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❑ YÖKAK Dereceli Değerlendirme 
Anahtarı’nda her bir alt ölçüt için 
kalite güvencesi süreç ya da 
mekanizmaları; planlama, 
uygulama, kontrol etme ve 
önlem alma (PUKÖ) 
basamaklarının olgunluk 
düzeyleri dikkate alınarak 
tanımlanmış olup, 1-5 arasındaki 
bir ölçekle derecelendirilmiştir.

❑  Bu anahtarla olgunluk düzeyi 
belirlenen alt ölçütler, ilgili 
ölçütlerin karşılanma düzeyini 
ortaya koymaktadır.



KİDR Yazımında Başlık, Ölçüt Ve Alt Ölçütlerin İlişkilendirilmesi Örneği

Başlık B. Eğitim ve Öğretim
Başlıklar altında ölçütler ve alt ölçütler yer 
almaktadır.

Ölçüt B.1 Program Tasarımı, Değerlendirmesi ve 
Güncellenmesi Ölçütler, alt ölçütlerle detaylandırılmaktadır.

Alt Ölçüt
B.1.5. Programların izlenmesi ve 
güncellenmesi

Rapor yazımı alt ölçütler bazında gerçekleştirilecektir. 
Planlama, Uygulama, Kontrol Etme, Önlem Alma 
süreçleri ve Örnek Gösterilebilir Uygulamalar 
aktarılmalıdır. Olgunluk Düzeyi, Dereceli Değerlendirme 
Anahtarındaki açıklamalar ve raporda sunulan kanıtlar 
çerçevesinde belirlenmelidir.

ÖNEMLİ
Alt ölçütlerin olgunluk düzeyinin 
değerlendirmesinde kullanılan YÖKAK 
Dereceli Değerlendirme Anahtarı 1-5 
arasında derecelendirilen basamaklardan
oluşmaktadır. 
Bir olgunluk düzeyine geçmek için önceki 
basamakların tamamlanması gerekir.



ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

C.1. Araştırma Süreçlerinin 
Yönetimi ve Araştırma 
Kaynakları 

C.2. Araştırma Yetkinliği, İş 
birlikleri ve Destekler 

C.3. Araştırma Performansı 



C.1. ARAŞTIRMA SÜREÇLERININ YÖNETIMI 
VE ARAŞTIRMA KAYNAKLARI 



C.1.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi

• Araştırma süreçlerin yönetimine ilişkin benimsenen yaklaşımlar, motivasyon 
ve yönlendirme işlevinin nasıl tasarlandığı, kısa ve uzun vadeli hedeflerin net 
ve kesin nasıl tanımlandığı, araştırma yönetimi ekibi ve görev tanımları 
belirlenmiştir; uygulamalar bu kurumsal tercihler yönünde gelişmektedir. 
Bilimsel araştırma ve sanatsal süreçlerin yönetiminin etkinliği ve başarısı 
izlenmekte ve iyileştirilmektedir. 



Örnek Kanıtlar

Araştırma süreçlerin yönetimi ve organizasyon yapısı 

Araştırma yönetişim modeli ve uygulamaları 

Araştırma yönetimi ve organizasyonel yapının işlerliğinin izlendiği ve 
iyileştirildiğine ilişkin kanıtlar 

Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 



C.1.2. İ̇ç ve Dış Kaynaklar 

• Kurumun fiziki, teknik ve mali araştırma kaynakları misyon, hedef ve stratejileriyle 
uyumlu ve yeterlidir. Kaynakların çeşitliliği ve yeterliliği izlenmekte ve 
iyileştirilmektedir.

• Araştırmaya yeni başlayanlar için üniversite içi çekirdek fonlar vardır ve erişimi 
kolaydır.

•  Araştırma potansiyelini geliştirmek üzere proje, konferans katılımı, seyahat, uzman 
daveti destekleri, kişisel fonlar, motivasyonu arttırmak üzere ödül ve rekabetçi 
yükseltme kriterleri vardır. Üniversite içi kaynakların yıllar içindeki değişimi; bu 
imkanların etkinliği, yeterliliği, gelişime açık yanları, beklentileri karşılama düzeyi 
değerlendirilmektedir. Misyon ve hedeflerle uyumlu olarak üniversite dışı kaynaklara 
yönelme desteklenmektedir. 



Örnek Kanıtlar

Araştırma-geliştirme 
bütçesi ve dağılımı 

Araştırma çerçevesinde 
yapılan stratejik ortaklıklar 

(Kamu veya özel) 

Araştırma-geliştirme 
kaynaklarının araştırma 
stratejisi doğrultusunda 
yönetildiğini gösteren 

kanıtlar 

Araştırma kaynaklarının 
çeşitliliği ve yeterliliğinin 

izlendiğine ve 
iyileştirildiğine ilişkin 

kanıtlar 

İç kaynaklar ve kullanımına 
ilişkin tanımlı süreçler (BAP 

Yönergesi, İç Kaynak 
Kullanım Yönergesi vb.) 

İç kaynakların birimler arası 
dağılımı 

Dış kaynakların kullanımını 
desteklemek üzere 

oluşturulmuş yöntem ve 
birimler 

Dış kaynakların dağılımını 
gösteren kanıtlar 

Dış kaynaklarda yıllar 
itibarıyla gerçekleşen 

değişimler 

Standart uygulamalar ve 
mevzuatın yanı sıra; 
kurumun ihtiyaçları 

doğrultusunda geliştirdiği 
özgün yaklaşım ve 

uygulamalarına ilişkin 
kanıtlar 



C.1.3. Doktora Programları ve Doktora Sonrası İmkanlar 

•Doktora programlarının başvuru süreçleri, kayıtlı öğrencileri ve mezun 
sayıları ile gelişme eğilimleri izlenmektedir. Kurumda doktora sonrası 
(post-doc) imkanları bulunmaktadır ve kurumun kendi mezunlarını işe alma 
(inbreeding) politikası açıktır. 



Örnek Kanıtlar

Doktora programları ve doktora sonrası imkanlara ilişkin kanıtlar 

Bu programlar ve imkanlardan yararlanan öğrenci/araştırmacı sayıları ve 
bunların birimlere göre dağılımı 

Doktora programları ve doktora sonrası imkanlara yönelik izleme ve 
iyileştirme kanıtları 

Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları 
doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin 
kanıtlar 



C.2. ARAŞTIRMA YETKİNLİĞİ, İŞ 
BİRLİKLERİ VE DESTEKLER 



C.2.1. Araştırma Yetkinlikleri ve Gelişimi 

• Doktora derecesine sahip araştırmacı oranı, doktora derecesinin 
alındığı kurumların dağılımı; kümelenme/ uzmanlık birikimi, araştırma 
hedefleri ile örtüşme konularının analizi, hedeflerle uyumu 
irdelenmektedir. 

• Akademik personelin araştırma ve geliştirme yetkinliğini geliştirmek 
üzere eğitim, çalıştay, proje pazarları vb. gibi sistematik faaliyetler 
gerçekleştirilmektedir. 



Örnek Kanıtlar

Öğretim elemanlarının 
araştırma yetkinliğinin 

geliştirilmesine yönelik planlama 
ve uygulamalar (destekleyici 

eğitimler, uluslararası fırsatlar, 
proje iş birliği çalışmaları vb.) 

Öğretim elemanlarının geri 
bildirimleri 

Öğretim elemanlarının 
araştırma yetkinliğinin izlenmesi 

ve iyileştirilmesine ilişkin 
kanıtlar 

Standart uygulamalar ve 
mevzuatın yanı sıra; kurumun 

ihtiyaçları doğrultusunda 
geliştirdiği özgün yaklaşım ve 
uygulamalarına ilişkin kanıtlar 



C.2.2. Ulusal Ve Uluslararası Ortak Programlar ve Ortak Araştırma Birimleri 

• Kurumlararası işbirliklerini, disiplinlerarası girişimleri, sinerji yaratacak 
ortak girişimleri özendirecek mekanizmalar mevcuttur ve etkindir. 

• Ortak araştırma veya lisansüstü programları, araştırma ağlarına katılım, 
ortak araştırma birimleri varlığı, ulusal ve uluslararası işbirlikleri gibi çoklu 
araştırma faaliyetleri tanımlanmıştır, desteklenmektedir ve sistematik 
olarak izlenerek kurumun hedefleriyle uyumlu iyileştirmeler 
gerçekleştirilmektedir. 



Örnek Kanıtlar

Ulusal ve uluslararası düzeyde ortak programlar ve ortak araştırma birimleri oluşturulmasına yönelik mekanizmalar 

Kurumun dahil olduğu araştırma ağları, kurumun ortak programları ve araştırma birimleri, ortak araştırmalardan üretilen 
çalışmalar 

Paydaş geri bildirimleri 

Ortak programlar ve ortak araştırma faaliyetlerinin izlenmesine ve iyileştirilmesine yönelik kanıtlar 

Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım ve 
uygulamalarına ilişkin kanıtlar 



C.3. ARAŞTIRMA PERFORMANSI 



C.3.1. Araştırma Performansının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi 

• Kurum araştırma faaliyetleri yıllık bazda izlenir, değerlendirilir, hedeflerle 
karşılaştırılır ve sapmaların nedenleri irdelenir. Kurumun odak alanlarının 
üniversite içi bilinirliği, üniversite dışı bilinirliği; uluslararası görünürlük, 
uzmanlık iddiası konularının analizi, hedeflerle uyumu sistematik olarak 
analiz edilir. 

• Performans temelinde teşvik ve takdir mekanizmaları kullanılır. Rakiplerle 
rekabet, seçilmiş kurumlarla kıyaslama (benchmarking) takip edilir. 
Performans değerlendirmelerinin sistematik ve kalıcı olması 
sağlanmaktadır. 



Örnek Kanıtlar

Araştırma performansını izlemek üzere geçerli olan tanımlı süreçler 

Araştırma hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını izlemek üzere oluşturulan 
mekanizmalar 

Paydaş geri bildirimleri 

Araştırma performansının izlenmesine ve iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar 

Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 
geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar 



C.3.2. Öğretim Elemanı/Araştırmacı Performansının Değerlendirilmesi 

• Öğretim elemanlarının araştırma performansını paylaşması beklenir; bunu 
düzenleyen tanımlı süreçler vardır ve bunlar ilgili paydaşlarca bilinir. 
Araştırma performansı yıl bazında izlenir, değerlendirilir ve kurumsal 
politikalar doğrultusunda kullanılır. 

• Çıktılar, grubun ortalama değerleri ve saçılım şeffaf olarak paylaşılır. 
Performans değerlendirmelerinin sistematik ve kalıcı olması sağlanmıştır. 



Örnek Kanıtlar

Akademik personelin araştırma-geliştirme performansını izlemek üzere geçerli olan tanımlı süreçler (Yönetmelik, yönerge, 
süreç tanımı, ölçme araçları, rehber, kılavuz, takdir-tanıma sistemi, teşvik mekanizmaları vb.) 

Öğretim elemanlarının araştırma performansına yönelik analiz raporları 

Öğretim elemanlarının geri bildirimleri 

Araştırma geliştirme performansına ilişkin izleme ve iyileştirme kanıtları 

Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım ve 
uygulamalarına ilişkin kanıtlar 



MGÜ Örnek Kanıtlar

MGÜ Araştırma Politikası- Amaç ve Hedefler: 

Bilimsel, Sanatsal ve Kültürel Etkinlikler Düzenleme Kurulu Yönergesi: 
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/mg%C3%BC-bisak_yonerge.pdf

Temel Performans Göstergeleri: https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/BAP%20HEDEFLENEN.pdf 

Yürürlükteki Projelerin Sayı ve Harcamaları: 
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/BAP-GER%C3%87EKLE%C5%9EEN%20PROJE.pdf 

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Üyeleri: 

MGÜ Etik İlke ve Kurallar: 
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/MG%C3%9C%20Etik%20%C4%B0lke%20ve%20Kurallar%20
Rehberi.pdf 

 Proje Önerisi Değerlendirme Formu: 

Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi:

https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/mg%C3%BC-bisak_yonerge.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/BAP%20HEDEFLENEN.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/BAP-GER%C3%87EKLE%C5%9EEN%20PROJE.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/MG%C3%9C%20Etik%20%C4%B0lke%20ve%20Kurallar%20Rehberi.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/MG%C3%9C%20Etik%20%C4%B0lke%20ve%20Kurallar%20Rehberi.pdf


MGÜ Örnek Kanıtlar
Ulusal ve Uluslararası Fonlar: 
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/mg%C3%BC%20Projeler_ve_fonlar_sunum.pdf 

Bilimsel Araştırma Projeleri 2020 Faaliyet Raporu: 

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği: 
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/mg%C3%BC%20lisansustu_egitim_ve_ogretim_
yonetmeligi.pdf 

MGÜ Uluslararası Anlaşmalar: 

MGÜ Dış İlişkiler Yönergesi: 
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/mg%C3%BC-d%C4%B1%C5%9F%20ili%C5%9Fkil
er%20y%C3%B6nergesi.pdf 

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Birim Faaliyet Raporu: 

https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/mg%C3%BC%20Projeler_ve_fonlar_sunum.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/mg%C3%BC%20lisansustu_egitim_ve_ogretim_yonetmeligi.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/mg%C3%BC%20lisansustu_egitim_ve_ogretim_yonetmeligi.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/mg%C3%BC-d%C4%B1%C5%9F%20ili%C5%9Fkiler%20y%C3%B6nergesi.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/mg%C3%BC-d%C4%B1%C5%9F%20ili%C5%9Fkiler%20y%C3%B6nergesi.pdf


MGÜ Örnek Kanıtlar

Akademik Teşvik Başvuru Beyan Formu: 

Akademik Teşvik Sürecinde Uyulması Gereken Hususlar: 

Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi: 

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği: 
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/te%C5%9Fvik%20y%C3%B6netm
elik.pdf 

https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/te%C5%9Fvik%20y%C3%B6netmelik.pdf
https://api.yokak.gov.tr/Storage/mgu/2020/ProofFiles/te%C5%9Fvik%20y%C3%B6netmelik.pdf

