
EGE ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI PERFORMANS GÖSTERGELERİ  

E.1. Evrensel temel değerler ve kurumsal değerlere uygun olarak Üniversite Stratejik Planı’nın gerçekleştirilmesine yönelik kalite güvencesi sisteminin 

işletilmesini sağlayan yönetsel yapıyı sürdürülebilir kılmak 

Sıra No Gösterge Gösterge Tanımları İzlenme Yılı / 

Değeri 

Güncel değeri ilk 

altı aylık (2020) 

Gösterge Kaynağı Alınan önlemler ve iyileştirme 

çalışmaları 

PG.E.1.1. Stratejik Plan 

performans 

göstergelerinin 

yıllık gerçekleşme 

oranları  

İlgili yıl kapsamında 

Stratejik Plan 

performans 

göstergelerinin yıllık 

gerçekleşme oranları 

2019/94,5  Özgün Gösterge Ege üniversitesi stratejik planı 2019 yılı 

değerlendirme raporunda ilgili yıla ait 

önlem ve iyileştirme çalışmaları 

belirlenmiştir. 

https://sgdb.ege.edu.tr/files/sgdb/icerik/2

019%20degerlendirmerapor 

 

Altı aylık izleme raporları 

hazırlanmaktadır. 

PG.E.1.2. İç kontrol sistemi 

kapsamında 

uygulamaya 

konulan genel şart 

sayısı 

İlgili yıl kapsamında 

iç kontrol sistemi 

kapsamında 

uygulamaya sokulan 

genel şart sayısı 

2019/65 0 PG 4.4.1 Stratejik 

Plan Göstergesi 

Her yıl sonunda uygulamaya konulacak 

genel şartlar güncellenmektedir. 

PG.E.1.3. İç denetim birimi 

tarafından birim 

başına tespit 

edilen 

uygunsuzluk 

(bulgu) sayısı 

İlgili yıl kapsamında 

iç denetim birimi 

tarafından birim 

başına tespit edilen 

uygunsuzluk (bulgu) 

sayısı 

2019/23 3 PG 4.5.1. Stratejik 

Plan Göstergesi 

 

İç kontrol sistemi kapsamında 

uygulamaya konulan genel şartların 

güncellenmeli. 

E.2. Yönetim sistemleri kapsamında hizmet verilen tüm paydaşların memnuniyetini sağlamak 

Sıra No Gösterge Gösterge Tanımları İzlenme Yılı / 

Değeri 

Güncel değeri ilk 

altı aylık (2020) 

Gösterge Kaynağı Alınan önlemler ve iyileştirme 

çalışmaları 

PG.E.2.1. Öğrenci 

memnuniyet oranı 

(%) 

İlgili yıl kapsamında 

öğrenci memnuniyet 

oranı (%)  

2018/%64  2.21. KİDR Gösterge 

Rakamı 

Daha etkin ölçüm yapılabilmesi 

kapsamında ÜNİVERİ ile uyumlu hale 

getirilmeli. 

PG.E.2.2. Akademik 

personel 

memnuniyet oranı 

(%)  

İlgili yıl kapsamında 

akademik personel 

memnuniyet oranı 

(%) 

2018/%70  2.19. KİDR Gösterge 

Rakamı 

Daha etkin ölçüm yapılabilmesi 

kapsamında KAMUVERİ ile uyumlu hale 

getirilmeli. 

https://sgdb.ege.edu.tr/files/sgdb/icerik/2019%20degerlendirmerapor
https://sgdb.ege.edu.tr/files/sgdb/icerik/2019%20degerlendirmerapor


PG.E.2.3. İdari personel 

memnuniyet oranı 

(%) 

İlgili yıl kapsamında 

idari personel 

memnuniyet oranı 

(%) 

2018/%70  2.20. KİDR Gösterge 

Rakamı 

Daha etkin ölçüm yapılabilmesi 

kapsamında KAMUVERİ ile uyumlu hale 

getirilmeli. 

PG.E.2.4. Mezun 

memnuniyet oranı 

(%) 

İlgili yıl kapsamında 

mezun memnuniyet 

oranı (%)  

2020  Özgün Gösterge Daha etkin ölçüm yapılabilmesi 

kapsamında ÜNİVERİ ile uyumlu hale 

getirilmeli. 

Yeni izlenmeye alınan bir göstergedir. 

PG.E.2.5. Dış paydaş 

memnuniyet oranı 

(%) 

İlgili yıl kapsamında 

dış paydaş 

memnuniyet oranı 

(%)   

 

 

2020  Özgün Gösterge Dış paydaş anketlerinin daha etkin hale 

getirilmesi kapsamında ilgili birimlerden 

görüş alınarak anketler güncellenmeli. 

Yeni izlenmeye alınan bir göstergedir. 

E.3. Eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme alanlarında öncü ve lider konuma ulaşmak yolunda gerekli yönetsel ve teknolojik altyapının geliştirilmesini 

ve sürdürülebilirliğini sağlamak 

Sıra No Gösterge Gösterge Tanımları İzlenme Yılı / 

Değeri 

Güncel değeri ilk 

altı aylık (2020) 

Gösterge Kaynağı Alınan önlemler ve iyileştirme 

çalışmaları 

PG. E.3.1. Büyük onarım 

projeleri için 

tahsis edilen 

ödeneğin kullanım 

oranı (%) 

İlgili yıl kapsamında 

büyük onarım projesi 

için tahsis edilen 

ödeneğin kullanım 

oranı (%) 

2019/%58 %64 PG 4.1.1. Stratejik 

Plan Göstergesi 

Proje planlarına göre muayene kabul 

kontrollerinin zamanında 

gerçekleştirilmesi sağlanmalı. 

İlk 6 aylık dönemde Covid-19 salgını 

nedeniyle çalışmalarda yavaşlama 

olmuştur.Yatırım projeleri için yıl 

içerisinde likit karşılığı ilave ödenek kayıt 

taleplerinin geç gelmesi nedeniyle 

planlanan inşaat/onarım ihalelerine 

çıkılamamıştır. 

2019 yılının son aylarında ihaleye çıkan 

işler ise 2020 yılına sarktığından dolayı 

hedeflenen gerçekleşmeler sağlanacak 

olup derslik ve merkezi birimler inşaat 

projelerinin tamamlanması çalışmaları 

sürdürülecektir. 

PG. E.3.2. Engelli dostu bina 

sayısı 

İlgili yıl kapsamında 

engelli dostu bina 

sayısı 

2019/1 1 PG 4.1.2 Stratejik 

Plan Göstergesi 

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. E.3.3. Kampüs altyapı 

projeleri için 

tahsis edilen 

ödeneğin kullanım 

oranı (%) 

İlgili yıl kapsamında 

Kampüs altyapı 

projesi için tahsis 

edilen ödeneğin 

kullanım oranı (%) 

2019/%46 %56,56 PG 4.1.3. Stratejik 

Plan Göstergesi 

Yatırım projeleri için yıl içerisinde likit 

karşılığı ilave ödenek kayıt taleplerinin 

geç gelmesi nedeniyle planlanan 

inşaat/onarım ihalelerine çıkılamamıştır. 

Diğer yandan yılın son aylarında ihaleye 

çıkan işler ise 2020 yılına sarktığından 

dolayı hedeflenen gerçekleşmeler 

sağlanamamıştır. 

2019 yılı sonunda ihalelerine çıkılan 

işlerin en kısa sürede tamamlanması 

çalışmaları yürütülmektedir. Bunun yanı 

sıra yeni projelerin ihale işlemlerine de 

hız verilmiştir. 

PG. E.3.4. Yatırım 

programında yer 

alan binaların 

tamamlanma oranı 

(%) 

İlgili yıl kapsamında 

yatırım programında 

yer alan binaların 

tamamlanma oranı 

(%) 

2019/0 0 PG 4.1.4. Stratejik 

Plan Göstergesi 

Proje hizmet alımları yapılmış olup 2020 

yılında ihaleye çıkılacaktır. 

Fiziksel altyapının güçlendirilmesine 

yönelik mali kaynakların etkin 

kullanılması sağlanacaktır. 

PG. E.3.5. Lisanslı yazılım 

sayısı 

İlgili yıl kapsamında 

mevcut lisanslı 

yazılım sayısı 

2019/24 22 PG 4.2.1 Stratejik 

Plan Göstergesi 

Birimlerden gelen istek doğrultusunda 

sürekliliği sağlanmaktadır. 

PG. E.3.6. Bütçe 

ödeneklerinin 

kullanım oranı 

(%) 

İlgili yıl bütçe 

ödeneklerinin 

kullanım oranı (%) 

2019/89,99  PG 4.5.1 Stratejik 

Plan Göstergesi 

(Stratejik Plandan 

çıkarıldı.) 

Bütçe ödeneklerinin kullanım oranının 

arttırılması ve sürdürülebilmesi 

sağlanacaktır. 

E.4. Etkin kaynak kullanımı, sürdürülebilirlik ve sürekli iyileştirmeyi hedefleyen yönetim sistem çalışmalarını sistematik olarak yürütmek 

Sıra No Gösterge Gösterge Tanımları İzlenme Yılı / 

Değeri 

Güncel değeri ilk 

altı aylık (2020) 

Gösterge Kaynağı Alınan önlemler ve iyileştirme 

çalışmaları 

PG. E.4.1. İç kontrol sistemi 

kapsamında 

uygulamaya 

İlgili yıl kapsamında 

iç kontrol sistemi 

kapsamında 

2019/65  0 PG 4.4.1 Stratejik 

Plan Göstergesi 

Her yıl sonunda uygulamaya konulacak 

genel şartlar güncellenmektedir. 



konulan genel şart 

sayısı 

uygulamaya konulan 

genel şart sayısı 

PG. E.4.2. İç denetim birimi 

tarafından birim 

başına tespit 

edilen 

uygunsuzluk 

(bulgu) sayısı 

İlgili yıl kapsamında 

iç denetim birimi 

tarafından birim 

başına tespit edilen 

uygunsuzluk (bulgu) 

sayısı 

2019/23 3 PG 4.5.1 Stratejik 

Plan Göstergesi 

İç kontrol sistemi kapsamında 

uygulamaya konulan genel şartlar 

güncellenmeli. 

PG. E.4.3. Büyük onarım 

projesi için tahsis 

edilen ödeneğin 

kullanım oranı 

(%) 

İlgili yıl kapsamında 

büyük onarım projesi 

için tahsis edilen 

ödeneğin kullanım 

oranı (%) 

2019/%58 %64 PG 4.1.1. Stratejik 

Plan Göstergesi 

İlk 6 aylık dönemde Covid-19 salgını 

nedeniyle çalışmalarda yavaşlama 

olmuştur.Yatırım projeleri için yıl 

içerisinde likit karşılığı ilave ödenek kayıt 

taleplerinin geç gelmesi nedeniyle 

planlanan inşaat/onarım ihalelerine 

çıkılamamıştır. 

2019 yılının son aylarında ihaleye çıkan 

işler ise 2020 yılına sarktığından dolayı 

hedeflenen gerçekleşmeler sağlanacak 

olup derslik ve merkezi birimler inşaat 

projelerinin tamamlanması çalışmaları 

sürdürülecektir. 

PG. E.4.4. Bütçe 

ödeneklerinin 

kullanım oranı 

(%) 

İlgili yıl kapsamında 

bütçe ödeneklerinin 

kullanım oranı (%) 

2019/%89,99  PG 4.5.1 Stratejik 

Plan 

Göstergesi(Stratejik 

Plandan çıkarıldı.) 

Bütçe ödeneklerinin kullanım oranının 

arttırılması ve sürdürülebilmesi 

sağlanacaktır. 

PG. E.4.5. Kampüs altyapı 

projesi için tahsis 

edilen ödeneğin 

kullanım oranı 

(%) 

İlgili yıl kapsamında 

Kampüs altyapı 

projesi için tahsis 

edilen ödeneğin 

kullanım oranı (%) 

2019/%46 %56,56 PG 4.1.3. Stratejik 

Plan Göstergesi 

Yatırım projeleri için yıl içerisinde likit 

karşılığı ilave ödenek kayıt taleplerinin 

geç gelmesi nedeniyle planlanan 

inşaat/onarım ihalelerine çıkılamamıştır. 

Diğer yandan yılın son aylarında ihaleye 

çıkan işler ise 2020 yılına sarktığından 

dolayı hedeflenen gerçekleşmeler 

sağlanamamıştır. 

2019 yılı sonunda ihalelerine çıkılan 

işlerin en kısa sürede tamamlanması 

çalışmaları yürütülmektedir. Bunun yanı 

sıra yeni projelerin ihale işlemlerine de 

hız verilmiştir. 



PG. E.4.6. Yatırım 

programında yer 

alan binaların 

tamamlanma oranı 

(%) 

İlgili yıl kapsamında 

yatırım programında 

yer alan binaların 

tamamlanma oranı 

(%) 

2019/0 0 PG 4.1.4. Stratejik 

Plan Göstergesi 

Proje hizmet alımları yapılmış olup 2020 

yılında ihaleye çıkılacaktır. 

Fiziksel altyapının güçlendirilmesine 

yönelik mali kaynakların etkin 

kullanılması sağlanacaktır. 

PG. E.4.7. Öğrenci 

kullanımına 

yönelik tesis ve 

altyapılardan 

memnuniyet oranı 

(%) 

İlgili yıl kapsamında 

öğrenci kullanımına 

yönelik tesis ve 

altyapılardan 

memnuniyet oranı 

(%) 

2019/% 88 %89 PG 2.2.1. Stratejik 

Plan Göstergesi 

EGEVİDO tarafından anketler yapılarak 

geliştirmeye açık noktaların belirlenmeli 

ve ilgili birim tarafından aksiyona 

dönüştürülmeli. Örnek olarak 

kütüphanenin sınav dönemlerinde 24 saat 

açık hale getirilmesi. 

PG. E.4.8. Üniversite’nin 

sıfır atık, yeşil 

kampüs ve 

çevrecilik 

alanlarında aldığı 

ödül sayısı 

İlgili yıl kapsamında 

Üniversite’nin sıfır 

atık, yeşil kampüs ve 

çevrecilik alanlarında 

aldığı ödül sayısı 

2018/2 

2019/10 

 E.6.1 Üniversite 

İzleme ve 

Değerlendirme 

Kriterleri 

Atık yönetim planının güncellenmesi. 

PG. E.4.9. Üniversitenin 

yeşil, çevreci 

üniversite 

endeksindeki 

sıralaması 

İlgili yıl kapsamında 

Üniversite’nin yeşil, 

çevreci üniversite 

endeksindeki 

sıralaması  

2018/288 

2019/259 

 E.6.2 Üniversite 

İzleme ve 

Değerlendirme 

Kriterleri 

Atık yönetim planının güncellenmesi, 

kampüs peyzaj planlarının yapılması. 

E.5. Yönetim sistemi kapsamında Üniversite içindeki süreçlerin etkililiğini sağlayacak kalite sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak 

Sıra No Gösterge Gösterge Tanımları İzlenme Yılı / 

Değeri 

Güncel değeri ilk 

altı aylık (2020) 

Gösterge Kaynağı Alınan önlemler ve iyileştirme 

çalışmaları 

PG. E.5.1. İç kontrol sistemi 

kapsamında 

uygulamaya 

konulan genel şart 

sayısı 

İlgili yıl kapsamında 

iç kontrol sistemi 

kapsamında 

uygulamaya konulan 

genel şart sayısı 

2019/65 0 PG 4.4.1 Stratejik 

Plan Göstergesi 

Her yıl sonunda uygulamaya konulacak 

genel şartlar güncellenmektedir. 

PG. E.5.2. İç denetim birimi 

tarafından birim 

başına tespit 

edilen 

uygunsuzluk 

(bulgu) sayısı 

İlgili yıl kapsamında 

iç denetim birimi 

tarafından birim 

başına tespit edilen 

uygunsuzluk (bulgu) 

sayısı 

2019/23 3 PG 4.5.1 Stratejik 

Plan Göstergesi 

İç kontrol sistemi kapsamında 

uygulamaya konulan genel şartlar 

güncellenmeli. 



PG. E.5.3. Kalite Komisyonu 

toplantı sayısı 

İlgili yıl kapsamında 

Kalite Komisyonu ve 

Alt Çalışma 

Grupları’nın toplantı 

sayısı   

2020  Özgün Gösterge Toplantılar rutin hale getirilmeli. 

Yeni izlenmeye alınan bir göstergedir. 

PG. E.5.4. Akreditasyon 

Destek 

Komisyonu 

toplantı sayısı 

İlgili yıl kapsamında 

Akreditasyon Destek 

Komisyonu toplantı 

sayısı  

2020  Özgün Gösterge Toplantılar rutin hale getirilmeli. 

Yeni izlenmeye alınan bir göstergedir. 

PG. E.5.5. Çözüme 

ulaştırılan iç 

paydaş şikayet 

oranı 

İlgili yıl kapsamında 

çözüme ulaştırılan iç 

paydaş (akademik 

personel, idari 

personel, öğrenci) 

şikayet oranı  

2020  Özgün Gösterge TURQUAZ masa bilgi sisteminin geri 

dönüşleri de kayıt alacak şekilde 

iyileştirilmeli. 

Yeni izlenmeye alınan bir göstergedir. 

PG. E.5.6. Çözüme 

ulaştırılan dış 

paydaş şikayet 

oranı 

İlgili yıl kapsamında 

çözüme ulaştırılan 

dış paydaş (mezun, 

hasta ve hasta yakını, 

ilgili kurum ve 

kuruluşlar) şikayet 

oranı 

2020  Özgün Gösterge TURQUAZ masa bilgi sisteminin geri 

dönüşleri de kayıt alacak şekilde 

iyileştirilmeli. 

Yeni izlenmeye alınan bir göstergedir. 

E.6. Yönetsel etkinliğin sağlanmasında başta kurumun insan kaynağı olmak üzere ilgili kaynakların etkin yönetiminin sağlanmasına yönelik kalite 

sistemleri oluşturmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak 

Sıra No Gösterge Gösterge Tanımları İzlenme Yılı / 

Değeri 

Güncel değeri ilk 

altı aylık (2020) 

Gösterge Kaynağı Alınan önlemler ve iyileştirme 

çalışmaları 

PG. E.6.1. Akademik 

personel 

memnuniyet 

düzeyi (%) 

İlgili yıl kapsamında 

akademik personel 

memnuniyet oranı 

(%) 

2020  Özgün Gösterge Yeni izlenmeye alınan bir göstergedir. 

PG. E.6.2. İdari personel 

memnuniyet 

düzeyi (%) 

İlgili yıl kapsamında 

idari personel 

memnuniyet oranı 

(%) 

2020  Özgün Gösterge Yeni izlenmeye alınan bir göstergedir. 

PG. E.6.3. Öğretim 

elemanları için 

İlgili yıl kapsamında 

öğretim elemanları 

için düzenlenen 

2019/136 255 PG 4.3.2 Stratejik 

Plan Göstergesi 

UZEM ve İnsan Kaynakları 

Koordinatörlüğü eğitim programlarını 

sistematik bir hale getirmeli. 



düzenlenen eğitim 

programı sayısı 

eğitim programı 

sayısı 

PG. E.6.4. İdari personel için 

düzenlenen 

hizmet içi eğitime 

katılım sayısı 

İlgili yıl kapsamında 

idari personel için 

düzenlenen hizmet 

içi eğitime katılım 

sayısı 

2019/337 0 PG 4.3.3. Stratejik 

Plan Göstergesi 

UZEM ve İnsan Kaynakları 

Koordinatörlüğü eğitim programlarını 

sistematik bir hale getirmeli. 

PG.E.6.5. Üniversite üst 

yönetiminin 

akademik 

personel ile 

gerçekleştirdiği 

toplantı sayısı 

İlgili yıl kapsamında 

Üniversite üst 

yönetiminin 

akademik personel 

ile gerçekleştirdiği 

rutin iş akışı harici 

toplantı sayısı  

2020  Özgün Gösterge Dönemsel bilgilendirme ve paylaşım 

toplantılarının yapılması, Rektör 

Randevu Sistemi. 

Yeni izlenmeye alınan bir göstergedir. 

PG.E.6.6. Üniversite üst 

yönetiminin idari 

personel ile 

gerçekleştirdiği 

toplantı sayısı 

İlgili yıl kapsamında 

Üniversite üst 

yönetiminin idari 

personel ile 

gerçekleştirdiği rutin 

iş akışı harici toplantı 

sayısı  

2020  Özgün Gösterge Dönemsel bilgilendirme ve paylaşım 

toplantılarının yapılması, Rektör 

Randevu Sistemi. 

Yeni izlenmeye alınan bir göstergedir. 

PG.E.6.7. Kaynakların etkin 

kullanımına 

yönelik alınan 

aksiyon sayısı ve 

tamamlanma oranı 

 İlgili yıl kapsamında 

üniversite 

kaynaklarının etkin 

kullanımına yönelik 

gerçekleştirilen 

aksiyonlar 

2020  Özgün Gösterge Personel CV uygulaması yazılımı yoluyla 

ihtiyaç duyulan insan kaynağının kurum 

içerisinden temini sağlama, LABSİS yolu 

ile ekipmanların etkin kullanımı 

sağlanmalı, ortak araç kullanım havuzu 

oluşturulmalı. 

Yeni izlenmeye alınan bir göstergedir. 

E.7. Üniversitemizin vizyon ve misyonu doğrultusunda şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı bağlamında nitelikli akademik ve idari personelin 

istihdam edilmesini sağlamak 

Sıra No Gösterge Gösterge Tanımları İzlenme Yılı / 

Değeri 

Güncel değeri ilk 

altı aylık (2020) 

Gösterge Kaynağı Alınan önlemler ve iyileştirme 

çalışmaları 

PG. E.7.1. Öğretim 

elemanları için 

düzenlenen eğitim 

programı katılım 

sayısı 

İlgili yıl kapsamında 

öğretim elemanları 

için düzenlenen 

eğitim programı 

katılım sayısı 

2020  Özgün Gösterge UZEM ve İnsan Kaynakları 

Koordinatörlüğünün eğitim 

programlarına katılımın izlenmesi 

sistematik bir hale getirilmli. 

Yeni izlenmeye alınan bir göstergedir. 



PG. E.7.2. Öğretim 

elemanları için 

düzenlenen eğitim 

programı 

memnuniyet oranı 

(%) 

İlgili yıl kapsamında 

öğretim elemanları 

için düzenlenen 

eğitim programı 

memnuniyet oranı 

(%) 

2019  Özgün Gösterge UZEM ve İnsan Kaynakları 

Koordinatörlüğünün eğitim 

programlarına yönelik memnuniyet 

ölçümü sistematik bir hale getirmeli. 

Yeni izlenmeye alınan bir göstergedir. 

PG. E.7.3. İdari personelin 

hizmet içi eğitime 

katılım sayısı 

İlgili yıl kapsamında 

idari personelin 

hizmet içi eğitime 

katılım sayısı 

2019/337 0 P.G.4.3.3 Stratejik 

Plan Göstergeleri 

UZEM ve İnsan Kaynakları 

Koordinatörlüğünün hizmet içi eğitim 

programlarına katılımın izlenmesi 

sistematik bir hale getirilmeli. 

PG. E.7.4. İdari personelin 

hizmet içi eğitim 

programı 

memnuniyet oranı 

(%) 

İlgili yıl kapsamında 

idari personelin 

hizmet içi eğitim 

programı 

memnuniyet oranı 

(%) 

2019  Özgün Gösterge UZEM ve İnsan Kaynakları 

Koordinatörlüğünün hizmet içi eğitim 

programlarına yönelik memnuniyet 

ölçümü sistematik bir hale getirmeli 

Yeni izlenmeye alınan bir göstergedir. 

E.8. Yönetsel sistem ve süreçlerin etkililiğinde kullanılan iyi uygulama örneklerini araştırmak ve kuruma kazandırılmasını sağlamak 

Sıra No Gösterge Gösterge Tanımları İzlenme Yılı / 

Değeri 

Güncel değeri ilk 

altı aylık (2020) 

Gösterge Kaynağı Alınan önlemler ve iyileştirme 

çalışmaları 

PG. E.8.1. Dünya Akademik 

Genel Başarı 

sıralamalarında ile 

500’e girme sayısı 

İlgili yıl kapsamında 

Dünya Sıralamasında 

ilk 500 içinde yer 

alma sayısı 

2018/0 

2019/0 

 2.11 Araştırma 

Üniversiteleri Kriteri 

Akademik Atama ve Yükseltme 

Kriterlerinin Güncellenmesi 

PG. E.8.2. Üniversite’nin 

Times Higher 

Education (THE) 

göre dünya 

sıralaması 

İlgili yıl kapsamında 

Üniversite’nin Times 

Higher Education 

(THE) göre dünya 

sıralaması 

2018/- 

2019/- 

 B.13.1 (2018) 

Üniversite İzleme ve 

Değerlendirme 

Kriterleri 

(B.12.1-2019) 

Akademik Atama ve Yükseltme 

Kriterlerinin Güncellenmesi 

PG. E.8.3. Üniversite’nin 

Times Higher 

Education (THE) 

göre bölgesel 

sıralaması 

İlgili yıl kapsamında 

Üniversite’nin Times 

Higher Education 

(THE) göre bölgesel 

sıralaması 

2018/- 

2019/- 

 B.13.2 (2018) 

Üniversite İzleme ve 

Değerlendirme 

Kriterleri  

(B.12.2-2019) 

Akademik Atama ve Yükseltme 

Kriterlerinin Güncellenmesi 

PG. E.8.4. Üniversite’nin 

Times Higher 

Education (THE) 

İlgili yıl kapsamında 

Üniversite’nin Times 

Higher Education 

2018/- 

2019/- 

 B.13.3 (2018) 

Üniversite İzleme ve 

Değerlendirme 

Kriterleri  

Akademik Atama ve Yükseltme 

Kriterlerinin Güncellenmesi 



göre ulusal 

sıralaması 

(THE) göre ulusal 

sıralaması 

(B.12.3-2019) 

PG. E.8.5. Üniversite’nin QS 

World University 

Rankings’e göre 

dünya sıralaması 

İlgili yıl kapsamında 

Üniversite’nin QS 

World University 

Rankings’e göre 

dünya sıralaması 

2018/- 

2019/- 

 B.13.4 (2018) 

Üniversite İzleme ve 

Değerlendirme 

Kriterleri 

(B.12.4-2019) 

Akademik Atama ve Yükseltme 

Kriterlerinin Güncellenmesi 

PG. E.8.6. Üniversite’nin QS 

World University 

Rankings’e göre 

bölgesel 

sıralaması 

İlgili yıl kapsamında 

Üniversite’nin QS 

World University 

Rankings’e göre 

bölgesel sıralaması 

2018/- 

2019/- 

 B.13.5 (2018) 

Üniversite İzleme ve 

Değerlendirme 

Kriterleri 

(B.12.5-2019) 

Akademik Atama ve Yükseltme 

Kriterlerinin Güncellenmesi 

PG. E.8.7. Üniversite’nin QS 

World University 

Rankings’e göre 

ulusal sıralaması 

İlgili yıl kapsamında 

Üniversite’nin QS 

World University 

Rankings’e göre 

ulusal sıralaması 

2018/- 

2019/- 

 B.13.6 (2018) 

Üniversite İzleme ve 

Değerlendirme 

Kriterleri 

(B.12.6-2019) 

Akademik Atama ve Yükseltme 

Kriterlerinin Güncellenmesi 

PG. E.8.8. Üniversite’nin 

Academic 

Rankings of 

World 

Universities’e 

(ARWU) göre 

dünya sıralaması 

İlgili yıl kapsamında 

Üniversite’nin 

Academic Rankings 

of World 

Universities’e 

(ARWU) göre dünya 

sıralaması 

2018/801,901 

2019/901 

 B.13.7 Üniversite 

İzleme ve 

Değerlendirme 

Kriterleri 

(B.12.7-2019) 

Akademik Atama ve Yükseltme 

Kriterlerinin Güncellenmesi 

PG.E.8.9. Üniversite’nin 

Academic 

Rankings of 

World 

Universities’e 

(ARWU) göre 

bölgesel 

sıralaması 

İlgili yıl kapsamında 

Üniversite’nin 

Academic Rankings 

of World 

Universities’e 

(ARWU) göre 

bölgesel sıralaması 

2018/-  B.13.8 Üniversite 

İzleme ve 

Değerlendirme 

Kriterleri 

(2019 kriterlerinde 

yok) 

 

Akademik Atama ve Yükseltme 

Kriterlerinin Güncellenmesi 

PG.E.8.10. Üniversite’nin 

Academic 

Rankings of 

World 

Universities’e 

İlgili yıl kapsamında 

Üniversite’nin 

Academic Rankings 

of World 

Universities’e 

2018/7 

2019/11 

 B.13.9 (2018) 

Üniversite İzleme ve 

Değerlendirme 

Kriterleri  

(B.12.8-2019) 

Akademik Atama ve Yükseltme 

Kriterlerinin Güncellenmesi 



(ARWU) göre 

ulusal sıralaması 

(ARWU) göre ulusal 

sıralaması 

E.9. Kuruma ait süreçlerin etkin ve verimli yönetilmesi amacıyla bilgi yönetim sistemlerine ilişkin faaliyetlerin güvence altına alınmasını sağlayacak 

aksiyonlar geliştirmek 

Sıra No Gösterge Gösterge Tanımları İzlenme Yılı / 

Değeri 

Güncel değeri ilk 

altı aylık (2020) 

Gösterge Kaynağı Alınan önlemler ve iyileştirme 

çalışmaları 

PG. E.9.1. Lisanslı yazılım 

sayısı 

İlgili yıl kapsamında 

mevcut lisanslı 

yazılım sayısı 

2019/24 22 PG 4.2.1 Stratejik 

Plan Göstergesi 

Birimlerden gelen istek doğrultusunda 

sürekliliği sağlanmaktadır. 

PG. E.9.2. Üniversite’de 

erişime açılan 

sunucular için 

yapılan güvenlik 

açığı test sayısı 

 

İlgili yıl kapsamında 

Üniversite’de erişime 

açılan sunucular için 

yapılan güvenlik 

açığı test sayısı   

2020  Özgün Gösterge Yeni izlenmeye alınan bir göstergedir. 

PG. E.9.3. Kampüs 

içerisinde 

kullanılan zararlı 

yazılım yayan 

bilgisayarların 

tespit ve 

engellenme süresi 

 

İlgili yıl kapsamında 

Kampüs içerisinde 

kullanılan zararlı 

yazılım yayan 

bilgisayarların tespit 

ve engellenme süresi  

2020  Özgün Gösterge Yeni izlenmeye alınan bir göstergedir. 

PG. E.9.4. Üniversite’ye ait 

e-postalara şifre 

çalma amacıyla 

gönderilen 

oltalama mailler 

içerisinde bulunan 

yanıltıcı 

linklerinin erişim 

engellemesi süresi 

İlgili yıl kapsamında 

Üniversite’ye ait e-

postalara şifre çalma 

amacıyla gönderilen 

oltalama mailler 

içerisinde bulunan 

yanıltıcı linklerinin 

erişim engelleme 

süresi  

2020  Özgün Gösterge Yeni izlenmeye alınan bir göstergedir. 

PG. E.9.5. Kampüs dışından 

Kampüse yönelen 

ve tespit edilerek 

engellenen saldırı 

sayısı oranı 

İlgili yıl kapsamında 

Kampüs dışından 

Kampüse yönelen ve 

tespit edilerek 

2020  Özgün Gösterge Yeni izlenmeye alınan bir göstergedir. 



 engellenen saldırı 

sayısı oranı 

PG. E.9.6. Kampüs dışından 

Kampüse yönelen 

ve tespit edilerek 

engellenen 

saldırılara 

müdahale süresi 

 

Kampüs dışından 

Kampüsteki 

sunuculara yönelik, 

sunucuların 

hizmetini aksatmaya 

yönelik ve tespit 

edilerek engellenen 

saldırılara müdahale 

süresi  

2020  Özgün Gösterge Yeni izlenmeye alınan bir göstergedir. 

PG. E.9.7. Kampüs band 

genişliği 

faaliyetlerine 

ilişkin izlenen ve 

engelenen ihlal 

oranı 

 

İlgili yıl kapsamında 

Kampüs band 

genişliği 

faaliyetlerine ilişkin 

izlenen ve engelenen 

ihlal oranı  

2020  Özgün Gösterge Yeni izlenmeye alınan bir göstergedir. 

PG.E.9.8. Kampüs dışından 

erişime 

açılmasına izin 

verilen sunucu 

sayısı 

İlgili yıl kapsamında 

incelenerek Kampüs 

dışından erişime 

açılmasına izin 

verilen sunucu sayısı  

2020  Özgün Gösterge Yeni izlenmeye alınan bir göstergedir. 

PG.E.9.9. Ulusal Siber 

Olaylara 

Müdahale Birimi 

tarafından EÜ 

Siber Olaylara 

Müdahale 

Birimi’ne 

bildirilen zaafiyet 

açıklarına yapılan 

müdahale süresi  

İlgili yıl kapsamında 

Ulusal Siber Olaylara 

Müdahale Birimi 

tarafından EÜ Siber 

Olaylara Müdahale 

Birimi’ne bildirilen 

zaafiyet açıklarına 

yapılan müdahale 

süresi  

2020  Özgün Gösterge Yeni izlenmeye alınan bir göstergedir. 

PG.E.9.10. ULAKNET Olta 

sistemindeki 

olaylara müdahele 

süresi 

İlgili yıl kapsamında 

Ulaknet tarafından 

bildirilen zararlı 

davranış gösteren ve 

tespit edilen IP 

2020  Özgün Gösterge Yeni izlenmeye alınan bir göstergedir. 



adreslerine müdahale 

süresi 

 

 


