
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 

ÖLÇEK GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ 

 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  

 

Amaç 
 

Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Üsküdar Üniversitesi Ölçek Geliştirme 

Koordinatörlüğünün amaçlarını, faaliyet alanlarını ve işleyişteki görev, yetki ve 

sorumluluklara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

 

Kapsam 

 

Madde 2- (1) Bu Yönerge, Üsküdar Üniversitesi Ölçek Geliştirme Koordinatörlüğünün 

örgütleme şekli, faaliyet alanları, görevlilerin yetki ve sorumluluklarına ilişkini hükümleri 

kapsar. 

 

Dayanak 

 

Madde 3- (1) Bu yönerge, aşağıda belirtilen mevzuat, düzenleyici işlemler ve konuya ilişkin 

olarak Üsküdar Üniversitesi tarafından hazırlanan ilgili Yönergelerde yer alan esaslara 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

a) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 

 

b) 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu 
 

c) TOAD Türkiye Ölçme Araçları Dizini ile Akademik Dergilerin Standartları 

 

Tanımlar 

 

Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen; 

 

a) Üniversite: Üsküdar Üniversitesini, 

b) Senato: Üsküdar Üniversitesi Senatosunu, 

c) Rektör: Üsküdar Üniversitesi Rektörünü, 

d) Yönetim Kurulu: Üsküdar Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 

e) Birim: Üsküdar Üniversitesine bağlı Fakülte, Enstitü, Meslek Yüksekokulu, Araştırma 

ve Uygulama Merkezlerini ve diğer birimleri, 

f) Koordinatörlük: Üsküdar Üniversitesi Ölçek Geliştirme Koordinatörlüğünü, 

g) Koordinatör: Ölçek Geliştirme Koordinatörünü, 

h) Araştırmacı: Ölçek Koordinatörlüğü mensubu araştırmacıyı ifade eder. 

 

  



  

İKİNCİ BÖLÜM 

Ölçek Geliştirme Koordinatörlüğünün Görev ve Çalışma Alanları 

 

Görev ve çalışma alanları 

 

Madde 5- (1) Ölçek Geliştirme Koordinatörlüğünün görev ve çalışma alanları arasında ölçek 

geliştirme, ölçek uyarlama, psikometrik ölçek geliştirme, sosyal bilimler ve diğer alanlarda 

kullanılabilecek ölçekleri geliştirme ve ölçümleme ile araştırma süreçlerinin düzenlenmesi, 

desteklenmesi ve yapılan çalışmaların bilimsel yazına katılması gibi konular bulunmaktadır. 

 

2) Koordinatörlüğün Üniversitede ölçek geliştirme, uyarlama, ölçümleme ve araştırma 

yapma hedefi doğrultusunda görev ve çalışma alanları şunlardır: 

 

a) Üniversitede kurumsal ölçekleri geliştirme ve modelleme çalışmalarını yapmak, 

 

b) Üniversitede yönetim tarafından ihtiyaç olarak iletilen konularda ölçek 

geliştirmek/uyarlamak, 

 

c) Koordinatörlük kapsamında geliştirilen ölçeklerin akademik alanda yayılımını 

sağlamak adına bilimsel makalesini yazmak ve yayın sürecini takip etmek, 

 

d) Geliştirilen, uyarlanan ya da varolan ölçekleri seçerek ilgili konuda araştırma 

düzenlemek, 

 

e) Koordinatörlük tarafından geliştirilen, uyarlanan ölçekleri seçerek ilgili konuda 

düzenlenen araştırmanın istatistiksel analizlerini yapmak ve raporlamak, 

 

f) Sosyal alanlardaki yeni konuları takip etmek ve ölçek geliştirme ihtiyaçlarını 

belirlemek, 

 

g) Ölçek geliştirme ihtiyaçlarını belirli aralıklarla raporlamak, 

 

h) Üniversitenin ölçek geliştirme konusundaki gelişimine yönelik güncel 

stratejilerin hazırlanması ve yönetime sunulması, 

 

i) Üniversite Ölçeklerinin Faydalı Model ve Patent Çalışmalarını yapmak. 

 

3) Koordinatörlüğün Ar-Ge yetkinliklerinin desteklenmesi hedefi doğrultusunda görev ve 

çalışma alanları şunlardır: 

 

a) Ölçeklerle yapılan projelere, ihtiyaç iletilmesi durumunda destek vermek, 

 

b) Üniversitenin araştırma alanları kapsamındaki gelişmeleri araştırmak, ölçüm 

ihtiyaçlarını belirlemek ve bu doğrultuda ihtiyaca yönelik ölçek geliştirme/ proje 

geliştirme ve Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek, 

 

c) Disiplinlerarası alandaki ölçek geliştirme çalışmalarında ulusal ve uluslararası 

kapsamda ikili iş birliklerinin sağlanması ve disiplinlerarası ölçek geliştirme/ araştırma 

yapma, proje geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi, 



 

d) Uluslararası kapsamda ikili iş birliklerinin sağlanarak kültürlerarası ölçek geliştirme, 

araştırma yapma ve proje geliştirme konularına öncülük etmek. 

 

4) Koordinatörlüğün üniversite birimlerinde ölçek geliştirme sürecinin desteklenmesi hedefi 

doğrultusundaki görev ve çalışma alanları şunlardır: 

 

a) Rektörlük tarafından belirlenen amaç, politika ve stratejilere uygun olarak, 

üniversitenin çeşitli birimlerindeki ölçümleme çalışmalarına, ihtiyaç iletilmesi 

durumunda, danışmanlık desteği vermek ve yine talep iletilmesi durumunda bu alada 

birimler arası koordinasyonu sağlamak, 

 

b) Ölçek geliştirme konusunda teşvik edici eğitim/öğretim faaliyetlerinin düzenlenmesi, 

 

c) Ölçek geliştirme ve araştırma faaliyetleri yürüten diğer kurumlar, araştırma merkezleri 

ve sivil toplum kuruluşları ile belirlenen temalar kapsamında etkinlikler düzenlemek, 

 

d) Bu görev ve çalışma alanlarına yönelik gerekli çalışmaları üniversitenin tüm akademik 

ve idari birimleriyle koordineli bir şekilde yürütmek. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

Ölçek Geliştirme Koordinatörlüğü Yönetimi, Organları, Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

 

Yönetim ve Örgüt 

 

Madde 6- (1) Koordinatörlüğün organları; Koordinatör ve Araştırmacılardan oluşur.  

 

Koordinatörün Görevleri 

 

Madde 7- (1) Ölçek Geliştirme Koordinatörünün görevleri; 

 

a) Koordinatörlüğü temsil etmek, 

 

b) Koordinatörlüğün çalışmalarını düzenlemek, 

 

c) Koordinatörlük mensubu araştırmacıları toplantıya çağırmak, toplantı gündemi 

hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek ve sonuçlarının uygulanmasını sağlamak, 

 

d) Ölçek Geliştirme Koordinatörlüğünün yıllık faaliyetlerinin planlanması, uygulanması 

ile yeni stratejiler geliştirerek raporlanmasıdır. 

 

Araştırmacıların Görevleri 

 

Madde 8- (1) Araştırmacıların görevleri; 

 

a) Koordinatörlüğün yönetimi, araştırmaları ve ölçek geliştirme sürecini desteklemek, 

 

b) Ölçek geliştirme/uyarlama çalışmalarının araştırmalarını yapmak, 

 



c) Ölçek geliştirme, uyarlama, ölçümleme ve araştırma konularında yapılan çalışmaların 

makale yazım süreçlerine destek vermek, 

 

d) Koordinatörlüğün düzenlediği etkinliklerde yer almaktır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Yayın Süreci 

 

Madde 9- (1) Koordinatörlük tarafından geliştirilen ölçeklerin yayın sürecindeki hususlar; 

 

a) Koordinatörlük tarafından geliştirilen/uyarlanan ölçeklerin akademik makalesinin 

yazımı ve yayınlanması sürecinde; Kurumsal olarak tasarlanması durumunda, 

yazarlarının belirlenmesi ve telif hakları Üniversiteye aittir. Üniversite Yönetimi 

kararı ile yazarların isimleri ve sıralaması belirlenir.  

 

b) Koordinatörlük tarafından geliştirilen/uyarlanan ölçeklerin akademik makalesinin 

yazımı ve yayınlanması sürecinde; güncel konuların takibi ve ihtiyaç belirlenmesi 

durumunda, Kurumsal isimlendirme amacı gütmeyen makalelerde yazar adları ve 

sıralaması Koordinatör ve araştırmacılar ile birlikte toplantı kararıyla belirlenir.  

 

(2)   Koordinatörlüğün ölçek geliştirme sürecine danışmanlık hizmeti sunduğu, diğer 

birimlerdeki araştırmacılar tarafından geliştirilen ölçeklerin yayın sürecinde, 

Koordinatörlüğün makalede yazar olarak yer alma talebi bulunmamaktadır.  

 

(3)  Herhangi bir ihtilaf durumunda mevzuata göre hareket edilir. 

 

Hüküm Bulunmayan Haller 

 

Madde 10- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmaması halinde, ilgili mevzuat hükümleri ile 

Üsküdar Üniversitesi ilgili yönergeleri, Üsküdar Üniversitesi Senato ve Yönetim Kurulu 

kararları uygulanır. 

 

Madde 11- (1) Bu yönergede belirtilen tüm faaliyetler Koordinatörlüğün kendi iç dinamikleri 

kapsamında yürütülecek olup, Üniversite içindeki diğer birimlerdeki araştırmacıların 

geliştireceği ölçekleri denetleme gibi bir hükmü bulunmamaktadır. 

 

Yürürlük 

 

Madde 12- (1) Bu Yönerge, 09.12.2021 tarihli, 2021/41 sayılı Senato kararıyla yürürlüğe 

girmiştir. 

 

Yürütme 

 

Madde 13- (1) Bu Yönerge hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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