrelerden 

olan, yurt dışı üniversitelerden farklı araştırmacılarla 

nitelikli proje ve proje çıktıları ortaya koyma 

amacıyla, Ege Üniversitesi bünyesinde 

uluslararasılaşma bülteni oluşturulmaktadır. Bu bülten 

oluşturulurken hedef kitle; THE, QS gibi prestijli 

akademik sıralama kuruluşlarında ilk 200’e giren 

üniversitelerden alanında yetkin potansiyel işbirliği 

kurulabilecek, alan etki faktörü ve h-indeksi yüksek 

akademisyenler belirlenmekte ve bülten bu 

özelliklerdeki akademisyenlerle paylaşılmaktadır. 

Dr. Mehmet Reşat 

ATILGAN 
Orta 

Bu bültenin paylaşılmaması ile 

uluslararasılaşma amacıyla Ege 

Üniversitesi’nin nitelikli yurt dışı 

araştırmacılarına tanıtımının 

aksayacağı düşünülmektedir. 

Akademik performans belirlemede olduğu üzere, 

özellikle uluslararası işbirliği (collaboration) 

modülü aktif olarak kullanılmakta olan Elsevier-

SciVal veri tabanının modül erişimlerinin 

kesintiye uğramaması gerekmektedir. 

3 

EGE Pik Sıralama Ofisi için veri analizi ve veri 

sağlama desteğinin sunulması: Ege Sıralama Ofisi adı 

altında, yurt dışındaki prestijli sıralama kuruluşları 

için senelik periyodik veri toplama ve analiz ederek 

Dr. Mehmet Reşat 

ATILGAN 
Yüksek 

Üniversitelerarası sıralama 

kuruluşları için yanlış veya eksik 

veri sağlanması, gelecek yıllarda 

talep edilecek benzeri verilerde 

- Sıralama kuruluşlarına ait veri talebi 

takvimlerinin gerek kurumsal mail yoluyla, 

gerekse web sitelerindeki duyuruları 

vasıtasıyla düzenli takip edilmesi ve belirlenen 
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ilgili sistemlere doğru şekilde yüklenme 

prosedürüdür. 

oluşabilecek muhtemel farklılıkların 

da açıklanabilir olmasını 

zorlaştıracak riske sahiptir. 

son veri giriş tarihinden önce, verilerin 

üniversitenin ilgili alt birimlerinden sağlıklı ve 

düzenli bir biçimde toplanması gerekmektedir.  

4 

Ege Üniversitesi Öncelikli Alanlar Raporlamaları: 

Araştırma Üniversitesi ve YÖK 

İzleme/Değerlendirme kriterleri ile doğrudan bağlı 

olan araştırma kapasitesi ve araştırma kalitesi alt 

başlıklarına yönelik, Cumhurbaşkanlığı Strateji 

Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan ve 

Ege Üniversitesi tarafından üniversite özelinde 

detaylandırılan “öncelikli araştırma alanları” için, 

Üniversitenin yetkin olduğu alanlar başta olmak üzere 

sektörel eğilim belirleme ve yetkinlik analizlerinin 

gerçekleştirilmesi ve raporlanmasını içerir. 

Dr. Mehmet Reşat 

ATILGAN 
Yüksek 

İlgili analiz ve raporlamaların 

zamanında yapılmaması durumunda, 

Üniversitenin yetkin olduğu 

alanların belirlenmesi ve ilgili aday 

araştırma üniversiteleri ile Türkiye 

Üniversiteleri arasındaki 

pozisyonumuzun ne olduğu ile ilgili 

fikir edinmenin güçleşeceği tahmin 

edilmektedir. 

- İlgili raporlama için gerekli yayın ve atıf 

performans verileri, üstteki maddelerde 

anlatıldığı üzere, ilgili veri tabanlarından 

sağlıklı ve kesintisiz bir erişimle çekilebilir 

durumda olmalıdır. Bununla birlikte, araştırma 

altyapısı ve araştırmacı personel istihdamı ile 

ilgili kurumsal verilerin, Üniversitenin ilgili alt 

birimlerince sağlıklı ve periyodik bir biçimde 

sağlanabilir olması gerekmektedir.  

5 

Ulusal Prestijli Akademik Ödül Başvurularının 

Organize Edilmesi: Araştırma Üniversitesi kavramı 

için önemli bir parametre olan YÖK, Türkiye Bilimler 

Akademisi ve TÜBİTAK bünyesinde verilen prestijli 

ödüllere yıllık başvuru sistematiğini içermektedir. 

Dr. Mehmet Reşat 

ATILGAN 
Yüksek 

Yüksek prestije sahip bu ödüllere 

başvuruların, son başvuru 

tarihlerinden evvel 

gerçekleştirilmesi, üniversitenin 

ilgili kritere ait puanının yüksek 

olmasını sağlayacaktır. 

- Ödül başvuruları için; ilgili ödüle aday 

gösterimi amacıyla, Üniversitenin tüm alt 

birim yöneticilerine resmi yazıyla duyuruya 

çıkılması ve gelen resmi yazı cevaplarının 

ödüllere göre sınıflandırılarak arşivlenmesi, 

- Tüm ödüllere kurumsal başvuru yapacak 

adayların belirlenmesi ve Ege Üniversitesi 

Ödül Töreni Komisyonunda görüşülmesi 

amacıyla periyodik toplantılar organize 

edilmesi, 

- Komisyonda adaylığı onaylanan ödül adayları 

ile temasa geçerek, ilgili ödül için gerekli 

evrak/dokümantasyonun hangi şartlarda 

(elektronik veya elden ıslak imzalı) 

toparlanacağının belirtilmesi 

- Toparlanan başvuru evraklarıyla beraber, 

kurumsal başvuru için gerekli Rektörlük imzalı 

resmi yazıların takibi, 

- Elektronik veya posta ortamında gönderilecek 

evrakların tasnifi ve kurumsal başvuru 

olduklarını belirten üst yazıların 

hazırlanması/takibi 

- Tüm dokümantasyonun, ilgili ödül portalına, 

son başvuru tarihinden evvel çevrimiçi 
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yüklenmesi veya posta ile gönderiminin 

sağlanması gerekmektedir 

6 

Araştırma Odaklı Öğrenci Merkezi (AROM) 

bünyesinde verilmekte olan oryantasyon eğitimleri 

dahilinde, Veri Tabanı Kavramı ve Kullanımı 

konusunda eğitim vermek. 

Dr. Mehmet Reşat 

ATILGAN 
Orta 

- Eğitimin verilememesi 

durumunda, araştırma odaklı 

çalışmak isteyen ve lisansüstü 

eğitim görmeyi hedefleyen 

öğrencilere, bilimsel veri tabanı 

kavramının ne olduğu ve hangi 

amaçlar doğrultusunda nasıl 

kullanılması gerektiği ile ilgili 

bilgilerin eksik kalacağı 

düşünülmektedir. 

- Veri tabanı eğitimi için belirlenen veri 

tabanlarına erişimin, eğitim esnasında 

yapılması muhtemel bir demo çalışması için 

sürekli olarak sağlanabilir olması 

gerekmektedir.  

7 
Üst yönetimden gelen raporlama ve veri sağlama 

taleplerinin karşılanması 

Öğr. Gör. Dr. Tuğba 

ADIYAMAN 

Duygu HACIOĞLU 

Dr. Ayşe DURĞAN 

DBEYS 

Ahmet AKILLIOĞLU 

Özgür 

GÜVENENLER, 

Naime AYDIN 

Orta 

- Raporlama son tarihlerine 

uymamak, 

- Zamanında verilere ulaşamamak 

- İlgili birimlerden verilerin zamanında 

istenmesi 

- Gecikme durumunda ilgili birim yöneticileri 

ile temasa geçilmesi. 

8 
Veri tedarik süreçlerinin zamanlamalarının 

planlanması 

Öğr. Gör. Dr. Tuğba 

ADIYAMAN 
Orta 

- Verilerin zamanında ilgili 

birimlerden talep edilmemesi 

- Geçmiş yıllardaki raporlama tarihlerine göre 

zamanlamayı iyi planlamak. 

9 
TÜİK için Üniversitenin ilgili birimlerinden veri 

sağlanması ve girişin yapılması 

Öğr. Gör. Dr. Tuğba 

ADIYAMAN 
Yüksek 

- Verilerin ilgili birimlerden 

zamanında gelmemesi 

- İlgili birimlerden verilerin zamanında 

istenmesi 

- Gecikme durumunda ilgili birim yöneticileri 

ile temasa geçilmesi. 

 

HAZIRLAYAN 

Dr. Mehmet Reşat ATILGAN 

Birim Sorumlusu 

ONAYLAYAN 

Prof. Dr. Şenay ŞANLIER 

Müdür 

*   Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.  

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler 


