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Özet 

Bu araştırmanın amacı, Doğu Karadeniz Bölgesi Devlet Üniversitelerinde görev yapan öğretim üyelerinin 
Yüksek Öğretim Kurumunun 2016 yılı akademik teşvik ödeneği uygulamasının amacına ulaşmasıyla ilgili 
analizlerini ortaya çıkarmaktır. Nitel araştırma paradigmasına dayalı yürütülen araştırmanın verileri, durum 
çalışması deseninde yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Katılımcıların ve katılımcı 
üniversitelerin belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden “ölçüt örnekleme” yöntemi kullanılmıştır. Bu 
süreçte Doğu Karadeniz Bölge Üniversiteleri arasında yer alan ve 2016 yılı Devlet Üniversiteleri 
sıralamasında (DÜS, 2017) en üst, orta ve alt sıralamalarda yer alan üniversiteler sınıflandırılmıştır. En üst 
sıralamada Karadeniz Teknik, orta sıralamada Recep Tayyip Erdoğan ve alt sıralamalarda ise Artvin Çoruh 
Üniversiteleri veri toplanacak kurumlar olarak seçilmiştir. Elde edilen bulgulara dayalı olarak akademik teşvik 
uygulamasına ilişkin görüşler ile uygulamanın devamlılığı ve güncellenmesine ilişkin görüşler şeklinde iki ana 
tema belirlenmiştir. Temalara kaynak teşkil eden en önemli bulgular arasında çalışma grubundaki öğretim 
üyelerinin; akademik teşvik uygulamasının üniversitenin topluma hizmet uygulamasının bir gereği olarak 
dünya literatüründe yer almasında ve akademik çalışmalarda itici bir güç olmasında olumlu yönleri ile 
akademik çalışmalarda nitelikten çok niceliğin ön plana çıkması, uygulamanın ani değişikliği, tez 
danışmanlıklarının yer almamasında olumsuz yönlerine atıfta bulunduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Türk Yüksek Öğretimi, akademik teşvik, akademik performans, analiz 
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ACADEMIC INCENTIVE APPLICATION ANALYSIS IN TURKISH HIGHER 
EDUCATION IN 2016: COMPARISON OF EASTERN BLACK SEA 

REGIONAL UNIVERSITIES 

Abstract 

The purpose of this study is to reveal the analyses of whether the Higher Education Institution’s academic 
incentive grant implementation in 2016 achieved its’ objectives. The study was carried out by the faculty 
members working in the state universities in the Eastern Black Sea region. This research is based on the 
qualitative paradigm. In order to determine the participants and participating universities, “criterion sampling” 
method, one of the purposeful sampling methods, was used. First, universities located in the Eastern Black 
Sea region and placed in higher, middle and lower rankings among the state universities in 2016 (DUS, 
2017) were classified. Then, Karadeniz Technical University is from in the higher ranking, Recep Tayyip 
Erdoğan University is from in the middle ranking, and Artvin Çoruh University is from in the lower ranking 
were selected as the institutions where data would be collected. One of the main themes is the perspective 
on academic incentive assessment and it has two sub-themes as positive criticism and negative criticism. 
The theme of the continuity and updating of the implementation is consisted of sub-themes of for 
implementation, for quality, for the content of the regulation, and for unethical behaviours. In the findings on 
the continuity and updating of the implementation, there are suggestions about score distribution according 
to the fields, rearrangement of the evaluation criteria, scoring of the ongoing projects, appreciating national 
congresses, and reassessment of the criteria of international congresses. It can be suggested to measure 
the academic performance by a standardized measurement tool in this implementation based on the 
performance evaluation.  

Keywords: Turkish Higher Education, academic incentive application, academic performance, analysis  

 

 

1. GİRİŞ 

Günümüz dünyasının gelişmiş ülkelerinin tamamı bilime, bilimsel araştırmaya ve bilim insanına büyük yatırım 
yapmış ülkelerdir. Türkiye, bilgi toplumunun önemini kavramış ve eğitime olan yatırımlarını bu yola kanalize 
etmiştir. Bilgi üretme, yayma, araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla hayata aktarma ve nitelikli insan gücü 
yetiştirme gibi fonksiyonları olan araştırmacı yetiştirmenin stratejik bir değeri bulunmaktadır (Bozan, 2012; 
Yüksek Öğretim Kurumu, 2016). Araştırmacı bilim insanı yetiştiren, üniversitelerin seviyesi, bir ülkenin 
bulunduğu medeniyet ve kalkınmışlık seviyesinin en önemli göstergesidir (Görmüş, Kahraman ve Kabasakal, 
2015). Bu bağlamda, yıllarca ülkemizdeki devlet üniversitelerinde görev yapan, yurt dışındaki en iyi 
akademik dergilerde araştırmaları yayınlanan, uluslararası bilimsel toplantılarda bildiri sunan öğretim üyeleri 
ile bu konuda hiçbir çaba göstermeyen öğretim üyeleri aynı ücreti almıştır. Bu nedenle, çok sayıda araştırma 
yapmanın bir çekiciliği kalmamıştır. Bu durumun üniversitelerin “Ar-Ge” üretimlerinin düşmesine yol açtığı 
birçok çalışmada vurgulanmıştır (Al, 2008; Çetinsaya, 2014; Zerenler, Türker ve Şahin, 2006). Türkiye bu 
gerçeği fark ederek “Türk Bilim ve Teknoloji Politikası” olarak “Ar-Ge” harcamalarına daha fazla pay 
ayırmaya ve araştırmacı sayısını arttırmaya başlamıştır. 

YÖK tarafından performansa dayalı ücret uygulaması 14.12.2015 tarihinde “akademik teşvik ödeneği” 
sistemi ile  başlamıştır. Bu uygulama beraberinde, devlet üniversitelerinde çalışan öğretim elemanlarının 
akademik çalışmalarını desteklenmeyi getirmiştir (Resmi Gazete, 2015). Bu uygulama; (i) Dünya çapında 
bilim üretemeyen ülkelerin, dünyanın önde gelen ve kalkınmış ülkeler arasına girme şansının 
bulunmamasıdır. Bu nedenle, nitelikli bireyleri akademiye çekmeye ve akademideki nitelikli bireyleri burada 
tutma gereklilik arz etmektedir (Görmüş, Kahraman ve Kabasakal, 2015). (ii) Akademik teşvik ödeneği, 
üniversitelerde çalışan yaratıcı ve üretken araştırmacıları parasal olarak teşvik etme ve ödüllendirme 
amacına dayanmaktadır. Bu bağlamda, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından “akademik teşvik 
ödeneği” adı altında, öğretim elemanlarının proje, araştırma, yayın, tasarım, sergi, patent, bildiri, atıf ve ödül 
olmak üzere dokuz farklı akademik faaliyet türü "teşvik" edilmek amacıyla düzenleme yapılma yoluna 
gidilmiştir. 2016 yılında yürürlüğe başlanan bu çalışma ile ilgili olumlu görüşler; (i) akademik anlamda 
üretimin arttırılmasını teşvik edici nitelikteki bu düzenlemede Ar-Ge çalışmaları için ayrılan payın arttırılması 
bağlamında önemli olması (Kılıç, 2015), (ii) Devlet tarafından sosyal bilimlerdeki akademik çalışmalarının 
desteklenmesi, (iii) Akademik atıfların önemli hale getirilmesidir (Balcı, 2015). 
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Bu uygulamanın, Ar-Ge faaliyetlerinin arttırılması yolunda önemli bir adım olduğu ve bilimsel üretimi 
destekleyebileceği düşünülmektedir. Uygulama yürürlüğe yeni girmesine rağmen uygulamadaki ölçütlere ve 
puanlama sistemine yönelik çok sayıda olumsuz görüşler de paylaşılmıştır (Balcı, 2015; Görmüş, Kahraman 
ve Kabasakal, 2015; Kılıç, 2015; Yükseköğretim Bürosu, 2015). Literatürde akademik teşvik ödeneğinin yeni 
bir uygulama olmasından dolayı kişisel görüşlere dayanan makaleler ve çalışmalar yer almaktadır. Bu 
çalışmalarda ortak ve baskın temalardan biri, uygulamayla ilgili olumsuz görüşlerin yansıtılması olup, bu 
konu üzerinde önemle durulmalıdır. Bu eleştirilerin yerinde olup olmadığı, en iyi, uygulamanın çıktıları 
üzerinde yapılacak bir çalışmayla irdelenebilir. Fakat sürecin ve çıktılarının irdelenebilmesi için yeterli 
zamana ve çıktılara ihtiyaç vardır. Bu uygulamanın henüz yeni bir uygulama olması bağlamında şu anda bir 
karşılaştırma çalışması yapılamamaktadır. Konuyla ilgili ürün ve süreç değerlendirmeye yönelik oldukça 
sınırlı sayıda yapılan çalışmalar bulunmaktadır (Küçük ve Karabacak, 2017; Okumuş ve Yurdakal, 2017; 
Turhan ve Erol, 2017). Yine de, süreçte varsa karşılaşılan problemler ve yapılacak öneriler bağlamında 
eksiklik ve hataların düzeltilmesi, uygulamanın akademisyenler ve ülke için getirilerinin neler olduğu, yine 
akademisyen bakış açısından incelenmesi önemli sonuçlar ortaya koyabilir.  

Bu araştırmanın amacı, Doğu Karadeniz Bölgesi Devlet Üniversitelerinde görev yapan öğretim üyelerinin 
Yüksek Öğretim Kurumunun 2016 yılı akademik teşvik ödeneği uygulamasının amacına ulaşmasıyla ilgili 
analizlerini ortaya çıkarmaktır. 

Bu amaçla aşağıdaki sorunun yanıtı aranmıştır: 

Çalışma grubundaki öğretim üyelerinin 2016 yılı akademik teşvik değerlendirmesine yönelik görüşleri 
nelerdir? 

2. YÖNTEM 

Bu araştırma, nitel paradigmaya dayalıdır. Nitel araştırma paradigmasındaki veriler durum çalışması 
deseninde, yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırmada durum çalışması, bir 
durumun yoğun bir şekilde çalışılmasıyla ilgilidir (Glesne, 2013). Durumlar, bir birey, bir kurum, bir grup ve bir 
ortam çalışılacak durumlara örnek oluşturabilir. Nitel durum çalışmasında, bir ya da birkaç duruma ilişkin 
etkenlerin (ortam, bireyler, olaylar, süreçler vb.) bütüncül bir yaklaşımla ilgili durumu nasıl etkiledikleri ve ilgili 
durumdan nasıl etkilendikleri derinliğine araştırılır (Glesne, 2013; Yıldırım ve Şimşek, 2015; Yin, 2009). Bu 
çalışmada, durum çalışması yaklaşımlarından bütüncül çoklu durum deseni kullanılmıştır. Her bir durum, 
kendi içinde bütüncül olarak ele alınır ve daha sonra birbirleriyle karşılaştırılır. Araştırmacının, tek bir problem 
durumundan yola çıkarak alana standart bir araçla gitmesi (standart görüşme, gözlem formları) ve 
karşılaştırılabilir veriyi toplaması önemlidir.  

Çalışma Grubu 

Katılımcıların ve katılımcı üniversitelerin belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden “ölçüt örnekleme” 
yöntemi kullanılmıştır. Bu süreçte Doğu Karadeniz Bölge Üniversiteleri arasında yer alan ve 2016 yılı devlet 
üniversiteleri sıralamasında (DÜS, 2017) en üst, orta ve alt sıralamalarda yer alan üniversiteler 
sınıflandırılmıştır. Bundan sonra, en üst sıralamada Karadeniz Teknik Üniversitesi, orta sıralamada Recep 
Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve alt sıralamalarda ise Artvin Çoruh Üniversitesi veri toplanacak kurumlar 
olarak seçilmiştir. Bu araştırmada görüşme yapılacak çalışma grubu ölçüt örnekleme yöntemiyle atanmıştır. 
Bu üniversitelerde üst birim olarak “Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonundan” ve alt 
komisyon olarak ise “Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu”ndan sosyal bilimler, fen 
bilimleri ve sağlık bilimleri alanlarındaki toplam 18 öğretim üyesi seçilmiştir. Çalışma gönüllü katılımcılarla 
yürütülmüştür. Artvin Çoruh Üniversitesi’nden 4, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nden 6 ve Karadeniz 
Teknik Üniversitesi’nden 8 katılımcıyla bu çalışma yürütülmüştür. Katılımcılardan 10’u prof. dr., 5’i doçent dr., 
3’ü dr. öğretim üyesi ünvanlıdır. Katılımcıların 2’si kadın, 16’sı erkektir. Çalışma alanlarına göre sosyal 
bilimlerden 7, fen bilimlerinden 8 ve sağlık bilimleri alanından 3 katılımcıyla çalışma yürütülmüştür. 

Verilerin Analizi 

Çalışmada, verilerin çözümlenmesinde katılımcılardan elde edilen verilerin transkripti (yazılımı) için bilgisayar 
destekli nitel veri hazırlama NVivo 11 programından yararlanılmıştır. Elde edilen ham veri (107 sayfa) yazı 
formatına dönüştürülmüştür. Bu amaçla verilerin analizi için araştırmacı tarafından ilk aşama olarak;  

(i) Verilerin analizi için ses kayıtlarının dökümü yapılmıştır, 

(ii) Veriler yazılı formata dönüştürülmüştür, 

http://egitimsen.org.tr/konu/yuksekogretim/yuksekogretim-burosu/
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(iii) Yapılan dökümlerin doğruluğu ve geçerliliği için araştırmacı tarafından ses kayıtları tekrar 
dinlenilerek kontrol edilmiştir.  

İkinci aşama olarak; verilerin dökümü işleminden sonra verilerin analiz işlemine geçilmiştir. Verilerin 
çözümlemeleri nitel boyutta betimsel ve içerik analizi ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda 
Moustakas’ın (1994) paradigmasına dayanan içerik analizi sürecinde takip edilen genel işlemler: (1) verilerin 
kodlanması, (2) temaların bulunması, (3) kodların ve temaların düzenlenmesi, (4) bulguların tanımlanması ve 
yorumlanmasıdır (Mayring, 2011; Yıldırım ve Şimşek, 2015). 

İçerik analizde, elde edilen verilerden çıkarılan kavramlara göre kodlama yapılmıştır. Tümevarımcı analizle, 
kodlar doğrudan verilerden üretilerek bu çerçeveye göre verilerin hangi temalar altında sunulacağı; ilgili alan 
yazın literatürü, araştırmanın amacı ve görüşmede yer alan boyutlardan yola çıkılarak veri analizi çerçevesi 
belirlenmiştir. Elde edilen veriler üzerinde, araştırmanın kodlamacıları tarafından kodlamalar ayrı ayrı 
yapılmıştır. Bu kodlama işleminden sonra kodlamacılar bir araya gelerek, veri analizindeki kodlamalar 
arasındaki uyum test edilmiştir. Bu bağlamda kodlamalar, kodlamacıların ortak görüşleri doğrultusunda 
oluşturulmuştur.  

Araştırmanın Geçerlik ve Güvenirliği 

Geçerlik ve güvenirlik, nitel araştırma sonuçlarının inandırıcılığını sağlamak için kullanılan en önemli iki 
ölçüttür. Nitel araştırmada, post pozitivist paradigmaya dayanarak geçerlik ve güvenirlik kavramları yerine 
inandırıcılık ve aktarılabilirlik kavramlarının kullanımı tercih edilmektedir (Corbin ve Strauss, 2008; Yıldırım ve 
Şimşek, 2015). Nitel çalışmalardaki geçerlik ve güvenirlik, tarafsızlık, inandırıcılık, aktarılabilirlik, 
güvenilebilirlik, tutarlık ve doğrulanabilirliktir (Eisner, 1991; LeCompte ve Goetz, 1982). Bu araştırmada, 
araştırmanın geçerliği ve güvenirliği için ilgili çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bulgular bölümünde katılımcıların 
özgün görüş ve düşüncelerini yansıtacak şekilde doğrudan alıntılara yer verilmiştir. Bu alıntılar, araştırma 
verilerinin geçerlik ve güvenirliğini artıracak uygulamalar olarak kabul edilebilir (Neuman, 2013; Saban, 2008; 
Yıldırım ve Şimşek, 2015).  

3. BULGULAR 

Betimleyici ve içerik analizi bağlamında araştırmanın problemiyle ilgili iki ana tema belirlenmiştir. Verilerin 
analizi sonucunda iki ana temaya bağlı 46 alt temaya ulaşılmıştır. Araştırmanın birinci teması akademik 
teşvik uygulamasına ilişkin görüşler; olumlu ve olumsuz görüşler alt temalarında toplanmıştır. Araştırmanın 
ikinci teması ise uygulamanın devamlılığı ve güncellenmesine ilişkin görüşlerdir (Şekil 1 ve 2’de ana ve alt 
temalar birlikte verilmiştir). 

Akademik teşvik uygulamasına ilişkin olumlu görüşler; uluslararası yayınları artırır, akademik motivasyon 
sağlar, araştırmaların niteliğini artırır, üniversiteler arası rekabeti sağlar, maddi katkı sağlar, manevi tatmin 
sağlar, çalışanla çalışmayanı ayırt etmeyi sağlamasıdır. Akademik teşvik uygulamasına ilişkin olumsuz 
görüşler; nitelikten çok nicelik ön plana çıkar, ödül tanımı net değildir, sergi tanımı net değildir, alan 
sınıflaması yetersizdir, sanat alanında kriterler net değildir, belli alanlarda uluslararası endeksli yayın 
sınırlıdır, değerlendirme sübjektiftir, üniversiteler arasında uygulama farklılığı vardır, tez danışmanlıkları 
teşvikte yer almamaktadır, araştırmacıları etik dışı uygulamalara yönlendirmektedir, armağan yazarlığı 
arttırmaktadır, çalışmalar kopya edilmektedir, atıf yapmada uygunsuz davranışlardaki artış, yanlış/eksik 
belge bildirimini artırmaktadır, değerlendirme kriterlerinin yıl içinde değişmesidir. 

Uygulamanın devamlılığı ve güncellenmesine ilişkin görüşler; alanlara göre puan dağılımı uygulaması, 
bölgesel farklılıkların dikkate alınması, merkezi bir sistem oluşturulması, üst komisyonun uzmanlardan 
oluşması, yönergenin açık ve anlaşılır hale getirilmesi, etki faktörünün dikkate alınması, sistemdeki 
değişikliklerin önceden duyurulması, kurumsal projelerin teşvik kapsamının dışında tutulması, ulusal dergi ve 
yayınların niteliğine özen gösterilmesi, üst komisyona ücret ödenmesi, devam eden projelerin 
puanlandırılması, uluslararası kongre ölçütlerinin yeniden tanımlanması, eksik performans ölçütlerinin 
yönergeye eklenmesi, TÜBİTAK bilimsel etkinliklerin değerlendirilmeye alınması, birim bazında akademik 
faaliyet türü puanlarının yükseltilmesi, Türkçe yayın yapan dergilerin puanlarının arttırılması, etik dışı 
davranışlara yaptırım uygulanması, ulusal kongrelere değer verilmesi, değerlendirme ölçütlerinin yeniden 
düzenlenmesi teşvik ücretinin arttırılması birim bazında akademik faaliyet türü puanlarının düşürülmesi 
teşvikte tez danışmanlıklarına yer verilmesidir. 
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Şekil 2. Uygulamanın devamlılığı ve güncellenmesine ilişkin görüşler
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Aşağıda, akademik teşvik değerlendirmesine ilişkin sınırlı sayıda alıntılamalar sunulmuştur. 
“Ülkemizin yayınlarını arttırma adına içsel bir gayreti teşvik ettiğini düşünüyorum. Devletin, yaptığınız 

işlerle sizi değerlendirmesi de güzel bir motivasyondur”. (K15_RTEÜ) 
“Ülkenin gelişimini göz önüne alarak, yayın sayısını arttırmak amacıyla 1. sırada ülkeye hizmet 

önemlidir. Üniversitenin ismini ön plana çıkardığınızda da ülkenin ismi ön plana çıkmış oluyor”. (K6_KTÜ) 
“BAP projesi herkese veriliyor, zorluk derecesi yok. Üniversitenin desteklediği BAP projesinde görev 

alana, akademik teşvik verilmemesi gerekir. BAP projesi zaten bir teşviktir”. (K3_AÇÜ) 
“TÜBİTAK ödülü alanla Nobel/Uluslararası ödül alan aynı puan ve bir kere kullanabiliyor. TÜBİTAK 

projeleri başarısız sonuçlanabiliyor. Buna yönelik önlemler yok, sorgulaması yok. TÜBİTAK projelerinin 
puanlaması sürece yayılmalıdır”. (K11_KTÜ) 

 “Teşvik uygulaması haksız atıf uygulamasına yol açabilir. Bazı dergiler, kendi dergisinde makale 
yayınlamak için daha önceki sayılara atıf yapma şartı getiriyor. Bunu doğru bulmuyorum. Bu danışıklı atıf gibi 
bir şey oluyor, bu gerçek değeri göstermiyor”. (K7_S_KTÜ) 

 “SCI’li olmayan bir makale SCI’li olarak gösteriliyor. Belki bu gözden kaçar şeklinde. Bilerek yanlış 
beyanda bulunan akademisyenlere bir yaptırım yok. Yanlış uygulamalar bizi çok uğraştırıyor. Yanlış beyanda 
bulunan hocalara bir yaptırımın olması gerekiyor”. (K18_RTEÜ) 

“Teşvikteki kriterleri sağlamak üzere yapılmış ama içeriğine baktığımızda nitelik olarak hiç ilgisi 
olmayan veya niteliği düşük tekrar çalışmaları var… ”. (K18_RTEÜ) 

“2017 teşvik yönetmeliği son anda değişti. Yeterli hazırlık yapılamadı. Komisyonlar yeterince 
bilgilendirilemedi, neye ne kadar tam puan verilebilecek konusunda bir ihtilaf oldu. Bazı üniversitelerde puan 
verilirken, bazı üniversitelerde verilmediğini biliyorum. Yönergenin netleştirilerek daha iyi kontrol 
sağlanabileceğini düşünüyorum”. (K7_KTÜ) 

“2016’da basılan bir kitap yeni baskısıyla, yeni bir kitapmış gibi gösterildi”. (K17_RTEÜ) 
“Ulusal sempozyuma puan verilmeli. Sanatsal etkinliklerin birçoğu bölgesel etkinliklere kadar 

düşebiliyor. Bunların hiçbirinin puan olarak karşılığı yok. Uluslararası bir sempozyumda ne yapıyorsak 
aynısını ulusal sempozyumda da yapıyoruz”. (K5_KTÜ) 

“Kongrelere çok fazla puan verildiğini düşünüyorum. Özetle, tam metne aynı puan veriliyor”. (K5_KTÜ) 
“KTÜ’de dünya literatürüne giren akademisyenler var. TÜBA’dan ödül alanlar var. TÜBA’dan ödül 

alabilmek çok zor bir şey. Çok daha kolay bir alandan aldığınız ödül de, TÜBA’dan aldığınız ödül de 30 puan. 
Burada ayırt edicilik yok. TÜBİTAK, TÜBA gibi kuruluşların ödülleri kabul edilmeli… ”. (K7_KTÜ) 

“TÜBİTAK 2223 B,C,D ile 2237 A, B etkinlik projelerinin teşvik dosyasında olması gerekir. 
TÜBİTAK'tan altına imza attığımız her şeyin bir özgünlük değeri olması gerekiyor… ”. (K14_RTEÜ) 

“Teşvik uygulamasında yoruma açık olmayacak cümlelerle, daha ayrıntılı yönetmeliği ihtiyacımız var. 
Ölçütlerin daha iyi yazılması gerekir kesinlikle. Belki gelecekte şu olabilir; aynı kongre/sempozyumda ikiden 
fazla bildiri sunulamayacaktır. Bir toplantıda beş, on tane bildiri sunulmaz. 30 puanı bir toplantıda almış 
oluyor”. (K6_KTÜ) 

“Ben uygulamadaki eksikliklerde problemlere kılavuz diyorum. Ölçütlerin, kriterlerin netleşmesi lazım. 
Yani bir Kayseri Erciyes Üniversitesi ile bir Atatürk Üniversitesi ve KTÜ üç farklı bir uygulama yapmaması 
lazım. Aynı etkinliğe orası puan veriyor, burası puan vermiyorsa bu bir haksızlıktır”. (K8_KTÜ) 

“Yüksek lisans ve doktora çalışmaları, özellikle doktora bunlar da bir emektir. Özellikle doktora 
çalışmaları orjinal bir çalışma ortaya koyuyorsa, neden olmasın? Ben 16 tane doktora yaptırdım”. (K1_AÇÜ) 

“Bilimsel anlamda hiçbir katkısı olmayacak (akademik CV’nize hiçbir katkısı olmayacak) bir dosya ile 
100 puanlık teşvik alabilirsiniz. Teşvikte gördüğüm en büyük yanlıştır. Üniversitenin ya da akademisyenin 
değerini projeler, indeksi yayınlar, uluslararası yayınlar arttırıyor. Yaptığınız san-tez projeleri, TÜBİTAK 
projeleri de dâhil olmak üzere tüm bu çalışmaların puanlarının artırılması gerekiyor. Akademik teşvikte, 
niteliğinin artırılması için , niteliği fazlasıyla önem verilmesi gereken özelliklerin ön plana çıkarılması gerekir. 
Teşvik için tebliğlerden, hakemliklerden, editörlüklerden, makalelerden, atıflardan kolay puan alınabiliyor. 
İndeksli yayınlar ve projelere puan verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sizin üniversitenizi uluslararası 
anlamda bir basamak yukarıya çıkaracak olan göstergeler bunlardır… ”. (K10_KTÜ) 

“Ülkenin geleceği açısından impact faktörleri de göz önünde bulundurulursa çok daha iyi olur”. 
(K6_KTÜ) 

“Ulusal yayınlar desteklenmeli. Bununla ilgili A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı gibi bir sınıflandırma yapılmalı. 
Kaliteli yayın olmalı. Biz sonuçta bu ülkenin akademisyenleriyiz. Türkçe yayınlarla alttan gelenlere yol 
göstermeliyiz. Hem yeni nesle, hem TR'de yayınlanan olması için ulusal dergilerin desteklenmesi gerekiyor”. 
(K10_KTÜ) 

“Teşvik, çalışanla çalışmayana ayırt eden, belki katkısının ve artışının da olması istenilen, hükümet 
tarafından öğretim üyelerine verilen bir katkı sonuçta. Hiç bir yerde yayın yapmamış, hiç bildirisi olmamış, hiç 
proje yapmamış öbür tarafta hakikaten saçını süpürge etmiş bilimsel makaleleri, projeleriyle kişisel gayretiyle 
yapanın bir artısı olmalı bence. Aslında doğru yapılmış bir uygulama ama iki yıldır gözlemlediğim kadarıyla 
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uygulamada eksiklikleri var. Çalışana bence bonus. Çalışmaya da teşvik ediyor. 30 senelik akademisyenim, 
akademik hayatımda inanın şunu gördüm; teşvik olmadan akademisyenler kongrelere gitmezlerdi. İnanın 
teşvik puanını tam doldurmak için çaba sarfeden, dışı teşvik puanı yüksek olduğu için (yurt dışına gitmek 
isteyen/hiç yurtdışına gitmemiş) yurtdışına gitmek isteyenler var. Dolayısıyla bir kıpırdanma var. Teşviğin 
artılarını gözlemliyorum”. (K8_KTÜ) 

SONUÇ VE TARTIŞMA 
Üniversitelerin temel işlevlerinden biri, yeni bilgi üreterek bilime uluslararası düzeyde katkı yapmaktır. 
Performans boyutlarından bazıları; patentler, yayınlar, lisanslar ve atıflardır. Performans değerlendirmesinde 
en yaygın olarak kullanılan değerlendirme, makaleler ve bu yayının yapıldığı dergilere yapılan atıfların 
değerlendirilmesidir (Cave, Hanney & Kogan, 1991; Kaptanoğlu ve Özok, 2006; Önel ve Saatçioğlu). 
Akademik performans, bir akademisyenin değişik ölçütler bir arada göz önüne alınarak belirlenen değeridir 
(Kaptanoğlu ve Özok, 2006). 

Yüksek Öğretim Kurumu tarafından 14.12.2015 tarihinde performansa dayalı ücret uygulaması “akademik 
teşvik ödeneği” altında başlatılmıştır. 2016 yılı “akademik teşvik ödeneği yönetmeliği”nde görülen eksiklikler 
27.12.2016 tarihinde yürürlüğe konulan uygulamayla giderilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada, Doğu 
Karadeniz Bölgesi Devlet üniversitelerinde akademik teşvik komisyonunda görevli öğretim üyelerinin kendi 
yansıtmalarıyla, Yüksek Öğretim Kurumu 2016 yılı akademik teşvik ödeneği uygulamasının amacına 
ulaşması ile ilgili analizleri ortaya konmuştur. 

Türkiye’de öğretim üyelerinin performanslarının ölçülmesine yönelik standart bir ölçme aracı 
bulunmamaktadır. Bu nedenle ABD, Almanya, Avustralya, Fransa, Kanada ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde 
de öğretim üyelerinden en üst düzeyde verim alınabilmesi için çalışma alanlarına göre performanslarının 
ölçülmesi planlanmalıdır. Türkiye’de çoğunlukla akademik yükseltilme ve atanma ölçütleri” adı altında 
sıralanan ölçütler ve bunların puanlarından oluşan sistemler kullanılmaktadır. Kullanılan bu ölçütlerin 
ağırlıklarının saptanması da ayrı bir tartışma konusudur. Bu konuda yapılan çalışmalardan biri de bir devlet 
politikası olarak, akademik teşvik ödeneğidir. Akademik teşvik ödeneğinde, öğretim üyelerini 
değerlendirmeye yönelik farklı faaliyet türlerinde kriterler konularak puanlandırma yoluna gidilmiştir. Bu 
uygulamada doçentlikte kullanılan akademik yükseltilme kriterleriyle benzerlikler olduğu bu çalışmanın 
araştırmacıları tarafından tespit edilmiştir. Akademik teşvik ödeneğiyle birlikte, öğretim üyelerine iki yıllık 
süreçte toplamda yüklü miktarlar ödenmektedir. Bir tür performans değerlendirme olarak kullanılan akademik 
teşvik ödeneği yönetmeliğindeki maddelerin içerdiği belirsizlik ve muğlaklıklar bağlamında öznel 
değerlendirilebilen ölçütlerin bulunmasından dolayı değerlendirmede üniversitelerde bulunan alt ve üst 
komisyonlar tarafından standart olmayan uygulamalar yapılmıştır. Performans değerlendirmesine dayanan 
bu uygulamada öncelikli olarak akademik performans ölçümünün standartlaştırılmış bir şekilde yansıtacak 
“akademik teşvik ödeneği” ölçme aracının yapılandırılması gerekliliği bulunmaktadır. 

Her ülkenin sosyal değişme ve iktisadi kalkınmasını başarabilmesi ve sürdürebilmesi için yüksek düzeyde, 
nitelikli insan gücüne ve çeşitli meslek elemanlarına ihtiyacı vardır. Bunlar esas olarak üniversitelerde 
akademisyenler tarafından yetiştirilmektedir. Bu bağlamda ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü ve 
çeşitli meslek üyelerinin yetişmesini sağlayan ve üniversitede görev yapan öğretim üyelerinin akademik 
performanslarının değerlendirilmesi öncelikli bir ihtiyaçtır. Türkiye’de, 108 devlet üniversitesinde 2016 yılının 
son ayında 126 bin 536 akademisyenin görev yaptığı (YÖK, 2017) dikkate alınırsa bu akademik performans 
değerlendirmesinin yerinde bir uygulama olduğu söylenebilir. 

Bir tür performans değerlendirmesi olan akademik teşvik uygulamasına olumlu bir yaklaşımla yaklaşan 
öğretim üyeleri tarafından, üniversitenin topluma hizmet uygulamasının bir gereği olarak geleceğe dönük 
katkısında yerli üretimlerle dünya literatüründe yer almada akademik çalışmalarda itici bir güç olmasının yanı 
sıra çalışmaların niteliğinin artmasına yönelik pozitif etkisi vurgulanmıştır. Bu uygulamayla üniversiteler arası 
rekabetin niteliğine olan katkısının ifade edilmesi de dikkat çekici bir sonuçtur. Performans değerlendirmenin 
ayırt ediciliğinde araştırmacılara maddi katkının yanı sıra manevi tatmin ve çalışanla çalışmayanı ayırt 
ediciliğinin pozitif yönüne vurgu yapılmıştır. Bu durum konuyla ilgili literatür tarafından da desteklenmektedir 
(Küçük ve Karabacak, 2017; Okumuş  & Yurdakul, 2017; Turhan & Erol, 2017). Öğretim üyelerinin araştırma, 
hizmet ve eğitim-öğretim ile ilgili çalışmaları değerlendirilerek bu konudaki eksikliklerinin giderilmesi ve 
başarılarının ödüllendirilmesi ancak sistemli bir performans değerlendirme çalışmasıyla mümkün olabilir.  

Teşvik uygulamasının değerlendirmesinin olumsuz yönlerine vurgu yapan öğretim üyeleri tarafından; 
akademik çalışmalarda nitelikten çok niceliğin ön plana çıktığı, uygulamanın ani olarak değiştiği, tez 
danışmanlıklarının yer almadığı bulguları yansıtılmıştır. Bununla birlikte, ilgili yönergede, proje, araştırma, 
çalıştay, ödül, sergi tanımlarının açık ve anlaşılır olmadığı belirtilmiştir. Alan sınıflamasının yetersizliğinde 
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ise; sanat alanındaki eksiklikler ile belli alanlarda endeksli yayınların sınırlılığına dikkat çekilmiştir. 
Üniversiteler arasındaki farklı uygulamalar ise değerlendirmenin sübjektifliği olarak ortaya çıkmıştır. Armağan 
yazarlıkların artması, çalışmaların kopya edilerek tekrarlanması, haksız atıflaşmalarla birlikte yanlış ve eksik 
belge bildirimindeki artışlar performans değerlendirmesiyle birlikte araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen 
etik dışı uygulamalar olarak yer almıştır. Bu bulgular da konuyla ilgili literatür tarafından desteklenmiştir 
(Küçük ve Karabacak, 2017; Okumuş  & Yurdakul, 2017; Turhan & Erol, 2017).  

Katılımcıların çoğunluğu tarafından akademik performans değerlendirmesinin sadece araştırma boyutunda 
yer alan çalışmalar üzerinden yapıldığı ve bu uygulamanın nitelikten çok niceliğe yönlendirdiği ileri 
sürülmüştür. Öğretim üyeleri tarafından yapılan bu eleştiri ve sorun, sadece Türkiye’de yaşanmamaktadır. 
Diğer ülkelerde olduğu gibi (ABD, Almanya, Avustralya, Fransa, Kanada) üniversitelerin akademik 
çalışmalarda nitelikten çok niceliğe önem verdiği vurgulanmaktadır. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD) ve Alman üniversitelerinde öncelik bilimsel araştırma olarak yerini almıştır. Eğitim-öğretimin ise 
araştırma çalışmalarının içerisinde yürütülmesi prensibini benimsemişlerdir (Baskan, 2001; Huber, 2002; 
Korkut, 1984; Taylor, 2001). Bu ülkelerin paradigmasına göre, araştırma o kadar önem verilen bir etkinliktir 
ki, neredeyse üniversite demek araştırma demektir (Korkut, 1984). Buna karşın İngiltere’de akademik 
performans değerlendirmede niteliksel boyutun değerlendirilmesi önceliklidir (Köksoy, 1997). 

Bu çalışmada, Türkiye’de sadece akademik performansın araştırma boyutunun ölçüldüğü ve karşılığında 
devlet tarafından bir ödüllendirilme yapıldığı, akademik teşvik uygulamasının nitelikten çok niceliği öncelikli 
olarak teşvik ettiği katılımcıların tamamı tarafından vurgulanan dikkat çekici bir bulgudur. Akademik 
performansın geçerli ve güvenilir bir şekilde  değerlendirilmesi, kalitenin belirlenmesi ve akreditasyon 
açısından da önemlidir.  

Uygulamanın devamlılığı ve güncellenmesine ilişkin görüşler bulgusunda; alanlara göre puan dağılımı 
uygulaması (f=18), bölgesel farklılıkların dikkate alınması (f=18), merkezi bir sistem oluşturulması (f=18), üst 
komisyonun uzmanlardan oluşması (f=18), yönergenin açık ve anlaşılır hale getirilmesi (f=18), etki 
faktörünün dikkate alınması (f=17), sistemdeki değişikliklerin önceden duyurulması (f=17), kurumsal 
projelerin teşvik kapsamının dışında tutulması (f=16), ulusal dergi ve yayınların niteliğine özen gösterilmesi 
(f=15), üst komisyona ücret ödenmesi (f=15), devam eden projelerin puanlandırılması (f=15), uluslararası 
kongre ölçütlerinin yeniden tanımlanması (f=14), eksik performans ölçütlerinin yönergeye eklenmesi (f=14), 
TÜBİTAK bilimsel etkinliklerin değerlendirilmeye alınması (f=13), birim bazında akademik faaliyet türü 
puanlarının yükseltilmesi (f=12), Türkçe yayın yapan dergilerin puanlarının arttırılması (f=12), etik dışı 
davranışlara yaptırım uygulanması (f=10), ulusal kongrelere değer verilmesi (f=9), değerlendirme ölçütlerinin 
yeniden düzenlenmesi (f=8), teşvik ücretinin arttırılması (f=8), birim bazında akademik faaliyet türü 
puanlarının düşürülmesi (f=7), teşvikte tez danışmanlıklarına yer verilmesi (f=4) yer almaktadır. Bu 
çalışmada belirtilen alanlara göre puan dağılımı uygulaması, değerlendirme ölçütlerinin yeniden 
düzenlenmesi, teşvik uygulamasının devamlılığı ve güncellenmesi önerileri konuyla ilgili literatür tarafından 
da desteklenmiştir (Küçük ve Karabacak, 2017; Okumuş  & Yurdakul, 2017; Turhan & Erol, 2017).  

Bu çalışmada elde edilen verilerden hareketle aşağıdaki öneriler yapılabilir: 

1. Basit hesaplama yöntemi olarak sunulan çerçeve tablodaki, muğlaklıkların giderilmesi için yönergenin açık 
olması ve değerlendirmenin netleştirilmesi gerekliliği bulunmaktadır.  

2. Katılımcıların gözlem ve görüşleriyle nitelikten çok niceliğin ön plana çıktığı görüş birliğiyle yansıtılmıştır. 
Akademik teşvikte niteliğin ön plana çıkması için kriterlerin yükseltilmesi gerekliliği bulunmaktadır. 

3. Akademik performansın değerlendirilmesi için; her akademisyene ait verileri ortak bir bazda 
değerlendirebilen, esnek, sözel değişkenlerle ifade edilen ölçütleri kolaylıkla sayısallaştırabilen bir model 
(Kaptanoğlu ve Özok, 2006) ya da ölçme aracı hazırlanma yoluna gidilmelidir.  

4. Bu çalışma yoluyla uygulamanın eksik ve aksayan yönleri ortaya konularak, uygulamanın geliştirilmesine 
katkıda bulunulması planlanmaktadır. 
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