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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ 

ARAŞTIRMA, İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİSYONU 

 

BİLGİ NOTU  

Tarih : 9 Mayıs 2020 

Konu : Üniversitemiz araştırma proje potansiyelinin artırılmasına yönelik 

değerlendirmeler ve öneriler. 

 

AraĢtırma Ġzleme ve Yönlendirme Komisyonu üyelerinin kendi aralarında yaptığı 

değerlendirme toplantıları ve ayrıca AraĢtırma ve Yenilikçilik Direktörü Prof. Dr. Serdal 

TERZĠ ile yapmıĢ oldukları toplantılar (3 adet) sonucunda Üniversitemiz bünyesinde 

hazırlanan ve hazırlanması planlanan baĢta TÜBĠTAK projeleri olmak üzere bütçesi dıĢ 

kaynaklı projelerin sayı ve kalitesini arttırmaya yönelik akademisyenlerin motivasyonunu 

artırmak için aĢağıdaki değerlendirmeler ve öneriler oluĢturulmuĢtur.  

 AraĢtırma ve Yenilikçilik Direktörlüğü (SDÜ-AYD) tarafından organize edilen ve 

hâlihazırda üniversitemizde proje yazma sırasında akademisyenlere verilen mentörlük 

hizmetinin devam etmesi gerektiği düĢünülmektedir. Bu hizmetin yeni baĢlamıĢ olduğu 

düĢünülerek henüz istenilen performansa ulaĢılamamıĢ ancak devamı halinde baĢarılı 

olacağı kanaati oluĢmuĢtur. Söz konusu mentörlük desteğinin üniversite 

akademisyenlerine daha etkili bir biçimde duyurulması ve iletilmesi önerilmektedir.  

 SDÜ-AYD tarafından organize edilen “Proje Yazma” eğitimlerine devam edilmeli, bu 

eğitimlerin özellikle projesi çıkmıĢ ve baĢarı ile sonuçlanmıĢ proje yürütücüleri 

tarafından verilmesi, proje hazırlığı, yazımı, projenin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve 

ortaya çıkan ürünler konusundaki tecrübelerinin akademisyenlere aktarılmasının proje 

yazacak araĢtırmacılara motivasyon kaynağı olacağı düĢünülmektedir. 

 Üniversitemizde yeni kurulan ve kısa zamanda oldukça etkili iĢler üreten SDÜ-

AYD’nin üniversite içinde ve dıĢında daha etkili bir tanıtımının gerçekleĢtirilmesi 

önerilmektedir. Örneğin dikkat çeken bir web sitesi ve SDÜ-AYD’nin tanıtımını içeren 

döküman ve videoların oluĢturulup özellikle kurum içinde akademisyenlere 

ulaĢtırılması önemlidir. SDÜ-AYD bu tanıtım içerisinde kurum dıĢı destekli projelere 

ve faydalarına vurgu yapabilir. Özellikle genç akademisyenler ile pandemi dönemi 

sonrasında yüz yüze toplantılar birim bazında gerçekleĢtirilebilir. Bu toplantılarda 

projelere vurgu yapılabilir.  

 Hem SDÜ-AYD hem de üniversitemiz Rektör ve Rektör yardımcılarının her fakülte ile 

yılda en az bir kez toplantı düzenlemeleri ve Ar-Ge konusunda karĢılıklı bilgi alıĢveriĢi 

yapmaları akademik personelin baĢarısına kesinlikle faydası olacaktır.  
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 Üniversitemiz Ar-Ge Strateji Belgesi için bir çalıĢma yürütülerek, izlenecek yol haritası 

belirlenebilir. Bu kapsamda, özellikle öncelikli alanlar baĢta olmak üzere, üniversitemiz 

yetkin öğretim üyelerinden, sanayi temsilcilerinden ve paydaĢ kuruluĢların 

temsilcilerinden oluĢturulacak ihtisas komisyonları tarafından üniversitemiz öğretim 

üyelerinin uzmanlık alanları ve üniversitemiz altyapı olanakları da dikkate alınarak 

tematik araĢtırma konularının belirlenmesi üzerine çalıĢma yürütülebilir. Böylelikle 

önem arz eden alanlarda sonuca odaklı projelerin sayısı artırılabilir. Ayrıca bu 

konularda proje baĢvurusu kabul edilen üniversitemiz öğretim üyelerine özendirici, 

ilgilerini çekici ve teĢvik edici destek mekanizmalarının da değerlendirilmesi 

önerilmektedir. 

 Üniversitemiz genelinde proje üretkenliğini artırma amacıyla; kurum içinden ya da 

dıĢından ve daha önce kurum dıĢı destekli farklı projelerde yürütücülük görevi yapmıĢ 

araĢtırmacılar, üniversitemiz öğretim üyeleri ile bir araya getirilebilir. Seminer, 

konferans, panel, söyleĢi vb. etkinliklerin haricinde davetli araĢtırmacıların kendi 

alanlarında çalıĢma yürüten üniversitemiz öğretim üyeleri ile sohbet ortamında bir araya 

gelmesi daha yararlı olabilecektir. Böylece davetli araĢtırmacıların tecrübe ve 

kazanımlarını paylaĢması, üniversitemiz öğretim üyelerinin motivasyon ve istekliliği 

üzerinde olumlu etki oluĢturabilecektir. 

 Üniversitemiz bünyesinde gerçekleĢtirilen ulusal ve uluslararası projelerin hem nitelik 

hem de nicelik olarak geliĢtirilmesi doğrultusunda kurulmuĢ olan SDÜ-AYD 

bünyesindeki Ulusal ve Uluslararası AraĢtırma Proje Koordinatörlüğü ile SDÜ-

TTO’nun da katkılarıyla akademisyenlerimiz ve sanayi kuruluĢları bir araya getirilerek 

sanayi kuruluĢlarının Ar-Ge ihtiyaçları belirlenmeli, uzmanlık alanlarına göre, multi 

disipliner çalıĢma grupları oluĢturmaları sağlanmalı ve sanayi kuruluĢları ile ortak proje 

üretmelerine yardımcı olunması için giriĢimlerde bulunulması önerilmektedir. 

 Ayrıca proje değerlendirmesine alınmıĢ ve panele girmiĢ ancak kabul edilmemiĢ C veya 

C+ almıĢ projelere SDÜ-BAP tarafından belirli bir miktar parasal destek sağlanarak, 

baĢvurusu yapılan çalıĢmaya dair ön çalıĢma yapılmasına destek verilebilir. Bu 

doğrultuda aynı projenin revize edilerek TÜBĠTAK’a sunulması Ģartı proje 

sözleĢmesinde olmalıdır.  

 TÜBĠTAK destekli projelerde özgün değerden dolayı reddedilmemiĢ, C ve C+ alarak 

kabul edilmemiĢ projelerin panel raporu doğrultusunda projedeki güncellemelerini 

tamamlayarak tekrar sunan yürütücü ve araĢtırıcılara performans puanı verilebilir. 

Bunun daha önce üniversitemiz tarafından uygulanan Proje Yaz – Destek Al 

programından farkı, performans puanının alınabilmesi için sadece proje yazmanın ve 

sunmanın yeterli olmayacağıdır. Böylelikle TÜBĠTAK nezdinde SDÜ den gelen 

projelerin içerik bakımından yetersiz algısı kırılmıĢ ve/veya oluĢabilecek böyle bir 

durumun önüne geçilmiĢ olunacaktır. Ayrıca belirli bir süre içerisinde projedeki 

güncellemelerin yapılması teĢvik edilecektir ve araĢtırmacının Ģevkinin kırılması ve 

süreçten ve projeden kopmasını önleyici bir unsur olacaktır. 

 Özellikle kurum dıĢı proje çalıĢmalarından üretilecek uluslararası 

yayınlarda/makalelerde mevcut performans yönergesinde belirtilen makale puanlarında 
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proje yürütücüsü ve araĢtırmacısı için 2,0 ve 1,25 gibi çarpanlar uygulanabilir. Bu 

durum hem proje motivasyonunu hem de yayın yapma isteğini artırabilecektir. 

 Üniversitemizdeki akademisyenlerimizi proje yazmaya teĢvik etmesi açısından proje 

baĢvurusu kabul olmuĢ ve projesi baĢarı ile sonuçlanmıĢ proje yürütücülerine uzmanlık 

alanları ile ilgili üniversitemiz yayınevi tarafından basılacak olan kitaplarda projenin 

tamamı olmasa da geniĢletilmiĢ özet Ģeklinde bölüm yazarlığı (projeyi destekleyen 

kuruluĢtan onay alınması Ģartıyla) imkânı sunulması yararlı olacaktır. 

 Kurum dıĢı projelerin yazımına motive etmek amacıyla kısıtlı sayıda verilen SDÜ-BAP 

Münferit projelerine; hem proje yazma deneyimi kazanmaları hem de laboratuvarları 

için temel araç-gereçleri temin edip ileriki zamanlarda vermeyi düĢündükleri büyük 

projelerin ön denemelerini yapabilmeleri için sadece Doktor öğretim üyesi kadrosunda 

bulunup 3 yılı doldurmamıĢ olan hocalar ile Dr. unvanı almıĢ olan ArĢ. Gör.'lere 

baĢvuru hakkı tanınması önerilmektedir. 

 Kadro atamalarında uygulanması planlanan kriter; en az bir adet TÜBĠTAK 1001 

projesinin kabul olması Ģartının, projelerin kabul olmasında TÜBĠTAK panellerindeki 

değerlendirme koĢulları ve panelistlerin etkisinin yüksek olduğu düĢünülerek 

TÜBĠTAK araĢtırma projelerinden en az birisine baĢvurulmuĢ ve proje baĢvurusunun 

panelde değerlendirilmiĢ olması Ģartı Ģeklinde revize edilmesinin daha uygun olacağı 

düĢünülmektedir. 

 YETEM’ araĢtırmacıların istekleri doğrultusunda cihaz hususunda zenginleĢtirilmesi 

önerilmektedir. Özellikle her üniversite için olmazsa olmazlardan olan NMR cihazının 

satın alınması son derece önemlidir. 

 Üniversitenin akademik veri tabanının zenginleĢtirilmesi önerilmektedir. Tıp, eczacılık 

ve fen fakülteleri için çok önemli olan SciFinder (veya eĢdeğeri Reaxy) programı 

mümkünse alınmalıdır. 

 Üniversite bütçesinden bölüm ve fakültelere alınması planlanan cihazlar için ilgili 

bölüm ve/veya fakülte öğretim elemanlarının en az 3 te 2'sinin imzalı onayları 

alındıktan sonra ihaleye çıkılması önerilmektedir. Böylelikle, gereksiz veya bilinçsizce 

alınacak cihazların önüne geçilip kamu ödeneği en doğru Ģekilde kullanılabilecektir. 

 Fakülte ve meslek yüksek okullarında kullanılmayan ve atıl durumda olan cihazlar 

tespit edilip ihtiyacı olan bölüm veya fakültelere transfer edilebilir. 

 

Araştırma İzleme ve Yönlendirme Komisyonu 

Prof. Dr. Nevzat Özgü YĠĞĠT 

(BaĢkan) 

Doç. Dr. Simge VAROL 

(Üye) 

Doç. Dr. Yasin ġÖHRET 

(Üye) 

   

Doç Dr. Ömer ÇELĠK 

(Üye) 

Dr. Öğr. Üyesi Senem AKKOÇ 

(Üye) 

 

 


