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ÖZET
Bildiride, ar-ge istihdam politikası içinde önemli bir yeri olan ara tırma personelinin performansının
de erlendirilmesinde kullanılacak ölçütlerin geli tirilmesi amaçlanmı tır. Buna göre, performans 
de erlendirmesinde kullanılabilecek 56 adet ölçüt belirlenmi tir. Bu ölçütler i) e itim-ö retim, ii) yayınlar, iii) 
ara tırma projeleri, iv) bilimsel görevler, v) bilimsel atıflar, vi) bilimsel ödüller ve burslar ile vii) kurumsal 
tanıtım olmak üzere yedi grupta toplanmı tır.  

Geli tirilen performans ölçütleri ormancılık ara tırma müdürlüklerinin görev, sorumluluk ve hedefleri açısından 
birçok konuyu de erlendirmeye alabilmesi ve sa lıklı bir istihdam politikasının olu turulması açısından önem 
ta ımaktadır. Ayrıca, geli tirilen ölçütler, ara tırma personelinin terfi ve atamalarına, etkin çalı ılıp
çalı madı ının de erlendirilmesine, motivasyon, te vik ve e itim gereksinimlerinin saptanmasına yardımcı
olması açısından önemlidir. 
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ABSTRACT 
t is aimed to develop criteria for assessing performance of research staff in this paper. 56 criteria was 

determined that can be used in performance assessment. This criteria can be grouped as i) education, training, ii) 
publications, iii) research projects, iv) other research/science activities, v) citations, vi) scientific awards and 
scholarships, vi) dissemination activities. 

Duties, responsibilities and goals of forestry research institutions were taken into account in the development of 
performance criteria. Also the criteria are very important in view of employment. In addition, the criteria could 
be considered as a helpful tool for assigning and promoting of the research staff, assessment of efficiency of 
researchers and identification of motivation, incentives and education needs. 
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1.G R

Ormancılık ara tırmaları; ormancılık ve do al kaynaklara ili kin bilim ve teknolojinin geli tirilmesi, ileriye 
götürülmesi ve yaygınla tırılması faaliyetleri olarak ifade edilebilir ( enyaz ve Yılmaz, 2007, s. 187). Di er bir 
ifadeyle, ormancılık ara tırmaları; orman ekosistemi dinamiklerinin anla ılması ve izlenmesinde orman 
kaynaklarına olan toplumsal talebinin kar ılanmasında ve bu kaynakların korunarak yarınki nesillere 
bırakılmasında önem kazanmakta, yani sürdürülebilir orman yönetiminin sa lanması için gerekli bilgi birikimini 
kar ılamaktadırlar (Anonim, 2007b, s.1). 

Türkiye’de ormancılık ara tırmaları yo un olarak üniversiteler (orman fakülteleri, fen veya sosyal bilimler 
enstitüleri), Çevre ve Orman Bakanlı ı Ara tırma ve Geli tirme Dairesi Ba kanlı ı’na ba lı Ormancılık
Ara tırma Müdürlükleri (veya Enstitüleri) ve TÜB TAK tarafından gerçekle tirilmektedir. Üniversitelerde lisans 
ve lisans üstü e itim ile bilimsel ve uygulamaya dönük ormancılık ara tırmaları gerçekle tirilmektedir. 
Ormancılık ara tırma müdürlüklerinde (veya enstitülerinde)2 ise genellikle Çevre ve Orman Bakanlı ı uygulama 
birimlerinin ihtiyaç duydu u ormancılık ara tırmaları sürdürülmektedir.  

Ara tırma Müdürlükleri, Çevre ve Orman Bakanlı ı Ara tırma ve Geli tirme Dairesi Ba kanlı ı’nın
e güdümünde faaliyetlerini sürdürmektedir. lk ormancılık ara tırma kurumu 1952 yılında Bolu’da kurulmu tur. 
Halen, Sürdürülebilir orman yönetimine bilimsel katkı sa lamak amacıyla ulusal ve bölgesel düzeyde 
faaliyetlerini sürdüren 11 adet Ara tırma Müdürlü ü bulunmaktadır. Ara tırma Müdürlüklerinde, ormancılık
ara tırmaları, ara tırma uzmanı ve ara tırma uzman yardımcıları tarafından gerçekle tirilmektedir.  

Ara tırma uzmanı ve ara tırma uzman yardımcısı, Ormancılık Ara tırma Yönetmeli i’nin 4. maddesinde 
tanımlanmı tır. Buna göre, Ara tırma Uzmanı, ara tırma konularını seçebilecek, proje düzenleme, uygulamaya 
koyma, projenin gerektirdi i inceleme, ölçme ve ara tırma bulgularını bilimsel yöntemlerle de erlendirip 
yayımlayabilecek düzeyde bilgi ve deneyime sahip, yenilik ve geli meleri izleyen lisans e itimi yapmı
elemandır. Ara tırma Uzman Yardımcısı ise ara tırma uzmanı özelliklerini kazanıncaya kadar, bilgi ve 
deneyimini arttırmak, ara tırma yetene ini geli tirmek üzere; ara tırma çalı malarında, ara tırma uzmanlarına
yardımcı olarak görevlendirilmi  lisans e itimi yapmı  elemanı ifade etmektedir. 

Kısaca ifade edilirse, Ara tırma Müdürlüklerinde görev yapan ara tırma uzmanları ve ara tırma uzman 
yardımcıları, Ormancılık Ara tırma Yönetmeli i’ndeki görev tanımı do rultusunda, ilgi ve çıkar gruplarına 
görev bölgesindeki ormancılık faaliyetlerine ili kin danı manlık yapmak, e itim vermek, kar ıla ılan sorunları
belirlemek ve bu sorunlara çözüm getirecek ara tırma ve geli tirme projelerini planlayarak sonuçlandırılmasını
sa lamakla görevlidirler.  

Ara tırmacının görevini yerine getirebilmesi için sadece konu ile ilgili güncel bilgiye sahip olması yeterli 
olmayıp, ara tırmacı aynı zamanda güçlü bir sezgiye, bilime ve ö renme merakına sahip olmalıdır.  Ara tırma 
sonunda ula ılan bilgilerin do ru ve güvenilir olması, geçerli kabul edilebilmesi için ara tırmacının çalı mayı
dikkatli ve sabırlı bir biçimde planlaması, objektiflik, do ruluk, basitlik, sınırlılık gibi bazı ilkeler ı ı ında
yürütmesi gerekmektedir (Akalp, 2004, s.1).  

Bir ara tırmayı yapmak, aynı kaynak ile yapılabilecek di er ara tırmalara onu tercih etmek demektir. Bu nedenle 
yapılan ara tırmaların alternatif maliyetinin azaltılabilmesi için önceli i en yüksek konuların ara tırma konusu 
olarak seçilmesi gereklidir (Ok ve Deniz, 2007, s:501). Bu kapsamda, Ara tırma Müdürlüklerinde ara tırma 
konularının seçimi ve yönlendirmesi, Ormancılık Ara tırma Master Planı do rultusunda yapılmaktadır.
Türkiye’de üç adet Ormancılık Ara tırma Master Planı hazırlanmı tır:

lk Ormancılık Ara tırma Master Planı 1995–1999 dönemini kapsamaktadır. Bu planda, Türkiye’deki ara tırma 
önceliklerinin belirlenmesi ve yüksek öncelikli ara tırma önerileri için mali kaynak hazırlanması,
de erlendirilmesi ve tahsisi i lemlerinin geli tirilmesi üzerinde durulmu , ormancılık ara tırmalarının
organizasyonunu ve yönetimini de i tirmeye yönelik ana prensipler geli tirilmi tir. Planda, ormancılık ara tırma 

2 Ormancılık ara tırma müdürlükleri ve enstitülerini ifade etmek amacıyla ilerleyen bölümlerde Ara tırma 
Müdürlükleri kavramı kullanılacaktır.   
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kurulu larının yapısı ve özellikleri ile ara tırma sisteminin kar ıla tı ı önemli engeller ortaya konulmu tur. Bu 
kapsamda, do al ormanların korunması ve geli tirilmesi, hızlı geli en türler ve a açlandırma, asli ve tali orman 
ürünleri, mera ıslahı ve agroforestry, erozyon kontrolü, orman endüstrileri ve ormancılıkla ilgili programlar 
olmak üzere yedi adet Ara tırma Fırsat Alanının (ARA) ara tırma öncelikleri belirlenmi tir. Her ARA için de 
ara tırma prensipleri sıralanmı  ve ara tırma programları hazırlanmı tır. Hazırlanan bu programlar birçok 
ara tırma projesi ya da konusu içermi tir (Anonim, 1999, s.3; Ok ve Deniz, 2007, s:504).    

II. Ulusal Ormancılık Ara tırma Master Planı 2000–2005 dönemini kapsamaktadır. Bu planda, ilk plandaki 
ara tırma önceliklerini güncelle tirmek hedeflenmi tir. Bununla birlikte, Orman Bakanlı ı’nın Ara tırma Politika 
ve Stratejisinin belirlenmesi gere i ortaya çıkmı tır. Planda, Bakanlı ın ara tırmaya yönelik be , yönetsel açıdan 
verim ve etkinli i arttırmaya yönelik ise iki hedef belirlenmi tir. Bu hedeflerin gerçekle tirilmesi için sekiz adet 
ara tırma alanı ve stratejileri önerilmi tir. Bu ara tırma alanları ve stratejileri, do al ormanlar, plantasyon 
ormanları, odun ve odun ürünleri, odun dı ı ürünler, karma orman sistemleri ve mera yönetimi, orman 
ekosistemleri, orman ve orman endüstrisi ekonomileri ile ormancılık politikası geli tirmedir (Anonim, 1999, s.3; 
Ok ve Deniz, 2007, s:504).  

Ormancılık ara tırmalarında göz önüne alınması ve izlenmesi gereken stratejilerin yer aldı ı III. Ulusal 
Ormancılık Ara tırma Master Planı, 2007–2012 dönemi için tasarlanmı  olmasına ra men halen uygulamaya 
geçirilememi tir (Yılmaz, 2007). Bu nedenle, ara tırma öncelikleri hâla 2000 yılında revize edilen II. Ulusal 
Ormancılık Ara tırma Master Planı esaslarına göre belirlenmektedir. 

De i en ormancılık politikaları ve ormancılı ın yükselen de erleri ile birlikte ormancılık ara tırmalarındaki 
öncelikler de de i im göstermi tir. Özellikle orman kaynaklarının yönetiminde ve korunmasında çok disiplinli, 
sosyal konulara daha fazla önem veren, kurumlar arası i birli i gerektiren entegre ara tırma projelerinin önemi 
artmaktadır (Anonim, 2007b, s.1). 

Orman kaynakları yöneticileri, ormanlardan beklenen i levlerin kar ılanması ve orman verimlili inin artırılması
yönündeki gereklili i kabul etmekte ve ara tırma sonuçlarından elde edilen bulgular ile orman kaynaklarının
yönetimi daha da iyiye gitmektedir. Orman kaynaklarına yönelik talepler ve teknik bilgi ihtiyacı giderek 
artmasına kar ın, ormancılık ara tırma kapasitesi aynı oranda büyümemektedir ( enyaz ve Yılmaz, 2007, s. 
186). Bu kapsamda, Ara tırma Müdürlüklerinin kapasite artı ını engelleyen temel sorunlar ve bu kapsamda 
geli tirilen öneriler Geray, 2002; Acar, 2008, Anonim, 2005; Anonim, 2007b; Ço kun, 2006; enyaz ve Yılmaz, 
2007’de ayrıntılı olarak verilmi tir. lgili literatürde açıklanan en önemli sorunlar a a ıda sıralanmı tır.

i. Ormancılık Ara tırma Kurumlarının yapılanmaları sürekli tartı ma konusu edilmi tir. Bu durum onların
çalı malarını ciddi biçimde olumsuz yönde etkilemi tir. Ara tırma çalı malarının etkin olması için çözümün 
daima re-organizasyondan geçti i dü ünülmü tür. En önemli sorunun insan odaklı oldu u gerçe i göz ardı
edilerek ara tırma birimlerinin kurulu  yerleri, sayıları ve yapılanmaları sürekli tartı ılmı  ve sık sık
de i tirilmi tir.

ii. Uzun yıllardır devam eden yanlı  personel politikası, özlük haklarındaki kayıplar ve teknik ve yardımcı
personel tedarikindeki sıkıntılar, insan kayna ının süreklili ini tehdit etmekte ve ormancılık
ara tırmalarında aksamalara neden olmaktadır.  

iii. 1998 yılında hazırlanan Ormancılık Ara tırma Yönetmeli i’nin yenilenmesi faaliyetleri, uzun dönemden 
beri en çok tartı ılan konular arasındadır. Bu kapsamda mevcut Ormancılık Ara tırma Yönetmeli i’nin 
ivedilikle revize edilmesi gerekmektedir.  

iv. Ara tırma Müdürlüklerinin tanımlanmı  amaç ve hedefleri ve bu hedeflere yönelik stratejileri 
bulunmamaktadır

v. Geli mi  ülkelerde ve ülkemizdeki di er ara tırma kurulu larında disiplinler, Bölüm Ba kanlı ı biçiminde, 
personel kadroları ise Uzman ve Uzman Yardımcısı eklinde adlandırılmaktadır. Oysa, Ara tırma 
Müdürlüklerinde disiplinler Bölüm Ba mühendisli i, personel kadroları ise Ba mühendis ve Mühendis 
olarak isimlendirilmektedir. Bu adlandırma ekli uygulayıcı birimlerdeki kadrolar için kullanılmakta olup 
Ara tırma Müdürlükleri için uygun de ildir. Kısaca ifade etmek gerekirse, ara tırma personelinin 
niteliklerini, unvanlarını, sorumluluklarını, te vik ve ödüllerini, özlük haklarını yeniden tanımlayan yeni bir 
mevzuata gereksinim bulunmaktadır.
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vi. Ça da  bir AR-GE istihdam politikası olu turulmamı tır. Bu nedenle, personel seçimi objektif kriterlere 
göre yapılmalı, personel e itimi ve geli tirilmesine gereken önem verilmelidir. Ormancılık ara tırma 
kurulu larında lisansüstü ö renim görmü , hatta doktora derecesine sahip elemanların istihdam edilmesi 
desteklenmelidir. 

vii. Ara tırıcı personelin performansının ölçümünü, de erlendirilmesini ve ödüllendirilmesini sa layan bir 
sistemin geli tirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Di er bir ifadeyle, ormancılık ara tırma konularının ve 
ara tırıcı personelin verimlili i veya çıktı ölçümleri (yayın, ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere 
katılım vb.) hayati öneme sahiptir. Tüm ara tırma kurumları ve ara tırmacı personelin faaliyetleri yıllık
olarak ölçülmeli ve ba arı durumları rapora ba lanmalıdır.

viii. Ara tırma Müdürlükleri yaptıkları çalı maların verimli olup olmadı ını saptamaya yönelik bir veri seti 
olu turamamı tır. Bu nedenle de yapılan çalı maların ne kadar verimli, etkili ve etken kılındı ı konusu 
tamamen belirsizdir. Ara tırma çalı malarına yönelik yakla ımlar; Ara tırma Müdürlüklerinde çalı an
personel, üretilen proje sayısı vb. liste olu turma a amasından öteye gitmemektedir.  

Bu bildiri, yukarıda vi., vii. ve viii. maddelerde verilen Ara tırma Müdürlüklerinde görev alan ara tırma uzmanı
ve ara tırma uzman yardımcılarına yönelik istihdam politikasının iyile tirilmesi ve performansların objektif 
ölçütlerle ölçülmesine yardımcı olacak bir sistemin geli tirilmesi amacıyla hazırlanmı tır.

Gerçekle tirilen literatür incelemelerinde, Ara tırma Müdürlüklerinde verimlilik ölçümleri ve ba arım-
performans de erlendirmesine yönelik bir çalı maya rastlanmı tır. Batı Akdeniz Ormancılık Ara tırma 
Müdürlü ü bünyesinde geçekle tirilen bu çalı maya göre, Ara tırma Müdürlüklerinde verimlilik ölçümleri 
Projenin De erlendirilmesi, Ara tırmacının De erlendirilmesi, Personelin De erlendirilmesi ve Birimin 
De erlendirilmesi olmak üzere 4 ba lıkta ele alınmı tır.

Projenin De erlendirilmesi kapsamında proje amaçları, proje hedefleri, proje süreci, proje sonuçları,
Ara tırmacının De erlendirilmesi kapsamında proje lideri, proje yürütücüsü/leri, yardımcı personel, 
Personelin De erlendirilmesi kapsamında teknik personel, idari personel, teknik/idari personel, 
Birimin De erlendirilmesi kapsamında Bölüm Ba mühendislikleri ve Müdürlük, 

de erlendirmeleri yapılmı tır. Bu ba lamda, projelerin kısa (1-5 yıllık), orta (6-10 yıllık) ve uzun (11 yıldan 
uzun) süreli olarak sınıflandırılması ve Ara tırma Müdürlüklerinin amaç ve hedefleri do rultusunda her yıl
yürütece i proje sayılarının bu sınıflandırma esasına göre yapılması önerilmektedir. Ayrıca ara tırma 
personelinin performansının her yıl yayınlayaca ı makale sayısı ile ölçülebilece i ve ara tırma personelinin her 
yıl en az 2 makaleyi yayınlanması gerekti i ifade edilmektedir (Ço kun, 2006, s.279).  

Bu bildiride ise ara tırma personelinin görev ve sorumluluklarının Ormancılık Ara tırma Yönetmeli i’nde ifade 
edildi i gibi sadece ara tırma projesi ile sınırlı olmadı ı kabul edilmi tir. Ara tırma personelinin Ormancılık
Ara tırma Yönetmeli i’ndeki görev tanımı do rultusunda, kendini geli tirmek, ilgi ve çıkar gruplarına görev 
bölgesindeki ormancılık faaliyetlerine ili kin danı manlık yapmak, e itim vermek, kar ıla ılan sorunları
belirlemek ve bu sorunlara çözüm getirecek ara tırma ve geli tirme projelerini planlayarak sonuçlandırılmasını
sa lamak biçiminde görev, sorumluluk ve hedefleri bulunmaktadır. fade edilen görev, sorumluluk ve hedefler 
do rultusunda da geni  kapsamlı bir performans ölçüt seti tasarlanmı tır.

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Ülkemizdeki pek çok üniversite akademisyenlerin çalı malarını de erlendirmek üzere bir “akademik yükseltme 
ve de erlendirme yönergesi” olu turmu tur. Bu yönerge, akademisyenden beklenen i leri ve bu i lere verilen 
önemi puanlar eklinde ele alması bakımından önemlidir  (Anonim, 2007a, s.11). Örne in, stanbul Üniversitesi 
Akademik Yükseltilme ve Atama Yönergesi, akademisyenlerin kendilerini hazırlamalarını ve kendi durumlarını
de erlendirmelerini kolayla tırmak, jüri üyelerinin akademisyenler hakkında daha sa lıklı karar verebilmelerini 
sa lamak ve de erlendirmelerde nesnellik sa lamaya yardımcı olmak amacıyla hazırlanmı tır (Anonim, 2008). 

Bildiri, istihdam politikası içinde önemli bir yeri olan ormancılık ara tırma personelinin performansını
de erlendirmede kullanılabilecek ölçütleri geli tirmeyi amaçlamaktadır. Geli tirilen ölçütler, a a ıda sıralanan 
dört a amanın sonucunda belirlenmi tir. Buna göre; 

Birinci A amada, bazı üniversitelerin akademik yükseltilme ve atama yönergeleri (Anonim 2008; Anonim 
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2009) ile “Ormancılık Ara tırma Yönetmeli i” incelenerek ormancılık ara tırma kurulu larının görev, 
sorumluluk ve hedeflerini dikkate alan ön performans de erlendirme ölçütleri saptanmı tır. 

kinci A amada, Ege Ormancılık Ara tırma Müdürlü ünde görevli 22 ara tırma personeline öncelikle ön 
performans de erlendirme ölçütleri sunulmu tur. Daha sonra, her bir ara tırma personeli, kurumun görev, 
sorumluluk ve hedefleri do rultusunda ön de erlendirme ölçütlerini yorumlamı tır. Buna göre, performans 
de erlendirmesinde kullanılabilecek 56 ölçüt üzerinde uzla ılmı tır. Bu ölçütler i) e itim-ö retim, ii) yayınlar, 
iii) ara tırma projeleri, iv) bilimsel görevler, v) bilimsel atıflar, vi) bilimsel ödüller ve burslar ile vii) kurumsal 
tanıtım olmak üzere yedi grupta toplanmı tır.  

Üçüncü a amada, belirlenen ölçütler ve her bir ölçütün önem puanını içeren performans de erlendirme 
formu hazırlanmı tır. Bu form, Ege Ormancılık Ara tırma Müdürlü ünde görevli 29 ara tırma personeline 
incelenmek üzere ula tırılmı tır. Bu a amada, 8 ara tırma personeli bazı ölçütlerin önem puanlarının
de i tirilmesini önermi  ve öneriler do rultusunda performans de erlendirme formu yenilenmi tir.  

Dördüncü a amada, üçüncü a amadaki öneriler do rultusunda yenilenen performans de erlendirme formu, 
Ege Ormancılık Ara tırma Müdürlü ünde görevli 29 ara tırma personelinin incelemesi amacıyla tekrar 
gönderilmi tir. Bu süreç sonucunda, ara tırma personelinin performansının de erlendirmesinde kullanılacak
ideal bir ölçüt setine ula ılmı tır.

3. BULGULAR 

Geli tirilen performans ölçütleri i) e itim-ö retim, ii) yayınlar, iii) ara tırma projeleri, iv) bilimsel görevler, v) 
bilimsel atıflar, vi) bilimsel ödüller ve burslar ile vii) kurumsal tanıtım olmak üzere yedi grupta toplanmı tır.

3.1. E itim ve Ö retim 

E itim ve ö retim ba lı ında ele alınan performans ölçütleri 6 adet olup bunlar Çizelge 1’de sunulmu tur.
E itim ve ö retim ba lı ındaki ölçütler, ilk etapta ara tırma personelinin girdileri olarak dü ünülebilir. Ancak 
ara tırma personelinin birbirlerine kıyasla farklı e itim ve ö retim düzeylerinde bulunması nedeniyle bu 
ba lıktaki ölçütler performans de erlendirme ölçütleri içerisinde kabul edilmi tir.

Çizelge 1. E itim ve Ö retime Yönelik Performans Ölçütleri 

A- E T M-Ö RET M Puan
1 Doktora  20
2 Yüksek Lisans  15
3 Uzmanlık Derecesi (kabul edilmi  bir uzmanlık tezinin bulunması gerekir) 10 
4 Yabancı Dil (her dil için ayrı ayrı olmak üzere, KPDS/UDS puanının % 15’i) - 
5 Hizmet içi E itim (her bir katılım belgelendirilmelidir) 2 
6 Sertifikalı mesleki geli im ve e itim kursları (her biri belgelendirilmelidir) 3 

Ara tırma Müdürlüklerinde görevlendirilecek ara tırma uzman yardımcılarında Ormancılık Ara tırma 
Yönetmeli i’nin 60. Maddesi gere ince lisans e itimini tamamlamı  olma artı aranmaktadır. lerleyen süreçte, 
ara tırma uzman yardımcıları, uzmanlık tezi hazırlayarak ara tırma uzmanı olmaktadırlar. Yani, Ormancılık
Ara tırma Yönetmeli i’ne göre ara tırma personelinin lisansüstü e itim ve ö retim (doktora ve yüksek lisans) 
görme zorunlulu u bulunmamakta olup ara tırma personeli büyük ölçüde kendi istek ve imkânları do rultusunda 
bu e itimleri gerçekle tirmektedir. Bu nedenle, e itim düzeyi bir performans ölçütü olarak eklenmi tir.

Ara tırmacıların yabancı dil sorunu olup bu sorunun çözümü ara tırma kurumlarınca ciddi olarak ele 
alınmamı tır. Bu ba lamda uluslararası toplantı ve konferanslara katılım için olanaklar yeterince 
kullanılmamakta, ara tırmacıların ve ara tırma kurumlarının uluslararası düzeyde tanıtımı yapılamamakta, 
uluslararası projeler yürütülememektedir (Anonim, 2007b, s.3). Bu nedenle, yabancı dil düzeyi bir performans 
ölçütü olarak dikkate alınmı tır.  

Çevre ve Orman Bakanlı ı’nın çe itli birimlerinde (OGM, ORKÖY, AGM, DKMP, Ara tırma Müdürlükleri) 
merkezde ve ta rada çalı an personelin verimlili ini artırmak, geli tirmek ve yeni görevlere hazırlamak amacıyla 
birtakım hizmet içi e itim programları düzenlenmektedir (Anonim, 2007a, s.1-4). Bu tip e itimlere katılmak 
genellikle gönüllülük esasına dayandı ı için performans ölçütü olarak de erlendirilmi tir. 
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3.2. Yayın ve Etkinlikler 

Yayın ve etkinliklere yönelik performans ölçütleri 16 adet olup bunlar Çizelge 2’de sunulmu tur. Buna göre 
kitap yazma, makale hazırlama, ara tırma projelerini sonuçlandırma, kılavuz, rapor, el kitapçı ı vb hazırlama, 
ulusal/uluslar arası bilimsel toplantılara katılma, te his, danı manlık veya arazi inceleme raporu hazırlama, 
patent alma veya tescil ettirme, yazılım geli tirme, program veya veri tabanı hazırlama gibi faaliyetler, ara tırma 
personelinin yayın ve etkinlikleri kapsamında dü ünülmektedir.  

Çizelge 2. Yayın ve Etkinliklere Yönelik Performans Ölçütleri 

B-YAYIN ve ETK NL KLER
(Yayınlanmı  her bir yayın veya etkinlik için)

Puan

7 Kitap yazarlı ı 40
8 Kitap içinde bölüm yazarlı ı 20 
9 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan özgün ara tırmalar 20 
10 Uluslararası hakemli olmayan dergilerde yayınlanan ara tırmalar 10 
11 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan ara tırmalar  10 
12 Ulusal hakemli olmayan dergilerdeki yayınlar  5 
13 Bilimsel kurulu larca ara tırma sonuçlarının yayınlandı ı teknik bültenler 10 
14 Bilimsel verilerin hedef kitleye ula tırılması amacıyla hazırlanmı  kılavuz, rapor, el kitapçı ı vb. 6 
15 Kitap çevirisi (Kendi bilim dalı veya yakın bilim dalında) 15 
16 Uluslararası toplantılarda (konferans, panel, kongre, sempozyum vb.) sözlü sunulan ve tam metni 

yayınlanmı  bildiri veya konu ma  
10

17 Uluslararası toplantılarda (konferans, panel, kongre, sempozyum vb.) sözlü olarak sunulmayan tam 
metni veya özeti yayınlanan posterler 

6

18 Ulusal toplantılarda (konferans, panel, kongre, sempozyum vb.) sözlü sunulan ve tam metni 
yayınlanmı  bildiri veya konu ma  

5

19 Ulusal toplantılarda (konferans, panel, kongre, sempozyum vb.) sözlü olarak sunulmayan tam metni 
veya özeti yayınlanan posterler 

4

20 Müdürlük tarafından görevlendirme ile hazırlanan proje faaliyetine girmeyen te his, danı manlık
veya arazi inceleme raporları

3

21 Yazılım geli tirme, program hazırlama, veri tabanı olu turma vb. kapsamda sonucu alınmı
faaliyetler (TAR S, ICP veri tabanı, kurum web sayfası vb.) 

20

22 Ulusal/uluslararası patent veya tescil  40 

Çizelge 2’de yer alan yazar (katılımcı) sayısının birden fazla oldu u yayın ve etkinliklerde hak edilen puanlar 
a a ıdaki gibi bölü türülür.  

Aynı kurum içinde ve tek bir bölüm personelince gerçekle tirilen yayın ve etkinliklerde hak edilen puanın % 
60’ı birinci yazara, % 40’ı ikinci ve di er yazarlara bölü türülür.  
Farklı kurum (üniversiteler, farklı ara tırma müdürlükleri, uygulama birimleri vb) veya farklı disiplinlerin 
bir araya gelmesiyle olu turulan yayın ve etkinliklerde hak edilen puan her bir  kurum veya disipline verilir. 
Aynı kurum veya disiplinden birden fazla yazarın olması durumunda, hak edilen puanın % 60’ı birinci 
yazara, % 40’ı ise ikinci ve di er yazarlara bölü türülür. 

Çizelge 2’de yer alan aynı isimli yayın ve etkinliklerin puanlanmasında en yüksek puanlı olan dikkate alınır,
di erleri dikkate alınmaz.  

3.3. Bilimsel Atıflar 

Son yıllarda ülkelerin bilim alanında dünyadaki yerinin belirlenmesinde, ülkelerin yada üniversitelerin bilimsel 
niteliklerinin kar ıla tırılmasında ve bilim adamlarının akademik performanslarının de erlendirilmesinde 
“uluslararası yayın etkinliklerini” ön plana çıkaran üç ölçüt genel kabul görmektedir: Bu ölçütler, i) Uluslararası
bilimsel dergilerde yayınlanan yayın sayısı, ii) Yayınların bilim endekslerince taranan bilimsel dergilerde 
yayınlanması ve iii) Yayınlara yapılan atıfların sayılarıdır (Ak ve Gülmez, 2004, s.527). Bilimsel atıflar, bilimsel 
performans de erlendirmelerinde temel gösterge olarak kabul edilmesi nedeniyle, ara tırma personelinin 
performansının belirlenmesinde dikkate alınmı tır.
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Ancak, yeni yayınlamı  bir çalı manın atıf sayısının dü üklü ü onların kötü oldu u anlamına gelmez. Bu 
nedenle atıflar de erlendirilirken ara tırma personelinin her yayınına aldı ı atıfların ayrı ayrı de erlendirilmesi 
yerine toplam atıflarının de erlendirilmesi daha do ru bir yakla ımdır. Nitekim, makaleler yayınlandıktan sonra 
ba ka bilimciler tarafından okunup kendi çalı malarını yayınlarken kullanılabilecekleri süre en azından iki yıldır.
Bir makalenin atıflar çerçevesinde de erini belirleyebilmek için üzerinden en az be  yıllık bir süre geçmesi 
gerekir (Uzbay, 2007, s.131). Bu kapsamda, bilimsel atıflara yönelik performans ölçütleri 3 adet olup bunlar 
Çizelge 3’de sunulmu tur. 

Çizelge 3. Bilimsel Atıflara Yönelik Performans Ölçütleri 

C- B L MSEL ATIFLAR 
(Aynı yazarın ya da yazarların kendi yayınlarında, kendi çalı malarına yaptıkları atıflar dikkate alınmaz)

Puan

23 Uluslararası yayınlarda atıf (her biri için) 3 
24 Teknik Bültenlerde atıf (her biri için) 2
25 Hakemli dergilerde atıf (her biri için) 1

3.4. Ara tırma Projeleri 

Disiplinler arası ve sektörler arası (kurumlar arası) çalı maların öne çıktı ı ça da  ormancılık ara tırmaları,
ara tırmacıların sadece teknik bir konuda kendilerini yeti tirmelerini yetersiz kılmaktadır. Artık ara tırmacılar
ortak hedeflere odaklanan disiplinler arası takımlarda çalı malarına imkân verecek donanımları almaları yönünde 
de e itilmelidir. Böylece ara tırmacı personel hem uzmanla acak hem de uzmanlıklarının di er tüm 
uzmanlıklarla nasıl ili ki kuraca ına yönelik bir bakı  açısına sahip olacaklardır ( enyaz ve Yılmaz, 2007, 
s.192). Bu bakı  açısıyla, ara tırma personelinin yurt içi veya yurt dı ı kaynaklı projelerde, Bakanlı ın
koordinesindeki projelerde ve kurum içindeki di er çalı malar adı altındaki ara tırma projelerinde almı  oldu u
görevler, ara tırma projeleri kapsamında de erlendirilmi tir. Ara tırma projelerine yönelik performans ölçütleri 
9 adet olup bunlar Çizelge 4’de sunulmu tur.  

Çizelge 4. Ara tırma Projelerine Yönelik Performans Ölçütleri 

D- ARA TIRMA PROJELER
(Her biri için)

Puan

26 Yurt dı ı kaynaklı, uluslararası proje yürütme (Hangi kurum tarafından verildi i belgelenmelidir) 
(Proje Liderli i) 

30

27 Yurt dı ı kaynaklı, uluslararası projede görev alma (Proje Yürütücülü ü) 15 
28 Yurt içi proje yürütme (Çevre ve Orman Bakanlı ı, TÜB TAK, TÜBA, DPT destekli) (Proje 

Liderli i) 
10

29 Yurt içi projede görev alma (Çevre ve Orman Bakanlı ı, TÜB TAK, TÜBA, DPT destekli) (Proje 
Yürütücülü ü) 

5

30 Kurum içindeki di er çalı malar adı altındaki ara tırma projelerinde proje liderli i 6 
31 Kurum içindeki di er çalı malar adı altındaki ara tırma projelerinde proje yürütücülü ü 3 
32 Bakanlı ın koordinesinde devam eden projelerde ulusal sorumlu olmak 10 
33 Bakanlı ın koordinesinde devam eden projelerde bölgesel sorumlu olmak 5 
34 Bakanlı ın koordinesinde devam eden projelerde di er ünvanlarda görev almak (ulusal ve bölgesel 

sorumlu görevleri dı ındaki ünvanlarda) 
4

3.5. Bilimsel Görevler 

Bilimsel görevlere yönelik performans ölçütleri 14 adet olup bunlar Çizelge 5’de sunulmu tur. Ara tırma 
personelinin bilimsel görevleri kapsamında, ara liderli i veya yardımcılı ı, teknik kurul ve çalı ma gruplarında 
divan üyelikleri, editörlükleri, yayın kurulu üyelikleri, bilimsel hakemlikleri, bilimsel toplantılardaki oturum 
ba kanlı ı, sekreterlik, yürütme ve düzenleme kurulu üyelikleri, bilim kurulu üyelikleri, hizmet içi e itim vb. 
çalı malardaki e itmenlikleri, staj danı manlıkları ve laboratuar hizmetleri, bilgi i lem hizmetleri gibi Ara tırma 
Müdürlü ü tarafından verilen idari ve bilimsel takip gerektiren görevler dikkate alınmı tır.  
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Çizelge 5. Bilimsel Görevlere Yönelik Performans Ölçütleri 

E- B L MSEL GÖREVLER 
(Her biri için)

Puan

35 Ara liderli i veya yardımcılı ı (Puanlar her yıl için geçerlidir; en az bir yıl yapılmı  olmalıdır ) 5 
36 Teknik kurul ve çalı ma gruplarında divan üyeli i 2 
37 Bilimsel yayınlarda editörlük (Süreli yayınlarda en az bir yıl süreyle yapılmı  olması gerekir)  10 
38 Yayın kurulu üyeli i (Yayın kurulu tarafından belgelenmelidir)  5 
39 Hakemli dergilerde hakemlik (Dergi yayın kurulu tarafından belgelenmelidir) 3 
40 Kurum dı ındaki bilimsel kurulu lara sunulmu  ara tırma projelerinde hakemlik yapma  5 
41 Bildiri kitaplı bilimsel toplantılarda, oturum, vb. ba kanlı ı veya sekreterli i, yürütme ve 

düzenleme kurulu üyeli i, bilim kurulu üyeli i
5

42 Bakanlık görevlendirmesi ile hizmet içi e itim vb. çalı malara e itmen olarak katılmak  5 
43 Bilimsel kurulu larda lisans veya lisansüstü ö rencilere ders vermek (her farklı konu için) 5 
44 Lisans veya lisans üstü ö rencilerinin staj danı manlı ını yapmak 2 
45 Laboratuar hizmeti vermek (Müessese Kurumu tarafından ayrı bir formla artları ve puanı

hesaplanarak bu maddeye i lenecektir) 
Max 20 

46 Bilgi i lem hizmeti vermek (Müessese Kurumu tarafından ayrı bir formla artları ve puanı
hesaplanarak bu maddeye i lenecektir) 

Max 20 

47 Bilgi i lem ve Laboratuar hizmeti dı ındaki görevleri vermek (Müessese Kurumu tarafından ayrı
bir formla artları ve puanı hesaplanarak bu maddeye i lenecektir) 

Max 20 

48 Bu ba lık altında ifade edilmeyen ancak Müdürlük tarafından verilen en az altı ay süreli idari ve 
bilimsel takip gerektiren görevler 

5

3.6. Bilimsel Ödül ve Burslar 

Bilimsel ödüller ve burslar, personelin motivasyonu ve ödüllendirilmesi kapsamında dikkate alınmı  olup bu 
kapsamdaki performans ölçütleri Çizelge 6’da verilmi tir.

Çizelge 6. Bilimsel Ödül ve Burslara Yönelik Performans Ölçütleri 

F- B L MSEL ÖDÜLLER VE BURSLAR  
(Her biri için)

Puan

49 Bilim ödülü  40
50 Bilimsel ara tırma amaçlı 5-30 günlük kurs/okul gibi yurtdı ındaki sertifikalı programlara katılım

(Bakanlı ın toplantı vb amaçlı görevlendirmeleri hariç) 
10

51 Bilimsel ara tırma amaçlı 1-3 ay süreli uluslararası burslar  15 
52 Bilimsel ara tırma amaçlı 3 aydan uzun süreli uluslararası burslar 20 

3.7. Kurumsal Tanıtım

Kurumsal tanıtıma yönelik performans ölçütleri 4 adet olup bunlar Çizelge 7’de sunulmu tur. Ara tırma 
personelinin televizyon veya radyo programına uzman olarak katılması, uzmanlı ına giren konularda gazete 
haberine konu olması ve uzmanlı ına giren konularda ilgi ve çıkar gruplarına seminer vermesine yönelik 
faaliyetleri kurumsal tanıtım kapsamında dikkate alınmı tır. 

Çizelge 7. Kurumsal Tanıtıma Yönelik Performans Ölçütleri 

G- KURUMSAL TANITIM  (Ormancılık veya uzmanlık alanı ile ilgili olması gerekir) (Her biri için) Puan
53 Televizyon programına uzman olarak katılmak  15 
54 Radyo programına uzman olarak katılmak 10 
55 Gazete haberine konu olmak 5 
56 Kurum içinde veya dı ında seminer vermek 3 

4. TARTI MA VE SONUÇ 

Çe itli performans ölçüm sistemleri bulunmakla birlikte bunların büyük bir ço unlu u belli özel i letmeler veya 
sistemler için uygulanabilmektedir. Ara tırmacılara yönelik ba arı ölçütleri bilim dünyasında tam olarak 



17

belirlenmi  de ildir. Son yıllarda, ara tırmacı ve bilim adamlarının ödüllendirilmesinde ve atamalarında
kullanılmak üzere bilimsel ba arılarının de erlendirilmesi amacıyla yeni ölçütler geli tirilmektedir. 

Ara tırma Müdürlüklerinin kendine özgü artlarından dolayı, mevcut performans ölçüm sistemleri ve bunlara 
ba lı olarak geli tirilen ölçütler oldukça yetersizdir. Ara tırma Müdürlüklerinin hem farklı ormancılık
disiplinlerine yönelik bilimsel veriler üretmekte hem de ormancılık uygulamalarında kar ıla ılan sorunlara 
çözüm bulmaktadır. Bu karma ık yapı içerisinde, ara tırma personeline yönelik mutlak bir performans 
de erlendirme ve ölçme sisteminin geli tirilmesi güç olsa da bu tip çalı malara ba lamak gerekmektedir. Bu 
amaçla, bazı üniversitelerin akademik yükseltilme ve atama yönergeleri ile “Ormancılık Ara tırma Yönetmeli i”
dikkate alınarak Ara tırma Müdürlüklerinde görevli ara tırma personeli için performans de erlendirme ölçütleri 
geli tirilmi tir.

Çevre ve Orman Bakanlı ı Ara tırma ve Geli tirme Dairesi Ba kanlı ı’na ba lı 11 adet Ara tırma 
Müdürlü ünde ço unlu u ara tırma uzmanı ve ara tırma uzman yardımcılarından olu an ara tırma personeli 
istihdam edilmektedir. Ara tırma personelinin görev ve sorumlulukları, Ormancılık Ara tırma Yönetmeli inde 
kapsamlı bir biçimde tanımlanmamı tır. Bu ba lamda, bildiride sunulan 56 adet ölçüt, ara tırma personelinin 
görev, sorumluluk ve hedeflerini tanımlamada yol gösterecek niteliktedir.  

Ara tırma personelinin bireysel performans puanı, bu bildiride yer alan ölçütler ve bunlara kar ılık gelen puanlar 
toplanmak suretiyle belirlenmektedir. Ayrıca bireysel performans puanları (Ço kun (2006)’da açıklanan
gruplandırma amaçları do rultusunda) birle tirildi inde, Ara tırma Müdürlü ünün veya Bölümlerin performans 
durumlarına yönelik sonuçlara da ula ılabilir. Bireysel, kurumsal veya bölümsel performans de erlendirmeleri 
yıllık veya dönemlik olarak hesaplanabilir. Yine, ara tırma personelinden veya Ara tırma Müdürlü ünden veya 
Bölümlerden daha etkin yararlanabilmek amacıyla, ölçütler bazında yıllık veya dönemlik olarak alınması
gereken minimum puanlara yönelik kısıtlamalar getirilebilir.  

Geli tirilen performans ölçütleri ormancılık ara tırma müdürlüklerinin görev, sorumluluk ve hedefleri açısından 
birçok konuyu de erlendirmeye alabilmekte ve sa lıklı bir istihdam politikasının olu turulması içinde önem 
ta ımaktadır. Bu kapsamda, geli tirilen ölçütler, ara tırma personelinin seçiminde, te vik edilmesinde, 
ödüllendirilmesinde, personelin yetersiz görülen hususlardaki bilgi eksikli inin giderilmesinde, terfi ve 
atamalarında, etkin çalı ılıp çalı ılmadı ının de erlendirilmesinde, motivasyon, te vik ve e itim 
gereksinimlerinin saptanması gibi birçok konuda yararlanılabilir.  
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