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BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORUNUN İÇERİĞİ  

 

Genel Bilgiler 

Bu çalışmanın amacı Toros Üniversitesi Dil Araştırmaları Merkezi (TÜDAM) in 23 

Mart 2022 tarihinde yapılan saha ziyareti sonucunda yapılan gözlemlere dayalı olarak Birim 

Geri Bildirim Raporunun hazırlanmasıdır.  

Toros Üniversitesi Dil Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM) 2547 

sayılı Yükseköğretim Kanunu'na bağlı olarak 14 Haziran 2020 tarihli ve 31155 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle Toros Üniversitesi Rektörlüğüne 

bağlı bir birim olarak faaliyetlerine başlamıştır. Merkezin faaliyet alanları Resmi Gazetede 

yayımlanan Yönetmelikte faaliyet alanları detaylı olarak verilmiştir.  

Merkezin; Türkçenin farklı alanlardaki görünümlerini araştırmak ve tanımlamak 

amacıyla araştırmalar ve uygulamalar yapmayı, alanlar arası etkileşimi arttırmayı, farklı 

amaçlara hizmet edebilecek dil veri setleri ve derlemleri kurmayı, dilbilim yöntemi ve araçlarını 

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

saptamayı, dil verisinin sunduğu görünümleri betimlemeyi, daha ileri dilbilim çözümlemeleri 

için temel veri setlerini oluşturmayı, dilbilim ve derlem dilbilim alanını ve yöntemlerini 

öğretmek amacıyla eğitim programları düzenlemeyi, veri ve derlem çalışmalarını ulusal ve 

uluslararası düzeylerde diğer araştırmacılara ulaştırmak amacıyla süreli yayın yapmayı, 

araştırma merkezinin çalışmalarının sonuçlarını farklı kitap dizileri halinde yayınlamayı, 

dilbilim alanında yapılan çalışmaları bir araya getirmek amacıyla ulusal ve uluslararası bilimsel 

toplantılar düzenlemeyi, derlem çalışmaları geliştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası 

işbirlikleri yapmayı, bu amaçla ortak projeler geliştirmeyi ve araştırmacı değişimi programları 

geliştirmeyi amaç edinmiştir. 

Merkezin idari yapısının Yönetmeliğine uygun olarak 1 müdür, 2 müdür yardımcısı, 

merkez yönetim kurulu ve danışma kurulunun oluşturulduğu görülmüştür. 

 

A. Stratejik Plan Değerlendirilmesi 

Merkez tarafından hazırlanan BİDR-2021’de de belirtilen 2021-2026 yıllarını 

kapsayan bir Stratejik Plan hazırlanmış ve web sitesinde paydaşlara duyurulmuştur.  

Saha ziyareti öncesinde TÜDAM’ın internet sitesinde kalite koordinatörlüğünce 

hazırlanması istenen çalışmaların tamamının sunulduğu gözlenmiştir.  Bu çalışmalar arasında 

stratejik hedefler, BİDR ve stratejik hedeflerin faaliyetlerine ilişkin kanıtların TÜDAM’ın 

internet sitesinde yer aldığı tespit edilmiştir. 

TÜDAM yeni kurulan bir ARGE birimi olarak çalışmalarını çok iyi planladığı tespit 

edilmiştir.  Kuruluşun ilk yılı olan 2021, gelecek 2022-2026 yıllarından ayrı tutulmuştur.  

Böylece hazırlık döneminin verimli değerlendirileceği anlaşılmıştır.  Plan dönemi olan 2022-

2026 arası 5 yılın belli bir perspektifte hazırlandığı görülmüştür. 

Saha ziyareti 2022 yılının başlarında yapıldığı gerekçesiyle, TÜDAM’ın faaliyetlerinde 

sadece 2021 faaliyetlerini ne ölçüde gerçekleştirdiği bakış açısıyla değerlendirilmiş, bu yüzden 

2022 faaliyetlerinin üzerinde durulmamıştır. 
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Aşağıda yapılan değerlendirmelere göre TÜDAM’ın stratejik planda 2021 yılı için 

öngördüğü 7 eyleme ait performans göstergelerinin nasıl gerçekleştirildiği ve bunlara ilişkin 

kanıtların nasıl gösterildiği tartışılmaya çalışılmaktadır. 

1- Merkezin SP’de Hedef 1.1’de “Dil Araştırmalarına yönelik Eğitim-Öğretim, Ar-Ge 

ve Yönetime İlişkin Kalite Güvence Sistemi Oluşturulması” hedeflenmiş, bu hedefin 

gerçekleşmesi için eylem olarak “Her yıl TÜDAM Birim İç Değerlendirme Raporunun 

(BİDR) hazırlanması ve Geribildirim Raporunun düzenlenmesi” belirlenmiş olup TÜDAM’ın 

internet sitesinde BİDR raporunun mevcut olduğu görülmüştür. 

2- Merkezin SP’de Hedef 2.1’de “Dilbilim ve derlem dilbilim alanını ve yöntemlerini 

öğretmek amacıyla temel düzey eğitimler düzenlemek” hedeflenmiş, bu hedefin gerçekleşmesi 

için 2022 yılı ve sonraki yıllar için eylem olarak  “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” belirlenmiş olup 

2021 yılı için öngörülmüş bir eylemi olmadığıdan herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. 

3- Merkezin SP’de Hedef 2.2’de “Derlem dilbilim yöntemini tanıtan ve bu yöntemle 

yapılacak çalışmalar için danışmanlık niteliğinde ileri düzey eğitimler düzenlemek” 

hedeflenmiş, bu hedefin gerçekleşmesi için 2022 yılı ve sonraki yıllar için eylem olarak  

“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” belirlenmiş olup 2021 yılı için öngörülmüş bir eylemi olmadığından 

herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. 

4- Merkezin SP’de Hedef 2.3’de “Toros Üniversitesi öğrencilerine çevrimiçi ya da yüz 

yüze derlem dilbilim yöntemini tanıtan, elektronik dil verisi kaynakları ve kullanımına ilişkin 

bir eğitim semineri verilmesi” hedeflenmiş, bu hedefin gerçekleşmesi için 2022 yılı ve sonraki 

yıllar için eylem olarak  “Dilbilim ve derlem dilbilim ile ilgili merkez web sayfası ve sosyal 

medya platformları aracılığıyla duyuruların gerçekleştirilmesi, eğitim duyurularının 

öğrencilerle paylaşılması” belirlenmiş olup 2021 yılı için öngörülmüş bir eylemi olmadığından 

herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. 

5- Merkezin SP’de Hedef 3.1’de “Türkçenin farklı alanlardaki görünümlerini 

araştırmak ve tanımlamak amacıyla araştırmalar ve uygulamalar yapmak” hedeflenmiş, bu 

hedefin gerçekleşmesi için 2022 yılı ve sonraki yıllar için eylem olarak  “Bilimsel ve teknolojik 

çalışmalar yapılmasına yönelik teşvik ve destek mekanizmalarının geliştirilmesi ve elde edilen 

bilgilerin uygulamaya aktarılmasına yönelik proje önerilerinin ilgili birimlere sunulması” 

belirlenmiş olup 2021 yılı için öngörülmüş bir eylemi olmadığından herhangi bir kanıt 

bulunmamaktadır. 

6- Merkezin SP’de Hedef 3.2’de “Türkçenin dilbilimin farklı alanlarında çalışılmasına 

yönelik genel ve özel amaçlı dil derlemleri ve veri setleri oluşturmak” hedeflenmiş, bu hedefin 

gerçekleşmesi için 2021 yılı ve sonraki yıllar için eylem olarak “Türkçenin dilbilimin farklı 

alanlarında çalışılmasına yönelik genel ve özel amaçlı dil derlemleri ve veri setleri oluşturmak” 
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belirlenmiş olup 2021 yılı için planlanmış 2 eylemi olduğu ve bu hedefe ilişkin 2021 BİDR’de 

aşağıdaki çalışmalar ve açıklamalarla gerçekleştiği belirtilmiş ise de yapılan bu açıklamaların 

ve  çalışmanın kanıtının şimdilik olamayacağı anlaşılmaktadır. 

……………(a)”2021 yılı için “Ekonomi” alanında oluşturulan “Merkez Bankası” 

metinlerinden oluşan ve terim bankaları ve ekonomi sözlüklerinin oluşturulmasına 

katkı sağlayacak özel amaçlı bir derlem merkezimiz tarafından 2021 yılını kapsayacak 

biçimde oluşturulmuştur. İlerleyen yıllarda, bu derlemin veri setinin güncel bilgilerle 

genişletilmesi planlanmaktadır” ……………. 

………………(b) Bunun yanısıra, “Ticaret ve Finans” alanlarında oluşturulan ve özellikle 

ülkemizin son dönemde yaşadığı ekonomik gelişmelere paralel olarak değişkenlik 

gösterdiği ön varsayılan söz varlığını betimlemeyi hedefleyen ve çevrimiçi 

gazetelerden derlem dilbilim yöntem ve ilkeleriyle elde edilen ve özel amaçlı 

derlemler oluşturulmuştur. Toplanan veriler telif hakkı niteliği taşıdığından kanıt 

olarak herhangi bir belge sunulmamakla birlikte gerekli izinlerin alınmasının ardından 

kamuoyu ile derlem ara yüzleri aracılığıyla paylaşılabilecektir. 

 

7- Merkezin SP’de Hedef 3.3’de “Dilbilim yöntemi ve araçlarını kullanarak Türkçenin 

gerçek dil verisine dayanan yapı, biçim, işlev ve anlam örüntüleri saptamak” hedeflenmiş, bu 

hedefin gerçekleşmesi için 2021 yılı ve sonraki yıllar için eylem olarak “Bilimsel konferanslara 

bildiri ile sağlanacak katılım, akademik dergilere gönderilecek bilimsel makaleler, bilimsel 

kitaplara sunulacak kitap bölümleri” belirlenmiş olup 2021 yılı için planlanmış 2 eylemi 

olduğu ve bu hedefe ilişkin 2021 BİDR’in 10 uncu sayfasında yer alan aşağıdaki çalışmalar ve 

açıklamalarla gerçekleştiği görülmüştür. 

“Bu bağlamda hedefi gerçekleştirecek eylemler başlığı altında “Dilbilim 

yöntemi ve araçlarını kullanarak Türkçenin gerçek dil verisine dayanan yapı, biçim, 

işlev ve anlam örüntüleri saptamak” gelmektedir. “Bilimsel konferanslara bildiri ile 

sağlanacak katılım, akademik dergilere gönderilecek bilimsel makaleler, bilimsel 

kitaplara sunulacak kitap bölümleri” hedefi gerçekleştirecek eylemler başlığı altında 

tanımlanmıştır.  Merkezimizin yönetim kurulu üyelerince konferanslarda dilbilim 

yöntem ve ilkeleri ile hazırlanan ve sunulan çalışmalar, Toros Üniversitesi Yayınları 

dışındaki yayınevleri tarafından yayınlanan kitap bölümleri ile hedeflerimiz 

gerçekleşmiştir. 

Kanıtlar: 

      34. Ulusal Dilbilim Kurultayı Programı – Ulusal Konferans sunumları 

      20. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı – Uluslararası Konferans sunumları 

      Anlambilimde Güncel Çalışmalar – Ulusal Kitap Bölümleri” 

 

8- Merkezin SP’de Hedef 3.4’de “Dil verisinin sunduğu görünümleri betimlemek” 

hedeflenmiş, bu hedefin gerçekleşmesi için 2021 yılı ve sonraki yıllar için eylem olarak 

“TÜDAM bünyesinde hazırlanacak kitap dizileri için bilimsel değerlendirme için araştırma 

makalelerini hazırlamak ve göndermek” belirlenmiş olup 2021 yılı için planlanmış 2 eylemi 

olduğu ve bu hedefe ilişkin 2021 BİDR’in 10 ve 11 inci sayfasında yer alan aşağıdaki çalışmalar 

ve açıklamalarla gerçekleştiği görülmüştür. 

https://dilbilimkurultayi.metu.edu.tr/system/files/34udk_program_website_video_linkleri_ile.pdf
https://drive.google.com/file/d/19b8S6tfuZErl8U0yh99hs4oeiOaYY0vJ/view?usp=sharing
https://aniyayincilik.com.tr/kitaplar/anlambilimde-guncel-calismalar/
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“Bu bağlamda hedefi gerçekleştirecek eylemler başlığı altında “TÜDAM 

bünyesinde hazırlanacak kitap dizileri için bilimsel değerlendirme için araştırma 

makalelerini hazırlamak ve göndermek” yer almaktadır.  Merkezimizin yönetim 

kurulu üyelerince Toros Üniversitesi Yayınları bünyesinde hazırlanan “Derlem Dilbilim 

ve Sözcük Anlambilim” kitabına gönderilen kitap bölümleri ile hedeflerimiz 

gerçekleştirilmiştir. 

  Kanıt: 

Derlem Dilbilim ve Sözcük Anlambilim Kitabı – Ulusal Kitap Bölümü – 2 kitap 

bölümü” 

  9- Merkezin SP’de Hedef 3.5’de “Daha ileri dilbilim çözümlemeleri için temel veri 

setlerini oluşturmak” hedeflenmiş, bu hedefin gerçekleşmesi için 2022 yılı ve sonraki yıllar 

için eylem olarak  “Bilimsel ve teknolojik çalışmalar yapılmasına yönelik teşvik ve destek 

mekanizmalarının geliştirilmesi ve elde edilen bilgilerin uygulamaya aktarılmasına yönelik 

proje önerilerinin ilgili birimlere sunulması” belirlenmiş olup 2021 yılı için öngörülmüş bir 

eylemi olmadığı için herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. 

10- Merkezin SP’de Hedef 4.1’de “Alanlar arası etkileşimi artırmak” hedeflenmiş, bu 

hedefin gerçekleşmesi için 2022 yılı ve sonraki yıllar için eylem olarak “Ulusal ve uluslararası 

bilim insanlarının katılımıyla Merkez Yönetmeliğinde tanımlanan amaçlar çerçevesinde 

bilimsel çalıştay, panel/seminer düzenleme faaliyetleri gerçekleştirmek” belirlenmiş olup olup 

2021 yılı için planlanmış 1 eylemi olduğu ve bu hedefe ilişkin 2021 BİDR’in 11 ve 12 inci 

sayfasında yer alan aşağıdaki çalışmalar ve açıklamalarla gerçekleştiği görülmüştür. 

“Bu bağlamda, hedefi gerçekleştirecek eylemler başlığı altında “ulusal ve 

uluslararası bilim insanlarının katılımıyla Merkez Yönetmeliğinde tanımlanan amaçlar 

çerçevesinde bilimsel çalıştay, panel/seminer düzenleme faaliyetleri 

gerçekleştirmek” yer almaktadır. 2021 yılında TÜDAM tarafından düzenlenen 1 

çalıştay bulunmaktadır. 2022-2026 yılları arasında ise her takvim yılında 1 kez olacak 

biçimde düzenlenecek bilimsel etkinliklerin sayısının arttırılması hedeflenmektedir. 

  Kanıt: 

      Derlem Temelli/Çıkışlı Çözümlemeler Çalıştayı Afişi” 

  11- Merkezin SP’de Hedef 4.2’de “Veri ve derlem çalışmalarını ulusal ve uluslararası 

düzeylerde diğer araştırmacılara ulaştırmak amacıyla süreli yayın yapmak” hedeflenmiş, bu 

hedefin gerçekleşmesi için 2022 yılı ve sonraki yıllar için eylem olarak “Dilbilim ve derlem 

dilbilim çalışmalarıyla ilgili kitap serileri hazırlamak ve yayınlanması için üniversite 

yönetimine sunmak” belirlenmiş olup 2021 yılı için planlanmış 1 eylemi olduğu ve bu hedefe 

ilişkin 2021 BİDR’in 12 inci sayfasında yer alan aşağıdaki çalışmalar ve açıklamalarla 

gerçekleştiği görülmüştür. 

“Bu bağlamda, hedefi gerçekleştirecek eylemler başlığı altında “Dilbilim ve 

derlem dilbilim çalışmalarıyla ilgili kitap serileri hazırlamak ve yayınlanması için 

üniversite yönetimine sunmak” yer almaktadır. 2021 yılında TÜDAM tarafından 

yayınlanan 1 ulusal kitap bulunmaktadır. 2022-2026 yılları arasında ise her takvim 

https://toros.edu.tr/storage/files/249/Derlem%20Dilbilim%20ve%20So%CC%88zcu%CC%88k%20Anlambilim.pdf
https://toros.edu.tr/storage/files/335/Derlem%20Temelli%C3%87%C4%B1k%C4%B1%C5%9Fl%C4%B1%20%C3%87%C3%B6z%C3%BCmlemeler.pdf
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yılında olacak biçimde hazırlanacak kitap önerilerinin sayısının arttırılması 

hedeflenmektedir. 

 Olgunluk Düzeyi: Merkezimiz tarafından 2021 hedeflerine ulaşılmış olup, 2021-2026 

yılları arasındaki faaliyet sayısının 6’ya ulaşması hedeflenmektedir. 

  Kanıt: 

      Derlem Dilbilim ve Sözcük Anlambilim Kitabı – Ulusal Kitap”. 

  12- Merkezin SP’de Hedef 4.3’de “Araştırma merkezinin çalışmalarının sonuçlarını 

farklı kitap dizileri halinde yayınlamak, dilbilim alanında yapılan çalışmaları bir araya 

getirmek amacıyla ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek” hedeflenmiş, bu 

hedefin gerçekleşmesi için 2022 yılı ve sonraki yıllar için eylem olarak “Dilbilim ve derlem 

dilbilim çalışmalarıyla ilgili kitap serileri hazırlamak ve yayınlanması için üniversite 

yönetimine sunmak” belirlenmiş olup 2021 yılı için planlanmış 1 eylemi olduğu ve bu hedefe 

ilişkin 2021 BİDR’in 12 ve 13 üncü sayfasında yer alan aşağıdaki çalışmalar ve açıklamalarla 

gerçekleştiği görülmüştür. 

“Bu bağlamda, hedefi gerçekleştirecek eylemler başlığı altında “Dilbilim ve 

derlem dilbilim çalışmalarıyla ilgili kitap serileri hazırlamak ve yayınlanması için 

üniversite yönetimine sunmak” yer almaktadır. 2021 yılında TÜDAM tarafından 

yayınlanan 1 ulusal kitap bulunmaktadır. 2022-2026 yılları arasında ise her takvim 

yılında olacak biçimde hazırlanacak kitap önerilerinin sayısının arttırılması 

hedeflenmektedir. 

Olgunluk Düzeyi: Merkezimiz tarafından 2021 hedeflerine ulaşılmış olup, 

2021-2026 yılları arasındaki faaliyet sayısının 6’ya ulaşması hedeflenmektedir. 

  Kanıt: 

      Derlem Dilbilim ve Sözcük Anlambilim Kitabı – Ulusal Kitap”. 

 13- Merkezin SP’de Hedef 4.4’de “Derlem dilbilim alanındaki çalışmaları geliştirmek 

amacıyla ulusal ve uluslararası işbirlikleri yapmak ve bu amaçla ortak projeler geliştirmek” 

hedeflenmiş, bu hedefin gerçekleşmesi için 2022 yılı ve sonraki yıllar için eylem olarak 

“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” belirlenmiş olup 2021 yılı için planlanmış 

eylemi olmadığı ve bu hedefe ilişkin 2021 BİDR’in 12 ve 13 üncü sayfasında yer alan aşağıdaki 

çalışmalar ve açıklamalarla eyleme başlandığı görülmüştür. 

“Bu bağlamda, hedefi gerçekleştirecek eylemler başlığı altında “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” yer almaktadır. 2021 

yılında TÜDAM tarafından düzenlenen 1 çalıştay bulunmaktadır. İlgili çalıştay 24 

Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, çalıştayda dilbilim ve derlem dilbilim 

alanlarında çalışmalar gerçekleştiren değerli bilim insanlarının katılımıyla “Derlem 

Temelli/Çıkışlı Çözümlemeler” ortak temasıyla bilimsel bir etkinlik düzenlenmiştir. 

https://toros.edu.tr/storage/files/249/Derlem%20Dilbilim%20ve%20So%CC%88zcu%CC%88k%20Anlambilim.pdf
https://toros.edu.tr/storage/files/249/Derlem%20Dilbilim%20ve%20So%CC%88zcu%CC%88k%20Anlambilim.pdf
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Merkezimizin stratejik planında 2021 yılına ilişkin herhangi bir faaliyet 

bulunmamasına rağmen, çalıştayda sunulan çalışmaların geliştirilerek araştırma 

makalelerine dönüştürülmesiyle ilgili kitap serilerinin oluşturulmasına başlanacak ve 

2022 yılında basılı ve elektronik kitap olarak üniversitemiz yönetimine ve yayın 

kuruluna sunulacaktır. 

  Kanıt: 

      Derlem Temelli/Çıkışlı Çözümlemeler Çalıştayı Afişi 

Gelişmeye açık yönler: 

23.03.2022 tarihinde yapılan çalışma sırasında yeni kurulmuş bir ARGE birimi olarak 

TÜDAM’ın karşı karşıya olduğu en büyük güçlüğün ne olduğu sorulmuştur.  Bu soruya verilen 

cevaplardan anlaşıldığına göre TÜDAM bilimsel kriterlere uygun olarak bir akademik dergiyi 

çıkarma ve bu dergiyi sürdürülebilir kılmanın kolay olamayacağı düşünülmektedir. Bu 

durumun aslında pek çok disiplin için geçerli olduğu dikkate alındığında özellikle indekslerde 

taranan dergi çıkarmanın ve bunu sürdürülebilir kılmanın Üniversitemizin önünde duran başlıca 

hedeflerden biri olduğu düşünülmektedir. 

Öneriler: Türkçenin gençlere sevdirilmesi ve özenli kullanımının teşvik edilmesi: 

TÜDAM’ın bir ARGE merkezi olmasının yanı sıra, Türkçe dilini özellikle dijital mecralarda 

doğru bir şekilde kullanılmasını teşvik etmek ve Türkçenin prestij ve saygınlığını halk arasında 

yükseltmek amacıyla başta Toros Üniversitesi öğrencilerini hedef alacak bazı faaliyetler 

düzenlemesi önerilebilir. 

Stratejik Plan Olgunluk Düzeyi 

Rubik 

Puan 

Açıklamalar Olgunluk 

Puanı 

1 Merkezin stratejik plan kapsamında tanımlanmış misyon, vizyon, 

stratejik amaçları bulunmaktadır. 

 

2 Merkezin stratejik plan kapsamında tanımlanmış ve kuruma özgü 

misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri bulunmaktadır. 

 

3 Merkezin genelinde stratejik amaçlar ve hedeflerle, merkezin amacı ve 

faaliyet alanları ile uyumlu uygulamalar bulunmaktadır. 

3 

4 Stratejik amaç ve hedefler, doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamalar 

izlenmekte ve paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler 

alınmaktadır. 

 

5 İçselleştirilmiş, sistematik, sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir 

uygulamalar bulunmaktadır. 

 

 

 

 

https://toros.edu.tr/storage/files/335/Derlem%20Temelli%C3%87%C4%B1k%C4%B1%C5%9Fl%C4%B1%20%C3%87%C3%B6z%C3%BCmlemeler.pdf
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B. Kalite Güvence Sistemi 

Merkezin Kalite Güvence Sistemi planlama safhasında bulunmaktadır, bazı bahsi geçen 

projeler henüz sonuçlanmadığından ötürü kontrol etme ve önlem alma mekanizmaları henüz 

işletilmemektedir. 

Olgunluk Düzeyi  

Rubik 

Puan 

Açıklamalar Olgunluk 

Puanı 

1 Merkezin kalite güvencesi süreçlerini yürütmek üzere oluşturulmuş bir 

kalite komisyonu veya birim bulunmamaktadır 

 

2 Merkezin Kalite komisyonunun veya birimin yetki, görev ve 

sorumlulukları ile organizasyon yapısı tanımlanmıştır. 

 

3 Kalite komisyonu veya birimin merkezin kalite güvencesi çalışmalarını 

etkin, kapsayıcı, katılımcı, şeffaf ve karar alma mekanizmalarında etkili 

biçimde yürütmektedir 

3 

4 Kalite komisyonu veya birimin çalışma biçimi ve işleyişi izlenmekte ve 

bağlı iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir 

 

5 İçselleştirilmiş, sistematik, sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir 

uygulamalar bulunmaktadır. 

 

 

 

C. Merkez Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi 

 

Merkez Yönetmeliğinde belirtilen amaç doğrultusunda merkezin faaliyet alanlarında 

yukarıda belirtilen çalışmaları yaptığı ve ayrıca geleceğe yönelik planlamalar ve 

iyileştirmeler için çalışmalar da yaptığı gözlemlenmiştir. Merkez tarafından 

yayınlanan faaliyetler kapsamında yıl içerisinde yapılan çalışmalar veya uygulamalar 

hakkında değerlendirmeler yapılmış olup yapılan çalışmaların ve uygulamaların 

merkezin faaliyet alanı ile uyumlu olduğu görülmüştür.   

 

 

Rubik 
Puan 

Açıklamalar Olgunluk 
Puanı 

1 Faaliyet ile ilgili tanımlı süreç veya mekanizme bulunmaktadır  

2 Faaliyet ile ilgili planlama (tanımlı süreçler) bulunmakta, ancak herhangi 
bir uygulama bulunmamakta veya kısmi uygulamalar bulunmaktadır. 

 

3 Faaliyet ile ilgili uygulamalar bulunmaktadır ve bazı sonuçlar elde 
edilmektedir. Ancak, sonuçlar izlenmemekte veya kısmen 
izlenmektedir. 

3 

4 Faaliyet ile ilgili uygulamalar izlenmekte, ilgili paydaşların katılımlarıyla 
iyileştirmeler yapılmaktadır.  

 



KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ, BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU (BİDR) 

5 İçselleştirilmiş, sistematik, sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir 
uygulamalar bulunmaktadır. 

 

 

D. Sonuç ve Değerlendirme  

Merkezin kendine özgü bir Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri bulunması güçlü bir yön 

olarak değerlendirilmektedir. 

Derlem alanında yapılan çalışmaları ile Türkiye çapında eşsiz olması örnek gösterilebilir bir yön 

olarak öne çıkmaktadır. 

Merkezin Kalite Güvence Sisteminin oluşturulması amacıyla merkezin bünyesinde yapılan 
uygulamaların izlenmesi, paydaşlarla birlikte değerlendirilmesi ve önlemler alınmasına 
yönelik Kalite Odaklı Birim oluşturulması  
 

 


