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BÖLÜM 1 

MEVCUT DURUM 

1.1. TOROS ÜNİVERSİTESİ DİL ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ’NİN (TÜDAM) TARİHÇESİ 

Toros Üniversitesi Dil Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM) 

yönetmeliğinin 14 Haziran 2020 tarih ve 31155 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmasıyla 

Toros Üniversitesi Rektörlüğü altında faaliyet gösteren bir uygulama ve araştırma merkezi 

olarak resmi statü kazanmıştır.  

1.2. İDARİ YAPILANMA 

Merkezin idari yapılanması yönetmeliğin 7’nci maddesinde belirtilmiştir. Yönetmeliğin ilgili 

maddesine göre Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulundan oluşmaktadır. Merkezin 

amaç ve faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla aşağıdaki şemada 

verilen idari yapılanma benimsenmiştir. Müdür, Yönetim ve Danışma Kurulu görevleri 

yönetmelikte verilmiştir. TÜDAM yönetiminde görevli akademik ve idari personel, TÜDAM 

Danışma Kurulu ile merkez bünyesinde oluşturulan komisyonların temel görevleri aşağıda 

özetlenmiştir. 

Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üye. Umut Ufuk DEMİRHAN 
Merkez Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Sera Yeşim AKSAN 
Merkez Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üye. Gülsüm ATASOY KOLBAŞI 
Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Şahap AKSAN 
Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Banu İNANÇ 
Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Üye. Fatma Sema GÜRKAN 
Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Üye. Şafak EBESEK 
Merkez İdari İşler Sorumlusu Damla ÇETİNER SALTIK 
Tablo 1. TÜDAM Yönetimi 
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Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yüksel ÖZDEMİR (Toros Üniversitesi) 
Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aygül UÇAR (Mersin Üniversitesi) 
Danışma Kurulu Üyesi Doç. Dr. Pınar İBE AKCAN (Mersin Üniversitesi) 
Danışma Kurulu Üyesi Doç. Dr. Murat ÖZGEN (Dokuz Eylül Üniversitesi) 
Tablo 2. TÜDAM Danışma Kurulu Üyeleri 

 

 

 
Şekil 1. TÜDAM İdari Yapılanma 

 
Bilimsel Yayınları Değerlendirme Birimi: Merkez yönetmeliğinin 5’inci maddesinde 

belirtilen araştırma merkezinin çalışmalarının sonuçlarını farklı kitap dizileri halinde 

yayınlama ve dilbilim alanında yapılan çalışmaları bir araya getirmek amacıyla TÜDAM 

bünyesinde yayınlanması planlanan tüm basılı ve elektronik kaynakların yayınlanması 

konusunda planlama yapmak, basıma uygun bulunan çalışmaları yönetim kuruluna sunmak 

bilimsel yayınları değerlendirme biriminin faaliyetleri olarak kısaca özetlenebilir. 

 

Eğitim Birimi: Dilbilim ve alt alanlarının kullandığı araçlarını öğrenmek isteyenlere öğretim 

programları hazırlamak ve uygulamak, ulusal ve uluslararası işbirliği anlaşmaları 

çerçevesinde, yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile 

derlem çalışmaları konusunda ortak çalışmalar yaparak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama 

ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, merkezin amacı doğrultusunda araştırma ve uygulamaları 

teşvik etmek; seminer, kurs ve benzeri etkinlikler düzenlemek; talep halinde kamu kurumları 

veya özel kuruluşların personeline yazışma ve konuşma eksiklerini tamamlayıcı kurslar 

düzenlemek, gerektiğinde bu amaçla Üniversitenin Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma 

Merkezi ile de işbirliği yapmak ve bunları ilgili mevzuat çerçevesinde sertifika ile belgelemek 

eğitim biriminin görevleridir. 
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Ar-Ge Birimi: Derlem kurma, derlem araçları geliştirme, Türkçe öğelerin derlemde 

işaretlenmesine ilişkin araştırmalar yapma, merkezin amacı doğrultusunda araştırma ve 

uygulamaları gerçekleştirme, Toros Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Ve 

Bilimsel Faaliyetleri Destekleme Koordinasyon Birimi ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 

Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) başta olmak üzere yerel kaynaklar ve uluslararası kamu ve 

özel kuruluşlarla ortak araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin araştırma 

geliştirme faaliyeti önerileri hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak bu birimin görevleridir.   

 

Kalite Güvence Sistemi Birimi: Birimin görevleri TÜDAM bünyesinde yürütülen 

faaliyetlerin planlaması, uygulaması, kontrol ve önlemlerin alınmasına yönelik faaliyetlerin 

güvence altına alınmasına yönelik eğitim-öğretim, Ar-Ge ve Toplumsal katkı faaliyetleri 

kapsamında yeni planlamalar yapmak, faaliyetler sonucu elde edilen bulguları sistematik 

olarak izlemek ve paydaşları ile birlikte değerlendirerek önlemler almaktır. 

 

Teknik Destek Birimi: Birimin amacı, TÜDAM bünyesinde yürütülen tüm faaliyetlerin 

yürütülmesinde kullanılan dijital veya teknik araç-gereçlerin etkin bir şekilde yürütülmesinde 

her türlü önlemi almak, idari yapılanma içerisindeki tüm birimler ile etkileşimli olarak ortaya 

çıkabilecek sorunlara çözümler sunmak, geribildirimler konusunda her türlü teknik altyapının 

oluşturulması, raporlandırılması bu birimin görevleri olarak özetlenebilir. 

1.3. PAYDAŞ ANALİZİ 

Paydaş analizinin amacı Toros Üniversitesi Dil Araştırmaları Uygulama ve Araştırma 

Merkezi’nin (TÜDAM) paydaşlarının kimler olduğunu, bu paydaşların etki ve önem 

derecelerinin neler olduğunu, paydaşların beklentilerinin belirlenmesi ve bunların 

sürdürülebilir değer üreterek rekabet avantajı sağlama potansiyelini ortaya koymaktır. Paydaş 

analizinin ilk aşamasında merkezimizin paydaşları tespit edilmiş ve bu paydaşlar 

önceliklendirilmiş ve sunulan hizmetlerle paydaşlar ilişkilendirilmiştir. Paydaşların tespiti ve 

önceliklendirmenin belirlenmesinde, üretilen hizmetlerin kimler tarafından kullanıldığı, 

ilişkinin ne düzeyde olduğu, etkilenme şekli ve durumu dikkate alınmıştır. Bu çerçevede 

paydaşlar, iç ve dış paydaş olmak üzere iki grupta ele alınmıştır. Paydaşların etki ve önem 

derecesi dikkate alınarak stratejik plan ekibi tarafından puanlanıp önem derecesine göre 

oluşturulan sıralama Tablo 3’te belirtilmiştir. 
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Tablo 3. Paydaş analizi ve hizmet durumu önceliklendirme tablosu 
PAYDAŞLAR PAYDAŞLIK 

DURUMU 
HİZMET DURUMU 

Niteliği Önceliği Eğitim-
Öğretim 

Ar-
Ge 

Toplumsal 
Katkı 

Teknik/İd
ari Destek 

Rektörlük İç Paydaş 1  √  √ 

Akademik 
Birimler 

İç Paydaş 1 √   √ 

Öğrenciler İç Paydaş 1 √ √   

Akademik 
Personel 

İç Paydaş 1 √ √   

Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığı 

İç Paydaş 2    √ 

Sağlık Kültür ve 
Spor Daire 
Başkanlığı 

İç Paydaş 2    √ 

Kütüphane ve 
Dokümantasyon 
Daire Başkanlığı 

İç Paydaş 2  √ √ √ 

Sürekli Eğitim 
Uygulama ve 
Araştırma 
Merkezi 
(TORSEM) 

İç Paydaş 3   √  

Kariyer 
Geliştirme 
Uygulama ve 
Araştırma 
Merkezi 
(TORKARMER) 

İç Paydaş 3   √  

Kalite 
Koordinatörlüğü 

İç Paydaş 3 √ √ √  

Derlem 
Araştırmaları 
Merkezi Derneği 

Dış Paydaş 1  √ √  

Türkiye’de 
faaliyet 
göstermekte olan 
Dilbilim 
bölümleri 

Dış Paydaş 2  √ √  

1.4. GZFT ANALİZİ 

14 Haziran 2020 tarihinde Resmî Gazetede yönetmeliği yayınlanan ve 17.09.2020 tarihinde 

yönetim kurulu oluşturulan TÜDAM bünyesinde yürütülen faaliyetler göz önünde 
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bulundurulduğunda GZFT analizi yapılan toplantılar ve çalışmalar sonucunda belirlenmiş ve 

Tablo 4’te özetlenmiştir. 

Tablo 4. TÜDAM Güçlü ve Zayıf Yönler Analizi 
İÇ ÇEVRE 

 GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER 

1 Akademik 
personelin niteliği 

Genç, dinamik, alanında uzman 
ve deneyimli öğretim 
elemanlarına sahip olması 

-- 

2 Kurumsallaşma Ulusal ve Uluslararası alanda 
tanınan projelere ve proje çıktısı 
ürünlere sahip olması (Örn. 
Türkçe Ulusal Derlemi) 

Ulusal ve uluslararası 
düzeyde gerçekleşme 
potansiyeli taşıyan proje 
fikirlerinin maddi destek 
konusunda yeterli desteği 
bulamayışı 

3 Merkez 
yönetiminin niteliği 

Dilbilimin alt alanlarında ve 
disiplinler arası çalışmaları 
başarıyla yürütebilmeleri 

Disiplinlerarası yapılacak 
çalışmalar için yeterli sayıda 
profesyonel işbirliklerinin 
olmayışı 

4 Kurum imajı Ulusal ve uluslararası alanda 
tanınan bir araştırma merkezi 
potansiyeli taşıması 

Merkezin kuruluşunun 
oldukça yeni oluşu ve 
pandemi dönemine denk 
gelmesi nedeniyle tanıtımın 
istenilen düzeyde olamayışı  

 

Tablo 5. TÜDAM Fırsat ve Tehditler Analizi 
DIŞ ÇEVRE 

 FIRSATLAR TEHDİTLER 

1 Rekabet ortamı Merkezi ve alanında uzman 
akademisyenlere sahip olması 

Türkiye genelinde benzer 
faaliyetler yürütmekte olan 
merkez sayısının fazla oluşu 

2 Sosyal, kültürel ve 
teknolojik 
değişiklikler 

Üniversitemizin teknolojinin ve 
uzaktan yönetim süreçlerinin 
gereklerine uygun adımlar atıyor 
oluşu 

Teknolojik uygulamalardan 
yararlanan ve yararlanmak 
isteyen kişilerin hazır 
bulunuşluklarının yeterli 
seviyede yüksek olmayışı 

3 Eğitim ve 
araştırma-
geliştirme 
faaliyetlerine talep 
artışı 

Dış paydaşlarla uyumlu ulusal 
ilişkilere sahip olması 

Bölgedeki ekonomik sorunlar 

4 Özel sektör-
üniversite işbirliği 

Pek çok farklı kurumsal sektör 
temsilcisi ile ortak çalışma ortamı 
yaratılabilmesi 

Dil araştırmaları ve derlem 
dilbilim çalışmalarının 
kurumsal boyutta farklı 
sektörlerde kullanımına ilişkin 
özel sektörün yeterince bilgi 
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sahibi olmayışı 
5 Proje deneyimi Birlikte ekip ruhuyla çalışabilme 

alışkanlığına sahip 
akademisyenlerin oluşu 

Ulusal proje desteği 
konusunda dilbilim ve daha 
özelinde derlem dilbilim 
alanında projelerin yeterli 
önemi göremeyişi 
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BÖLÜM 2 

STRATEJİK PLAN 

 

2.1. STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA SÜRECİ 

TÜDAM’ın 2021-2026 yıllarını kapsayacak olan stratejik plan hazırlama çalışmalarına 

12.01.2021 tarihinde başlanmıştır. Bu bağlamda, kurumumuz bünyesinde gerçekleşen 

Stratejik Plan hazırlama konusunda üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü tarafından 

Rektörümüzün de katılımları ile bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla merkez 

yönetiminden oluşan “Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu” tarafından taslak bir çalışma 

hazırlanmış ve Kalite Koordinatörlüğünün görüşü alındıktan sonra tüm paydaşlara 

TÜDAM’ın web sitesinde duyurulmuştur. Stratejik Plan Hazırlama takvimi aşağıda 

verilmiştir. 

 Stratejik plan hazırlama adımları Önemli tarihler 

1 Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu tarafından taslak 

stratejik plan hazırlanması 

Mayıs 2021 

2 Kalite Koordinatörlüğünden görüş alınması Mayıs 2021 

3 Stratejik planın danışma kurulunda onaylanması Haziran 2021 

4 Stratejik planın paydaşlara duyurulması Haziran 2021 

 

2.2. STRATEJİK PLAN [2021-2026 DÖNEMİ] GELECEĞE BAKIŞ 

TÜDAM’ın 2021-2026 dönemini kapsayan Stratejik Planı ilgili paydaşlarla birlikte 

oluşturulmuş ve onaylandıktan sonra tüm paydaşlara duyurulmuştur. Stratejik Planın temel 

bölümleri aşağıda özetlenmiştir. 

2.2.1. Misyon 

Toros Üniversitesi Dil Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin misyonu dünyanın 

en eski ve köklü yazı dillerinden biri olan Türkçenin farklı alanlardaki görünümlerini 

araştırmak ve tanımlamak amacıyla araştırmalar ve uygulamalar yapmak; araştırmacı ve 

çözümleyici bakış açısıyla devinimsel ve sürekli gelişen teknolojik faaliyetlere uygun olarak 

Türkçenin gerçek dil verisine dayanan yapı, biçim, işlev ve anlam örüntüleri saptama ve dil 
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verisinin sunduğu görünümleri betimlemek; elde edilen bilgi ve bulgularla üreterek, 

paylaşarak ve uygulamalar yaparak Türkçenin tanıtımına katkı sunan bir merkez olmayı 

misyon edinmiştir. 

2.2.2. Vizyon 

Türkçenin farklı alanlardaki görünümlerini büyük veri üzerinden araştırmak ve tanımlamak 

amacıyla araştırmalar ve uygulamalar yapmayı, alanlar arası etkileşimi artırmayı esas alan 

TÜDAM’ın vizyonu bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında özgün araştırmalar 

yapılmasını, ulusal ve uluslararası araştırma kaynaklarına erişmek ve üstdüzey bilimsel 

araştırma projeleri geliştirmek, işbirlikli organizasyonlar düzenleyerek yurtiçi ve yurtdışında 

öncü, saygın, lider bir araştırma merkezi olmayı kendisine vizyon olarak belirlemiştir. 

2.2.3. Temel Değerler 

TÜDAM’ın benimsediği temel değerler, Toros Üniversitesinin 2017-2021 Stratejik planında 

üniversitemiz için belirlediği temel değerlerdir. Bu çerçevede, merkezimiz amaçları 

doğrultunda aşağıda anılan değerleri benimsemiştir. 

• Akademik mükemmeliyet ve akademik etki 
• Yüksek kalitede eğitim ve araştırma 
• Yaşamları değiştiren ve bilgiyi derinleştiren bilim 
• Yaratıcılık ve yenilikçilik 
• Geleceğe odaklanma 
• Kapsayıcılık, çeşitlilik, dürüstlük, açıklık 
• Hoşgörü ve fikirlerin serbest değişimi 
• Toplumsal (sosyal) ve uluslararası yükümlülük 
• Her bireyin yeteneğine ve bakış açısına saygı 
• Akademik özgürlük ve sorumluluk 
• Etik davranış, çağdaş ve evrensel değerlere saygı 
• Paylaşılan yönetişim 
• Vizyoner liderlik  
• Sürekli stratejik planlama, sürekli iyileştirme 
• Sürdürülebilir üretkenlik 
• Örgütsel ve bireysel öğrenme 
• Güçlü altyapı ve sistemler 
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2.2.4. Temel Politikalar 

Üniversitemizin, “Geleceğin tasarımına katkıda bulunan, uluslararası düzeyde tanınmış bir 

üniversite olmak” vizyonu ile yola çıkan TÜDAM’ın temel politikaları şu şekildedir: 

• Akademik disiplinler arası alanlarda gelişmeye önem verir, 

• İşbirliği yapan ve paylaşan, kendilerini çağın gereksinimleri doğrultusunda 

şekillendiren akademisyenlerden oluşturmayı hedefler, 

• Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, araştırma ve kültürel kuruluşlar ile ilişkiler 

geliştirmeye özen gösterir, 

• Ülke ve dünya sorunlarına duyarlılık ve farkındalık yaratır. 

 

Merkezimiz hem misyonunun gereği olarak hem de vizyonunu ve buna bağlı stratejik 

amaçlarıyla hedeflerini gerçekleştirmek için, aşağıdaki temel politikaları uygulamayı esas 

almaktadır: 

• Eğitim ve Öğretimde Uluslararası Kalite Merkezimiz; ileri dilbilim çözümlemeleri 

için temel veri setlerini oluşturmak, dilbilim ve derlem dilbilim alanını ve 

yöntemlerini öğretmek amacıyla uluslararası kalite düzeylerini esas alarak eğitim 

programları düzenlemeyi amaçlamaktadır. Merkezimiz bünyesinde derlem dilbilim 

alanında gerçekleştirilecek eğitim-öğretim faaliyetleri sonucunda, onlara 

kazandırılacak bilgi ve becerilerle, sadece ulusal boyutta değil, uluslararası ölçekte 

bilgiyle donanmış, Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, araştırma faaliyetlerinin 

içerisinde bulunabilir yetkinlikte olacaklardır. Bu politikanın gereği olarak, 

öğrencilerin kuramsal bilgilerle donatılmasının yanı sıra, çalışma dünyasının ve 

teknolojik gelişmelerin gerektirdiği yeteneklerle de donatılması hedeflenmektedir.   

 

• Araştırma ve Yayın: Türkçenin farklı alanlardaki görünümlerini araştırmak ve 

tanımlamak amacıyla araştırmalar ve uygulamalar yapmak, farklı amaçlara hizmet 

edebilecek dil veri setleri ve derlemleri kurmak, dilbilim yöntemi ve araçlarını 

kullanarak Türkçenin gerçek dil verisine dayanan yapı, biçim, işlev ve anlam 

örüntüleri saptamak, dil verisinin sunduğu görünümleri betimlemek, araştırma 

merkezinin çalışmalarının sonuçlarını farklı kitap dizileri halinde yayınlamak 

merkezimizin araştırma ve yayın konusundaki temel politikalarını oluşturmaktadır. Bu 
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bağlamda, disiplinler arası çalışmalarda yetkinliği bulunan akademisyenleriyle bu 

politikayı gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. 

 

• Toplumsal Sorumluluk: Toplumun kaynaklarını kullanması gerekliliğinin bilincinde 

olan Toros Üniversitesi, toplumdan aldığını daha fazlasıyla topluma verebilmek için, 

içinde bulunduğu toplumun sorunlarına ilgi göstermek, araştırmak ve çözüm önerileri 

geliştirmek zorunda olduğu düşüncesini benimseyen bir üniversitedir. Bu nedenle, 

Toros Üniversitesi, toplumsal araştırmalar yapmak üzere, toplum yöneticileri ile yakın 

bir işbirliği içinde, önemli ve öncelikli olduğu değerlendirilen alanlarda, araştırma ve 

uygulama merkezleri kurmak ve etkin bir şekilde işletmek kararlılığındadır. Bu 

bağlamda, TÜDAM da toplumsal alanlarda faaliyet gösteren araştırma ve uygulama 

merkezleri ile işbirliği içinde hizmet üretmeyi kendisine politika edinmiştir. 

 

• Üniversite-Sanayi İşbirliği: Toros Üniversitesi öncelikle bölgesindeki sektörlerle 

işbirliğini artırmak ve ortak projeler yürütmek amacındadır. Böylelikle akademik bilgi 

ve tecrübe birikimini uygun ve öncelikli sektörlerle paylaşarak, iş dünyasının 

sorunlarına çözüm bulma yönünde sürekli bir çaba içinde olmak kararlılığındadır. 

TÜDAM bu politika kapsamında sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikte bünyesinde görev 

yapan akademisyenlerle sektörle iş birliği içerisinde ortak projeler yürütmeyi 

hedeflemektedir. 

 
• Çevrenin Korunması ve Geliştirilmesi: Çevremizi çocuklarımızdan ödünç alarak 

kullandığımız gerçeği ve onlara yaşanabilir bir gelecek oluşturma ve çevre yaratma 

bilinciyle, üniversitemiz her faaliyetinde çevrenin korunmasını ve geliştirilmesini 

öncelikli konu olarak dikkate almaktadır. TÜDAM da bu politika kapsamında eğitim 

öğretimin bütün aşamalarında çevresel sorumluluk bilinci ile hizmet üretmeyi 

amaçlamaktadır. 

 
• Tanıtım: Toros Üniversitesi'nin ulusal ve uluslararası düzeydeki tanınma derecesinin 

yükseltilmesi ve üniversiteler arasında saygın bir yer kazanabilmesi, akademik 

performansının yanı sıra toplumsal performansı ile de yakından ilgilidir. Bu nedenle, 

üniversitemizin, akademik çalışmaların yanı sıra, öğretim elemanları ve öğrencileriyle 

çeşitli sosyal ve kültürel boyuttaki toplumsal faaliyetlere de katılması, katkı sağlaması 

ve bu faaliyetleri kendine çekmesi, tanıtım açısından gereklidir. Ayrıca, üniversitenin 
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yapacağı çeşitli çalışmalarla yerel, ulusal ve uluslararası medyada yer alması, 

üniversitenin bilinirliğini ve tanınırlığını artıracaktır. TÜDAM bu politika kapsamında 

öğretim elemanları ve yaptığı ve yapmakta olduğu faaliyetleri ile tanıtım çalışmalarına 

katkı sağlamayı hedeflemektedir. 
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BÖLÜM 3 

STRATEJİ 

 

3.1. HEDEFLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

TÜDAM yönetmeliğinin 5’inci maddesinde Merkezin amaçları aşağıdaki şekilde 

belirtilmiştir. Bunlar, 

• Türkçenin farklı alanlardaki görünümlerini araştırmak ve tanımlamak amacıyla 
araştırmalar ve uygulamalar yapmak, 

• Alanlar arası etkileşimi artırmak, 
• Farklı amaçlara hizmet edebilecek dil veri setleri ve derlemleri kurmak, 
• Dilbilim yöntemi ve araçlarını kullanarak Türkçenin gerçek dil verisine dayanan yapı, 

biçim, işlev ve anlam örüntüleri saptamak, 
• Dil verisinin sunduğu görünümleri betimlemek, 
• Daha ileri dilbilim çözümlemeleri için temel veri setlerini oluşturmak, 
• Dilbilim ve derlem dilbilim alanını ve yöntemlerini öğretmek amacıyla eğitim 

programları düzenlemek, 
• Veri ve derlem çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeylerde diğer araştırmacılara 

ulaştırmak amacıyla süreli yayın yapmak, 
• Araştırma merkezinin çalışmalarının sonuçlarını farklı kitap dizileri halinde 

yayınlamak, dilbilim alanında yapılan çalışmaları bir araya getirmek amacıyla ulusal 
ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek, 

• Derlem çalışmaları geliştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası işbirlikleri yapmak ve 
bu amaçla ortak projeler geliştirmek, 

• Araştırmacı değişimi programları geliştirmek olarak tanımlanmıştır. 
 
Bu amaçlar doğrultusunda hedefler, performans göstergeleri ve faaliyetler ile geliştirilen 
hedef kartları aşağıda verilmiştir.  
 
AMAÇ 1: Kalite Güvence Sistemi oluşturmak 
Hedef 1.1: Dil Araştırmalarına yönelik Eğitim-Öğretim, Ar-Ge ve Yönetime İlişkin Kalite 
Güvence Sistemi Oluşturulması 
Hedefi gerçekleştirecek eylemler: Her yıl TÜDAM Birim İç Değerlendirme Raporunun 
(BİDR) hazırlanması ve Geribildirim Raporunun düzenlenmesi 
Sorumlu Birim: TÜDAM Kalite Güvence Sistemi Birimi 
İlişkili Birimler: Akademik Birimler, Kalite Koordinatörlüğü 
Ölçüm Sıklığı: Her takvim yılı sonunda hazırlanacaktır. 
Performans Göstergesi: Yıllık hazırlanan TÜDAM-Birim İç Değerlendirme Raporu (BİDR) 
ve Birim Geri Bildirim Raporu (BGBR) 
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AMAÇ 2: Eğitim-Öğretim faaliyetleri düzenlemek 
Hedef 2.1: Dilbilim ve derlem dilbilim alanını ve yöntemlerini öğretmek amacıyla temel 
düzey eğitimler düzenlemek 
Hedefi gerçekleştirecek eylemler: Eğitimi verecek eğitmenlerin belirlenmesi ve eğitim 
malzemelerinin bir araya getirilmesi, dilbilim ve derlem dilbilim ile ilgili tanıtım broşürlerinin 
hazırlanması, merkez web sayfası ve sosyal medya platformları aracılığıyla duyuruların 
gerçekleştirilmesi, eğitim duyurularının ilgililerle paylaşılması 
Sorumlu Birim: TÜDAM Eğitim Birimi 
İlişkili Birimler: Akademik Birimler, TORUZEM, Kurumsal İletişim ve Tanıtım Müdürlüğü 
Ölçüm Sıklığı: Her takvim yılı sonunda ölçülecektir 
Performans Göstergesi 1: % İlgili yılda düzenlenmesi planlanan eğitim sayısı yüzdesi / 
Düzenlenmesi planlanan toplam eğitim sayısı yüzdesi  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOPLAM 
-- 12,50 12,50 25,00 25,00 25,00 %100,00 

Performans Göstergesi 2: İlgili yılda düzenlenmesi planlanan eğitim sayısı / Düzenlenmesi 
planlanan toplam eğitim sayısı  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOPLAM 
-- 1 1 2 2 2 8 

Hedef 2.2: Derlem dilbilim yöntemini tanıtan ve bu yöntemle yapılacak çalışmalar için 
danışmanlık niteliğinde ileri düzey eğitimler düzenlemek 
Hedefi gerçekleştirecek eylemler: Eğitimi verecek eğitmenlerin belirlenmesi ve eğitim 
malzemelerinin bir araya getirilmesi, dilbilim ve derlem dilbilim ile ilgili tanıtım broşürlerinin 
hazırlanması, merkez web sayfası ve sosyal medya platformları aracılığıyla duyuruların 
gerçekleştirilmesi, eğitim duyurularının ilgililerle paylaşılması 
Sorumlu Birim: TÜDAM Eğitim Birimi 
İlişkili Birimler: Akademik Birimler, TORUZEM, Kurumsal İletişim ve Tanıtım Müdürlüğü 
Ölçüm Sıklığı: Her takvim yılı sonunda ölçülecektir 
Performans Göstergesi 1: % İlgili yılda düzenlenmesi planlanan eğitim sayısı yüzdesi / 
Düzenlenmesi planlanan toplam eğitim sayısı yüzdesi  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOPLAM 
-- 12,50 12,50 25,00 25,00 25,00 %100,00 

Performans Göstergesi 2: İlgili yılda düzenlenmesi planlanan eğitim sayısı  
2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOPLAM 

-- 1 1 2 2 2 8 
Hedef 2.3: Toros Üniversitesi öğrencilerine çevrimiçi ya da yüz yüze derlem dilbilim 
yöntemini tanıtan, elektronik dil verisi kaynakları ve kullanımına ilişkin bir eğitim semineri 
verilmesi 
Hedefi gerçekleştirecek eylemler: Dilbilim ve derlem dilbilim ile ilgili merkez web sayfası 
ve sosyal medya platformları aracılığıyla duyuruların gerçekleştirilmesi, eğitim duyurularının 
öğrencilerle paylaşılması 
Sorumlu Birim: TÜDAM Eğitim Birimi 
İlişkili Birimler: Akademik Birimler, TORUZEM, Kurumsal İletişim ve Tanıtım Müdürlüğü, 
Öğrenciler 
Ölçüm Sıklığı: Her takvim yılı sonunda ölçülecektir 
Performans Göstergesi 1: % İlgili yılda düzenlenmesi planlanan eğitim sayısı yüzdesi / 
Düzenlenmesi planlanan toplam eğitim sayısı yüzdesi 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOPLAM 
-- 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 %100,00 
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Performans Göstergesi 2: İlgili yılda düzenlenmesi planlanan eğitim sayısı  
2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOPLAM 

-- 1 1 1 1 1 5 
 
AMAÇ 3: Araştırma Geliştirme Faaliyetleri 
Hedef 3.1: Türkçenin farklı alanlardaki görünümlerini araştırmak ve tanımlamak amacıyla 
araştırmalar ve uygulamalar yapmak 
Hedefi gerçekleştirecek eylemler: Bilimsel ve teknolojik çalışmalar yapılmasına yönelik 
teşvik ve destek mekanizmalarının geliştirilmesi ve elde edilen bilgilerin uygulamaya 
aktarılmasına yönelik proje önerilerinin ilgili birimlere sunulması 
Sorumlu Birim: TÜDAM Ar-Ge Birimi 
İlişkili Birimler: Akademik Birimler, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) ve Bilimsel 
Faaliyetleri Destekleme Koordinasyon Birimi, TÜBİTAK  
Ölçüm Sıklığı: Her iki takvim yılı sonunda ölçülecektir 
Performans Göstergesi: % İlgili takvim yıllarında kurum ve kuruluşlara sunulan proje 
önerisi yüzdesi / Toplam proje önerisi yüzdesi 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOPLAM 
-- 33,33 -- 33,33 -- 33,33 %100,00 

Performans Göstergesi: İlgili takvim yıllarında kurum ve kuruluşlara sunulan proje önerisi 
sayısı  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOPLAM 
-- 1 -- 1 -- 1 3 

Hedef 3.2: Farklı amaçlara hizmet edebilecek dil veri setleri ve derlemleri kurmak 
Hedefi gerçekleştirecek eylemler: Türkçenin dilbilimin farklı alanlarında çalışılmasına 
yönelik genel ve özel amaçlı dil derlemleri ve veri setleri oluşturmak 
Sorumlu Birim: TÜDAM Ar-Ge Birimi 
İlişkili Birimler: Akademik Birimler 
Ölçüm Sıklığı: Her takvim yılı sonunda ölçülecektir 
Performans Göstergesi: % İlgili takvim yıllarında oluşturulan özel ya da genel amaçlı dil 
derlemi ve/veya veriseti sayısı yüzdesi / Oluşturulması planlanan toplam dil derlemi/veri seti 
sayısı yüzdesi 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOPLAM 
16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 %100,00 

Performans Göstergesi: İlgili takvim yıllarında oluşturulan özel ya da genel amaçlı dil 
derlemi ve/veya veriseti sayısı 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOPLAM 
2 2 2 2 2 2 12 

Hedef 3.3: Dilbilim yöntemi ve araçlarını kullanarak Türkçenin gerçek dil verisine dayanan 
yapı, biçim, işlev ve anlam örüntüleri saptamak 
Hedefi gerçekleştirecek eylemler: Bilimsel konferanslara bildiri ile sağlanacak katılım, 
akademik dergilere gönderilecek bilimsel makaleler, bilimsel kitaplara sunulacak kitap 
bölümleri 
Sorumlu Birim: TÜDAM Ar-Ge Birimi 
İlişkili Birimler: Akademik Birimler  
Ölçüm Sıklığı: Her takvim yılı sonunda ölçülecektir 
Performans Göstergesi: % İlgili takvim yıllarında hazırlanan bilimsel çalışma sayısı yüzdesi 
/ Oluşturulması planlanan toplam dil derlemi/veri seti sayısı yüzdesi 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOPLAM 
16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 %100,00 
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Performans Göstergesi: İlgili takvim yıllarında hazırlanan bilimsel çalışma sayısı 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOPLAM 

2 2 2 2 2 2 12 
 
Hedef 3.4: Dil verisinin sunduğu görünümleri betimlemek 
Hedefi gerçekleştirecek eylemler: TÜDAM bünyesinde hazırlanacak kitap dizileri için 
bilimsel değerlendirme için araştırma makalelerini hazırlamak ve göndermek 
Sorumlu Birim: TÜDAM Ar-Ge Birimi 
İlişkili Birimler: Akademik Birimler  
Ölçüm Sıklığı: Her takvim yılı sonunda ölçülecektir 
Performans Göstergesi: % İlgili takvim yıllarında hazırlanan bilimsel çalışma sayısı yüzdesi 
/ Oluşturulması planlanan toplam dil derlemi/veri seti sayısı yüzdesi 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOPLAM 
16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 %100,00 

Performans Göstergesi: İlgili takvim yıllarında hazırlanan bilimsel çalışma sayısı 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOPLAM 

2 2 2 2 2 2 12 
Hedef 3.5: Daha ileri dilbilim çözümlemeleri için temel veri setlerini oluşturmak 
Hedefi gerçekleştirecek eylemler: Bilimsel ve teknolojik çalışmalar yapılmasına yönelik 
teşvik ve destek mekanizmalarının geliştirilmesi ve elde edilen bilgilerin uygulamaya 
aktarılmasına yönelik proje önerilerinin ilgili birimlere sunulması 
Sorumlu Birim: TÜDAM Ar-Ge Birimi 
İlişkili Birimler: Akademik Birimler  
Ölçüm Sıklığı: Her takvim yılı sonunda ölçülecektir 
Performans Göstergesi: % İlgili takvim yıllarında hazırlanan bilimsel çalışma sayısı yüzdesi 
/ Oluşturulması planlanan toplam dil derlemi/veri seti sayısı yüzdesi 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOPLAM 
-- 33,33 -- 33,33 -- 33,33 %100,00 

Performans Göstergesi: İlgili takvim yıllarında kurum ve kuruluşlara sunulan proje önerisi 
sayısı  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOPLAM 
-- 1 -- 1 -- 1 3 

 
AMAÇ 4: Toplumsal Katkı 
Hedef 4.1: Alanlar arası etkileşimi artırmak 
Hedefi gerçekleştirecek eylemler: Ulusal ve uluslararası bilim insanlarının katılımıyla 
Merkez Yönetmeliğinde tanımlanan amaçlar çerçevesinde bilimsel çalıştay, panel/seminer 
düzenleme faaliyetleri gerçekleştirmek 
Sorumlu Birim: TÜDAM Ar-Ge Birimi 
İlişkili Birimler: Akademik Birimler, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, 
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 
Ölçüm Sıklığı: Her takvim yılı sonunda ölçülecektir 
Performans Göstergesi: % İlgili takvim yıllarında düzenlenen bilimsel etkinlik yüzdesi / 
Toplam bilimsel etkinlik yüzdesi 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOPLAM 
16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 %100,00 

Performans Göstergesi: İlgili takvim yıllarında düzenlenen bilimsel etkinlik sayısı  
2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOPLAM 

1 1 1 1 1 1 6 
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Hedef 4.2: Veri ve derlem çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeylerde diğer 
araştırmacılara ulaştırmak amacıyla süreli yayın yapmak 
Hedefi gerçekleştirecek eylemler: Dilbilim ve derlem dilbilim çalışmalarıyla ilgili kitap 
serileri hazırlamak ve yayınlanması için üniversite yönetimine sunmak 
Sorumlu Birim: TÜDAM Bilimsel Yayınları Değerlendirme Birimi 
İlişkili Birimler: Akademik Birimler, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 
Ölçüm Sıklığı: Her takvim yılı sonunda ölçülecektir 
Performans Göstergesi: % İlgili takvim yıllarında düzenlenen bilimsel etkinlik yüzdesi / 
Toplam bilimsel etkinlik yüzdesi 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOPLAM 
16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 %100,00 

Performans Göstergesi: İlgili takvim yıllarında düzenlenen bilimsel etkinlik sayısı  
2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOPLAM 

1 1 1 1 1 1 6 
Hedef 4.3: Araştırma merkezinin çalışmalarının sonuçlarını farklı kitap dizileri halinde 
yayınlamak, dilbilim alanında yapılan çalışmaları bir araya getirmek amacıyla ulusal ve 
uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek 
Hedefi gerçekleştirecek eylemler: Dilbilim ve derlem dilbilim çalışmalarıyla ilgili kitap 
serileri hazırlamak ve yayınlanması için üniversite yönetimine sunmak 
Sorumlu Birim: TÜDAM Bilimsel Yayınları Değerlendirme Birimi 
İlişkili Birimler: Akademik Birimler, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 
Ölçüm Sıklığı: Her takvim yılı sonunda ölçülecektir 
Performans Göstergesi: % İlgili takvim yıllarında düzenlenen bilimsel etkinlik yüzdesi / 
Toplam bilimsel etkinlik yüzdesi 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOPLAM 
16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 %100,00 

Performans Göstergesi: İlgili takvim yıllarında düzenlenen bilimsel etkinlik sayısı  
2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOPLAM 

1 1 1 1 1 1 6 
Hedef 4.4: Derlem dilbilim alanındaki çalışmaları geliştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası 
işbirlikleri yapmak ve bu amaçla ortak projeler geliştirmek 
Hedefi gerçekleştirecek eylemler: Dilbilim ve derlem dilbilim alanlarında çalışmalar 
gerçekleştiren bilim insanlarıyla ortak temalı çalıştaylar düzenlemek ve çalıştayda sunulan 
çalışmaların geliştirilerek araştırma makalelerine dönüştürülmesiyle elde edilen çalışmalarla 
ilgili kitap serileri hazırlamak ve yayınlanması için üniversite yönetimine sunmak 
Sorumlu Birim: TÜDAM Bilimsel Yayınları Değerlendirme Birimi 
İlişkili Birimler: Akademik Birimler, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 
Ölçüm Sıklığı: Her takvim yılı sonunda ölçülecektir 
Performans Göstergesi: % İlgili takvim yıllarında düzenlenen bilimsel etkinlik yüzdesi / 
Toplam bilimsel etkinlik yüzdesi 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOPLAM 
-- 33,33 -- 33,33 -- 33,33 %100,00 

Performans Göstergesi: İlgili takvim yıllarında düzenlenen bilimsel etkinlik sayısı  
2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOPLAM 

-- 1 -- 1 -- 1 3 
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