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Araştırma Performans Analizleri

- Elsevier katkısı ve iyi örnekler
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İçerik 

• NE & NEDEN? Araştırma performans 

analizlerinin amaçları & içeriği 

• ÖRNEKLER

(REF, ERA, ANVUR, FCT, YÖK)

• Elsevier katkısı:

• Analiz destek partneri

• Scopus verisi

• Çıktı(makale vb) başvuru web portali

• Atıf karşılaştırma & analizleri

• Pure değerlendirme modülü

• NASIL? Örnekler & En iyi uygulamalar
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Ne & Neden?  –Araştırma 

performans analizlerinin amaçları &

içeriği 
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Optimizmin egemen olduğu çağlarda…

“Bilimin getirisi o kadar büyüktür ki , yapılan yatırımın 

değerlendirilmesi yada doğrulanmasına çokda ihtiyaç yoktur”

Ulusal Bilim Fonu (NSF), ABD, 

“Temel Araştırma: Bir Mİlli kaynak”, 1957
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Günümüzde...’’Araştırmayı Ölçmek İçin Detaylı 

Yaklaşımlar Üzerinde Oluşan Odak’’

“Politika oluşturabilmek için kanıta dayalı 

karar almak ve mevcut ekonomik iklim 

içinde, sorumlu davranıldığını ortaya 

koyma ihtiyacı, kamu kaynakları 

üzerinden bilime ve araştırmaya yapılan 

yatırım için zorunlu hale gelmiştir” 

• 14 Ayrı Araştırma Değerlendirme Sisteminin 

Analizi (ERA 2012 ve UK REF’i de içermektedir)

• Amerikan Medikal Kolejleri Birliği Komisyonu

http://www.rand.org/pubs/monographs/MG1217.html

http://www.rand.org/pubs/monographs/MG1217.html
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Akademik Rekabet ve Yatırımın Geri Dönüşü

Önce:   Amaç odaklı (Bilim misyonu..)

Şimdi: Ürün Odaklı
(Ör: Mezuniyet oranları, patent ve lisanlar, 
yayınlar, yükselmeler, kalite, üretkenlik..)

6

academicexecutives.elsevier.com

UK’s national Research Excellence Framework 

assessment program, 2014

September 12, 2011

National Excellence in 

Research for Australia 

assessment:

2010, 2012 en 2015.
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• Kurumsal yada ulusal düzeyde yapılan bu 

çalışmalar periyodik analizlerdir ve bir ülkenin 

yada kurumun üniversitelerini ve/veya 

araştırmacılarını, bilimsel çıktılar düzeyinde 

değerlendirir

• Olası amaçlar ,

 Araştırma fonlarının dağıtılması

 Araştırma fonlarının sorumlu şekilde 

harcandığının vergi ödeyenlere 

kanıtlanması

 Araştırmada mükemmeliyetin 

desteklenmesi

 Ekonomik/sosyal etki ve faydalar

 Akademisyen ve araştırmacı seçimine 

destek

Araştırma analiz ve değerlendirmeleri
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Türkiye’de yansımalar

YÖK tarafından 

verilen, alan 

odaklı başarı 

ödülleri

(QS Analizi)
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Üniversiteleri endüstriye göre karşılaştırmadaki ana farklılık:

- Geriye dönüşlerdeki değişken zaman çerçevesi ve toplumun 

buna saygı duyması

- Yüksek başarısızlık riskine sahip ve merak temelli araştırmaya 

olan ihtiyaç

Üniversiteler ticari işletme değil ama ekonomik girişimdir !

Return On Investment (ROI)=Yatırımın Geri Dönüşü = Bir çıktı üretmek 

üzere bir kaynağın harcanması

Bir yatırımın verimliliğini bir başka seçeneğin verimliliğine göre 

değerlendirmek için kullanılır … “Opportunity cost= Fırsat maliyeti”
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Bir küresel örnek ise…

İngiltere, en uzun geçmişe sahip ve en sofistike

araştırma değerlendirme programına sahiptir

(Geçmişte RAE,sonrasında REF)

http://www.elsevier.com/online-tools/research-intelligence/research-initiatives/BIS2013

İngiltere, ortalama büyüklüğü ve kabul

edilebilir düzeydeki bilimsel

yatırımlarına rağmen, dünyada

bilimsel çıktı kalitesi anlamında en üst

düzeyde yer almaktadır

http://www.elsevier.com/online-tools/research-intelligence/research-initiatives/BIS2013
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Ulusal değerlendirmelere 

örnekler
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Evaluation of R&D Units, 

Portugal 2014

Excellence in Research for Australia,

2010, 2012 & 2015

Research Excellence Framework 2014, 

UK

Elsevier & 

Scopus verisi kullanılarak yapılan ulusal analizler

Evaluation of Research Quality (VQR) + 

National Scientific Qualification (ASN), 

Italy, 2012, 2013 & 2016
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REF UK – Arastirma Mukemmelligi

• 36 Degerlendirme Unitesi (konu alanlari) – universitiler
degerlendirilmek istedikleri uniteler icin kendileri basvurmaktadir

• Uzman paneller her bir unite icin basvurulari degerlendirmektedir

• Sunulmus olan bilimsel ciktilar, tum uniteler icin, bilimsel icerik
temelinde hakem degerlendirmesinden gecmektedir

• Sadece 11 unite, ek atif analizine tabi tutulmaktadir

Her basvurunun 3 elemani vardir;

Source: “REF2014: A brief guide for research users” http://www.ref.ac.uk/media/ref/content/researchusers/REF%20guide.pdf

Bilimsel ciktilarin Kalitesi Akademinin disinda bilimsel
ciktilarin olusturdugu Etki

Bilimsel arastirma ortami

65% 20% 15%

Aakademisyen basina max 4 
cikti(2008-2013)

Olusan etkiye ait ornek olay
calismasi ve etkiyi yaratmak icin
takip edilen strateji

Arastirma stratejisi, ogrenciler, 
personel, gelir vb. Hakkinda bilgi

http://www.ref.ac.uk/media/ref/content/researchusers/REF guide.pdf
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Elsevier analizleri nasıl 

destekler?
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Elsevier’in rolü

 Destekleyici ortak & danışman

 Scopus verisi

 Web portali makale sunma / Scopus eşleştirme modülü

 Scopus-ORCID çapraz çalışma mantığı; Scopus yazar & 

kurum profilleri

 Özel analizler / atıf karşılaştırmaları

 Kullanıcı desteği; kurumlar ve araştırmacılar düzeyinde

 Pure – Ulusal analizlerde sunulan verilerin düzgün akışı için 

özel modül

 SciVal – araştırma performansını görselleştirmek için hazır 

ve pratik bir araç

 Sonuç değerlendirme araçları – Analiz sonrası yorumlama
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REF 2014 UK – tum paydaslara saglanan destek

Elsevier

Degerlendirme

Panelleri

(HEFCE)

Ingiltere, Yuksek OgretimFon

Saglama Konseyi

Universiteler

-Basvurular sirasinda Scopus 
uzerinden ucretsiz erisim
saglama

-Atif eslestirme destegi
-Detay kullanici destegi
-Pure REF modul saglanmasi
-SciVal analiz destegi
-Sonuc analiz araci destegi

-HEFCE sistemlerine Scopus veri
entegrasyonu (API’ler uzerinden) 

-Scopus’ta mevcut yayinlarin
eslestirilmesi

-Kontekst verisi ve analiz saglama
-Atif karsilastirma calismasi saglama



|     17|     17|     17

“Pure played a vital role in our preparations for 

the UK REF, through the visibility of information and 

a straightforward management of the returns 

process.” 

Craig Young, Research Policy Manager, 

University of Strathclyde, UK

“Using Pure, up-to-date profiles of each 

academic are accessible at any time, providing a 

valuable source of information to help prepare for 

the REF.” 

Adam Tickell, Provost, 

University of Birmingham, UK

Pure – REF 2014 basvuru modulu

“We set out in 2009 to find a solution which would bring together research information at the University of 

St Andrews and deliver a tool for REF2014. Pure has done both and we are extremely pleased with 

the final solution provided by Pure to deliver our submission to REF2014.” 

Dr Helen Reddy, REF Panel Adviser and Senior Research Policy Officer, 

University of St Andrews, UK
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REF2014 sonuc analiz araci

• Ingiliz universitelerinin %50’si  tarafindan kullanilmistir (81 

universite)

• 3,402 oturum, 51,492 sayfa goruntuleme (Aralik. 16-18, 2014)

“Worked like a dream today.” 

University of Oxford

“We were really glad we had the tool to use to get some quick 

messages ready. It's been really helpful.” 

University College London

“I just wanted to say how helpful this tool is to our consideration of the REF 

outcomes….definitely saving us hours of work. Looking forward to tomorrow. 

Thanks due to you and your team for making such a big difference!” 

Liverpool John Moores University

See also: http://www.elsevier.com/online-tools/research-intelligence/products-and-services/analytical-services/ref2014analysis

http://www.elsevier.com/online-tools/research-intelligence/products-and-services/analytical-services/ref2014analysis
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Başka bir deyişle…

• Elsevier bir veri sağlayıcıdan fazlasını ifade 

eder– biz ekspertiz ve partner tecrübesini 

ispatlamış bir ortak ve uzman olarak destek 

sağlıyoruz. Bu katkıyı, analizlerin her 

aşamasında sunuyoruz;
 Öncesi – hazırlık & sistem kurulumu

 Süresince – veri sunumu & değerlendirme

 Sonrası – sonuçların yorumlanması

• Elsevier önerisi nedir: ulusal kurumlara, ve 

diğer araştırma kuruluşlarına, değerlendirme 

yapmalarına ve içeriği belirlemelerine yardımcı 

olacak, anahtar teslimi ve ihtiyaca özel 

çözümler sağlar
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Ulusal yada kurumsal bir araştırma 

analizi nasıl yapılmalıdır?– Öneriler 

ve iyi örnekler
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Üçgen yapının önemi

Güvenilir 

veri

Fakülte uzman görüşü Hakem 

değerlendirmesi

Dış değerlendirme
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Deneyime göre bir araştırma analizi şu özelliklere sahip 

olmalıdır;

Kolay

Şeffaf

Adil

Toplum/Kurumsal desteğe sahip

Sürdürülebilir
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İYTE

İTÜ

SÜ

HÜ

KÜ BÜ

İÜ

ODTÜ

Daire büyüklüğü, kurumların 

online medya görünürlüğünü 

göstermektedir

Ekonomik Katkı Potansiyeli

N
it
e

lik
li 

A
tı
f 

 K
a

tk
ı 

P
o

ta
n
s
iy

e
li

Bitirirken...
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www.elsevier.com/research-intelligence

Teşekkürler!

t.basal@elsevier.com

http://www.elsevier.com/research-intelligence

