
Planlanan Faaliyetler  Faaliyet Sorumluları

1
Araştırma stratejisi ve hedeflerinin araştırma politikası ile

ilişkilendirilmemesi,

Araştırma Stratejisi ve Hedefleri, Araştırma Politikası ile  

ilişkilendirilmesi ABD ve bölümler düzeyinde yapılacak çalışmalarla 

belirlenerek stratejik plana yansıtılacaktır.  

Stratejik Planlama Ekibi, Araştırma Politikaları 

Komisyonu

2

Üniversitemiz öncelikli araştırma alanlarının, Bilim ve Teknoloji

Yüksek Kurulu ve Yükseköğretim Kurulu’nca belirlenmiş öncelikli

alanlar ile üniversitemiz insan kaynağı, altyapısı ve bölge ihtiyaçları

dikkate alınacak şekilde güncellenmemesi,

Stratejik plan çalışmaları kapsamında üst politika belgelerinin analizi 

tamamlanmıştır. Araştırmacı veri tabanı oluşturulacaktır. 

Araştırma geliştirme alt komisyonu rektör 

yardımcıları ile çalışarak  13 Eylül 2017 tarihine 

kadar çalışma tamamlanacaktır.

3 Öncelikli alanların tümüyle ilgili UYGAR merkezlerinin bulunmaması,
Öncelikli alanlar ile ilgili eksik olan merkezlerin kurulması çalışmalarının 

başlatılması sağlanacaktır. 
(2. maddenin sonuçlarına göre belirlenecektir.)

4 Bazı UYGAR merkezlerinin etkin çalışmaması,

Rektör yardımcıları ile birlikte her alanı temsil edecek şekilde bir ekibin 

oluşturularak sistemin kurgulanması sağlanacak ve 28 Eylül  2017 

tarihine kadar çalışma tamamlanarak Kalite Komisyonuna sunulacaktır.

Yazışmalar SGDB tarafından, takip web ekibi 

tarafından yapılacaktır.

5

Tüm araştırma faaliyetlerinin çıktılarını izleme, değerlendirme ile

yerel/bölgesel ve ulusal katkısını izleyecek kabiliyete sahip bir

sistemin bulunmaması,

Rektör Yardımcıları ile birlikte her alanı temsil edecek şekilde bir ekibin 

oluşturularak sistemin kurgulanmasının sağlanacak 28 Eylül  2017 

tarihine kadar çalışma tamamlanarak Kalite Komisyonuna sunulacaktır. 

Rektör Yardımcıları

6

Araştırma kültürünün kurum çapında yaygınlaşmasını sağlamak

üzere dış destekli proje yürütücüsü ve araştırmacılarının

deneyimlerinin paylaşıldığı toplantıların yeterli düzeyde olmaması,

TTO tarafından araştırma kültürünün kurum çapında 

geliştirilmesi/yaygınlaştırılması için bir kurum içi bir kurum dışı olmak 

üzere yılda iki kez panel / toplantı yapılacaktır.

TTO Birim Yetkilisi

7 Lisansüstü mezunların takip edilememesi,

Mezunlar sayfasında kayıt için yer alan kayıt formu  (aynı veya harici 

bilgilerin yer alması gerekli) yeniden düzenlenecektir. (Öğrenci 

numarası otomatik çekilmeli) 

Mezunlar koordinatörlüğü sayfasının yeni programının hazırlanması 

sağlanacaktır. 

Lisansüstü mezunların takip edilmesi ve kayıt altına alınabilmesi 

amacıyla enstitüler tarafından mezun öğrencilerin iletişim bilgileri 

aracılığıyla mevcut durumlarının belirlenerek, bundan sonra mezun 

olacak öğrencilerin de takibinin yapılması ve elde edilecek bilgilerin 

(web sayfası güncellendikten sonra) Mezunlar Koordinatörlüğüne mail 

olarak iletilmesi sağlanacaktır. (Aynı işlemin Tıp-Diş uzmanlık öğrencileri 

içinde ilgili birimlerce yapılması da sağlanacaktır.)

 Prof.Dr. Vedat Ceyhan ve Prof.Dr. Mehmet Ali 

Cengiz)

8 Uzmanlık alanlarına göre araştırmacı veri tabanının bulunmaması,

Yeni düzenlenecek formun akademisyenlere web ortamında 

dolturtulması ve YÖKSİS üzerinden sağlanan bilgilerle veri tabanı 

oluturulacaktır. Uzmanlık alanına göre üniversitemiz ana sayfasındaki 

araştırma başlığının altında bir arama moturunun yer alması 

sağlanacaktır.

Sorumlu Prof.Dr. Mehmet Ali Cengiz - Prof.Dr. 

Mehmet KURAN

9

Proje yazma, raporlama, yabancı dili gözden geçirme ve nicel-nitel

veri analizi danışmanlığı verecek sürekli bir destek biriminin

bulunmaması,

Proje yazma ve raporlama desteğinin TTO tarafından, yabancı dil 

gözden geçirme , nicel-nitel veri analizi danışmanlığı işlemlerinin ise 

UZEM tarafından organize edilecektir. 

TTO ve UZEM Birim Yöneticileri. (SGDB yazı 

yazacak, içerkleri ile ilgili proje - Prof.Dr. Hüsnü 

Demirsoy, Yabancı dil gözden geçirme, nitel-nicel 

veri analizi için Prof.Dr. Mehmet Ali Cengiz)

10
Üniversitenin Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinde ilk 50

üniversite arasında bulunmaması.

Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet KURAN'dan bilgi alınarak (bir sonraki 

toplantıya kadar) yapılacaklar belirlenecektir. 
Prof.Dr. Mehmet Ali CENGİZ

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME BÖLÜMÜ İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ
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