
 

2021 YILI BİRİM ÖZ DEĞERLENDİRME 

RAPORU 

DOĞAL TAŞ TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ  

(DAUM) 

 

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE 

A.1. Liderlik ve Kalite 

A.1.1. Yönetim modeli ve idari yapı 

-Yönetim Modeli ve Organizasyon Şeması 

 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

MÜDÜR

AR-GE
TEKNOLOJİK 

DESTEK
TEST VE 

ANALİZLER
EĞİTİM 

FAALİYETLERİ

MÜDÜR 
YARDIMCISI

DANIŞMA 
KURULU

YÖNETİM 
KURULU



 

-Görev Tanımları 

Prof. Dr. Murat YURDAKUL -Araştırma Merkezi Müdürü 

Öğr. Gör. Merve PAKSOY -Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı 

Büro Personeli İsmail Oktay KARA -İdari İşler 

-İş Akış Süreçleri   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Karar verme mekanizmaları, kontrol ve denge unsurları; kurulların çok sesliliği ve bağımsız 

hareket kabiliyeti, paydaşların temsil edilmesi; öngörülen yönetim modeli ile gerçekleşmenin 

karşılaştırılması 

Birimimizde karar verme mekanizması olarak; Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü, Yönetim 

Kurulu ve Danışma Kurulu yer almaktadır. Birim içerisindeki alınacak kararlar kurullarımızda 

görüşüldükten sonra uygulamaya geçmektedir. 

-Kurumun yönetim ve idari alanlarla ilgili politikasını ve stratejik amaçlarını uyguladığına dair 

uygulamalar 

Kurumun akademi ve idare ile iletişimi; üst yönetim tarzının hedeflenen kurum kimliği, kuruluş 

yönergesinde tanımlanan amaçlar ve hedefler ile uyumu yerleşmiş ve benimsenmiştir. 

Analiz yaptırmak isteyen kişi veya kurumun 

başvuru formunu doldurarak müracatı 

Numunelerin istenilen testlere uygunluğunun 

tespiti ve kabulü 

Numunelerin hazırlanması (İstenilen test ve 

analize göre şartlandırılması, ebatlanması) 

Analiz ve teslerin gerçekleştirilmesi 

Sonuçlanan test ve analizlerin ilgili kişi veya 

kuruma faturalandırılması ve ödemenin 

alınması 

Gerçekleştirilen test ve analiz sonuçlarının ilgili 

kişi veya kurum ile paylaşılması 



 

-Yönetim ve organizasyonel yapılanma uygulamalarına ilişkin izleme ve iyileştirmeler 

Birimimizde Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu ve İdari toplantılar düzenli olarak yapılmaktadır. Bu 

toplantılar doğrultusunda gerekli iyileştirmeler devam etmektedir. 

-Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği 

özgün yaklaşım ve uygulamaları 

İç ve dış paydaşlar ile yapılan görüşme ve toplantılar, benzer alanda faaliyet gösteren kurum ve 

kuruluşların iş ve işleyişlerini takibi, faaliyet alanına ilişkin güncel gelişmelerin takip edilmesi gibi 

yaklaşım ve uygulamalar sürdürülmektedir. Bunun yanında dış paydaş ziyaretleri de yeni 

uygulamalar geliştirme bağlamında etkili olmaktadır. 

Kanıt Belgeler: 

 

http://w3.bilecik.edu.tr/daum/hakkimizda/teskilat-semasi/ 

http://w3.bilecik.edu.tr/daum/2022/02/15/danisma-kurulu-toplantisi/ 

 

A.1.4. İç kalite güvencesi mekanizmaları 

-Görev tanımı 

Birim Kalite Komisyonu 

GÖREV TANIMI ADI SOYADI UNVANI 

Kalite Komisyon 

Başkanı 

Merve PAKSOY Öğr. Gör.  

Kalite Temsilcisi İsmail Oktay KARA Büro Personeli 

http://w3.bilecik.edu.tr/daum/hakkimizda/teskilat-semasi/
http://w3.bilecik.edu.tr/daum/2022/02/15/danisma-kurulu-toplantisi/


 

 

-Geri bildirim yöntemleri 

Birimimizde yapılan işlemler sonucunda geri bildirimler; telefon, sosyal medya hesabımız 

(instagram) veya e-posta ortamında gerçekleşmektedir. Birimimiz tüm iç ve dış paydaşlarla ilgili 

yaptığı işlerde görüş ve öneriler için web sitemizin iletişim kısmında, geri bildirim formu da 

bulunmaktadır Ayrıca faaliyetlerimize yönelik web sayfamızda yer alacak olan memnuniyet anketi 

çalışmalarımız devam etmektedir. 

 

Kanıt Belgeler: 

http://w3.bilecik.edu.tr/daum/iletisim/ 

 

 

 

 

 

 

http://w3.bilecik.edu.tr/daum/iletisim/


 

A.1.5. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik 

-Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik ile ilişkili olarak benimsenen ilke, kural ve 

yöntemler 

Birimimizde kamuoyunu bilgilendirme ilkesel olarak benimsenmiştir. Hangi kanalların nasıl 

kullanılacağı tasarlanmış, erişilebilir olarak ilan edilmiş ve tüm bilgilendirme adımları sistematik 

gerçekleştirilmektedir. Kurum web sayfası doğru, güncel, ilgili ve kolayca erişilebilir bilgiyi 

vermektedir.  Bilgilendirme ve hesap verilebilirlik kapsamında web sayfamızın iletişim kısmında yer 

alan tüm kanallar aktif rol oynamaktadır. Tüm bunların yanında sosyal medya hesaplarımız da aktif 

olarak bilgilendirme amaçlı paylaşımlar yapmaktadır.  

-Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirliğe ilişkin uygulama örnekleri 

Birimimizde gerçekleştirilen tüm faaliyetler, değişiklikler ve gelişmeler hakkında kamuoyunu 

bilgilendirme ve hesap verebilirliğe dair uygulamalarımız birimimiz web sayfasına eklenen duyurular 

ve faaliyet raporları kısmında güncel olarak paylaşılmaktadır. Tüm bunların yanında sosyal medya 

hesaplarımız da aktif olarak bilgilendirme amaçlı paylaşımlar yapmaktadır.  

-İç ve dış paydaşların kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlikle ilgili memnuniyeti ve 

geri bildirimleri 

Birimimiz tüm iç ve dış paydaşlarla ilgili yaptığı işlerde görüş ve öneriler için web sitemizin iletişim 

kısmında form bulunmaktadır.  Bunun yanında yine danışma kurulu toplantılarında sözel olarak görüş 

alışverişinde bulunulmaktadır. Ayrıca iç ve dış paydaşların memnuniyet ve geri bildirimlerine yönelik 

anket çalışması devam etmekte olup en kısa sürede web sitemize eklenecektir. 

-Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik mekanizmalarına ilişkin izleme ve iyileştirme 

çalışmaları 

Birimimiz bilgilendirme ve hesap verebilirlik mekanizmalarını geliştirmek için çalışmalara devam 

etmektedir. Web sayfası izlenme sayacı ve sosyal medya takip sayısı ile bilgilendirme kanalları 

izlenmekte ve geri dönüşlere göre işleyiş kurgulanmaktadır. 

-Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği 

özgün yaklaşım ve uygulamalar 

Birimimizde kurumun ihtiyaçları doğrultusunda standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra yönetim 

bazında iç paydaşlar (Rektörlük, Mühendislik Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ) ve dış paydaşlar 

( İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası, Sanayi ve Teknoloji İl 

Müdürlüğü,  Gökyar Madencilik, Silkar Madencilik, Aynurlar Madencilik) ile yapılan görüşmeler, 

gerçekleştirilen toplantı ve ziyaretlerde fikir alışverişleri sürekli olarak devam etmektedir. 

 



 

Kanıt Belgeler: 

 http://w3.bilecik.edu.tr/daum/iletisim/ 

http://w3.bilecik.edu.tr/daum/hakkimizda/birim-oz-degerlendirme-raporu/ 

 

A.3.4. Süreç yönetimi 

-Süreç yönetimi modeli ve uygulamaları (tüm etkinliklere ait süreçler ve alt süreçler), ilgili 

sistemler, yönetim mekanizmaları (Uzaktan eğitim dahil) 

Birimimizde müdür, müdür yardımcısı ve idari personelin katıldığı haftalık toplantılar süreç 

yönetiminde model olarak benimsenmiştir. Yönetmelikte yer aldığı şekliyle Yönetim Kurulu ve 

Danışma Kurulu ile olağan toplantılar da sürece eşlik etmektedir. 

-Süreçlerdeki sorumlular, iş akışı, yönetim mekanizması 

Süreçlerdeki sorumlular: 

Prof. Dr. Murat YURDAKUL- Merkez Müdürü 

Öğr. Gör. Merve PAKSOY- Merkez Müdür Yardımcısı 

Büro Personeli İsmail Oktay KARA- İdari Personel 

İş akışında genel sorumlu Merkez Müdürü, test ve analizlerden sorumlu kişi Öğr. Gör. Merve 

PAKSOY’dur. 

Yönetim mekanizmasında ise Müdür ve Müdür Yardımcısına ek olarak Yönetim Kurulu ve Danışma 

Kurulu yer almaktadır. 

http://w3.bilecik.edu.tr/daum/iletisim/
http://w3.bilecik.edu.tr/daum/hakkimizda/birim-oz-degerlendirme-raporu/


 

-Süreç yönetiminde paydaş katılımına ilişkin faaliyetler  

Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu’nda bulunan iç ve dış paydaşlarımız süreç yönetiminde yer 

almaktadır. 

-Süreç yönetim mekanizmalarının izlenmesi ve iyileştirilmesine ilişkin uygulamalar   

Süreç yönetiminde yer alan iç ve dış paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen görüşme ve toplantıları 

kapsamaktadır. 

-Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalar 

Birimimizde kurumun ihtiyaçları doğrultusunda standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra yönetim 

bazında iç paydaşlar (Rektörlük, Mühendislik Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi) ve dış paydaşlar ( 

Denizli Pamukkale Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, 

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü,  Gökyar Madencilik, Silkar 

Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş., Aynurlar Madencilik Sanayi Ticaret LTD.) ile yapılan görüşmeler, 

gerçekleştirilen toplantı ve ziyaretlerde fikir alışverişleri sürekli olarak devam etmektedir. 

Kanıt Belgeler: 

 

 

 

 

 



 

A.4. Paydaş Katılımı 

A.4.1. İç ve dış paydaş katılımı 

-İç ve dış paydaş listesi  

İç Paydaşlarımız: 

Rektörlük 

Mühendislik Fakültesi 

Güzel Sanatlar Fakültesi 

Birimimiz iç paydaş katılımı kapsamında üniversitemiz bünyesinde yer alan tüm idari ve akademik 

birimler ile  işbirliğine açıktır. 

 

Dış Paydaşlarımız; 

 - İstanbul Maden İhracatçıları Birliği 

 - Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 

 - Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası 

 - Eskişehir Teknik Üniversitesi 

 - Denizli Pamukkale Üniversitesi 

 - Silkar Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş. 

 - Aynurlar Madencilik Sanayi Ticaret LTD. 

 - Umutlar Madencilik 

 - Gökyar Madencilik 

 Birimimiz ulusal ve uluslararası ölçekte doğal taş ve madencilik alanında faaliyet gösteren tüm 

sektör bileşenleri, kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliğine açıktır. 

 

 

-Paydaş önceliklendirilmesi 

Birimimizde 2021 yılı içerisinde paydaş önceliklendirilmesi yapılmamıştır. 

 

-Karar alma süreçlerinde paydaş katılımının sağlandığını gösteren belgeler  

 Danışma Kurulu’muzda dış paydaşlarımızı ve sektörü temsilen üyeler yer almakta olup karar alma 

süreçlerinde etkin rol oynamaktadır. 

 

 

 

 



 

 

 

Kanıt Belgeler: 

 

C.2. Araştırma Yetkinliği, İş birlikler ve Destekler 

C.2.1. Araştırma yetkinlikleri ve gelişimi 

-Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğinin geliştirilmesine yönelik planlama ve 

uygulamalar (destekleyici eğitimler, uluslararası fırsatlar, proje iş birliği çalışmaları vb.)  

Merkezimizde yürütülmesi planlanan test ve analiz hizmetlerine yönelik personele destekleyici 

eğitim sağlamak amacıyla Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü verilecek eğitim hizmeti planlanması 

yapılmış olup, gerekli yazışmalar devam etmektedir. 

Birimimizde yürütülmekte olan akreditasyon faaliyetleri kapsamında TS EN 17025 standardına 

yönelik olarak gerekli eğitimlerin planlaması yapılmış olup eğitim takviminin oluşturulmasına 

yönelik görüşmeler devam etmektedir. 

- Araştırma yürüten öğretim elemanlarının geri bildirimleri (Rapor, sunum vb.)  

2021 yılına ait öğretim elemanlarının geri bildirimi 2 patent başvurusu, 1 ulusal makale,1 SCI 

expandet makale şeklindedir. 

Kanıt Belgeler: 



 

http://pvs.bilecik.edu.tr/murat.yurdakul/ 

 

 

C.3. Araştırma Performansı 

C.3.1. Araştırma performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi 

-Araştırma performansını izlemek üzere geçerli olan tanımlı süreçler  

 Araştırma performansının izlenmesi ve değerlendirilmesinde üniversitemizin personel veri sistemi 

geçerli ve tanımlı süreçler buradan takip edilebilmektedir. 

-Araştırma-geliştirme hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını izlemek üzere oluşturulan 

mekanizmalar  

Araştırma-geliştirme hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını izlemek üzere üniversitemiz akademik 

personelinin araştırma-geliştirme performansı öncelikle akademisyenlerin kendilerinin YÖKSİS’e 

girmiş oldukları bilgiler ve veriler üzerinden gerçekleştirilmekte ve bu bilgiler web sayfasında yer 

alan personel veri sistemine aktarılarak güncel ve aktif olarak kullanılması sağlanmaktadır. Personelin 

araştırma yetkinliğine ilişkin belge ve duyurular üniversite ana web sayfasında ve birimimiz web 

http://pvs.bilecik.edu.tr/murat.yurdakul/


 

sayfasında yer almaktadır.  

-Araştırma-geliştirme süreçlerine ilişkin yıllık öz değerlendirme raporları ve iyileştirme 

çalışmaları  

Birimimizde araştırma ve geliştirme süreçlerini beyan eden birim öz değerlendirme raporu yıllık 

olarak güncellenmekte ve web sayfamızda ilan edilmektedir. 

-Araştırma performansı izlenmesi ve değerlendirilmesinde paydaş geri bildirimleri  

Araştırma performansı izlenmesi ve değerlendirilmesinde paydaş geri bildirimlerinin beyan 

edileceği anket çalışması sonuçlarımız hazırlık aşamasında olup; web sayfamız ve gayrı resmi 

olarak faaaliyet yürüten sosyal medya hesabımıza yapılan paydaş geri bildirimleri takip 

edilmektedir. 

C.3.2. Öğretim elemanı/araştırmacı performansının değerlendirilmesi 

-Akademik personelin araştırma-geliştirme performansını izlemek üzere geçerli olan tanımlı 

süreçler (Yönetmelik, yönerge, süreç tanımı, ölçme araçları, rehber, kılavuz, takdir-tanıma 

sistemi, teşvik mekanizmaları vb.)   

Üniversitemizin yönetmeliklerce belirlenmiş atanma kriterleri baz alınarak öğretim elemanlarının 

yeniden atanmaları iki yılda bir gerçekleştirilmektedir.  

Teşvik mekanizması olarak; Bakanlar Kurulu Kararının 27.06.2018 tarihinde Resmi Gazete’de 

yayımlanan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği esas alınmakta ve uygulanmaktadır. 

D. TOPLUMSAL KATKI 

D.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi ve Toplumsal Katkı Kaynakları 

D.1.1. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi 

-Toplumsal Katkı Stratejisi Bilgi ve teknoloji transferleri (özel sektöre ve kamu kurumlarına 

yapılan araştırma ve danışmanlık hizmetleri, projeler, uzmanlık paylaşımları  

Birimimizin bu kapsamda 2021 yılı içerisinde; 

‘’Genç Madenci Söyleşileri-4’’ Doğal Taş ve Mermer Madenciliğinde Maden Mühendisleri’ konulu 

söyleşi gerçekleştirilmiştir. 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen 

‘Mimaride Doğal Taş’ konulu Kampüs Söyleşileri’ne merkez müdürümüz Prof. Dr. Murat 

YURDAKUL konuşmacı olarak katılmıştır. 

Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ENT 388 Ürün Tasarımı IV  dersi 

kapsamında düzenlenen o ‘Bir Malzeme Olarak Doğal Taş – Mermer’ konulu söyleşiye merkez 



 

müdürümüz Prof. Dr. Murat YURDAKUL konuşmacı olarak katılmıştır. 

Merkez müdürümüz Prof. Dr. Murat YURDAKUL’un konuşmacı olarak katıldığı Türkiye Mermer 

Madenciliği konulu söyleşi gerçekleştirildi. 

Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Murat YURDAKUL’un ‘’Bir Tasarım Malzemesi Olarak Doğal Taş’’ 

TWT 101 adıyla ulusal çapta sektör çalışanları, mimarlar, mühendisler ve yazarların katıldığı 4 hafta 

süren online ders düzenlemiştir.  

Özel sektör ve kamu kurumlarına Ar-Ge, teknolojik destek, eğitim ve danışmanlık hizmeti 

verilebilmektedir. 

 

-Girişimcilik  

Birimimizin bu kapsamda 2021 yılı içerisinde herhangi bir çalışması olmamıştır. 

-Fikri mülkiyet ve patentler 

Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Murat YURDAKUL’un iki adet patent başvurusu vardır. 

-Özel sektöre ve kamu kurumlarına sunulan laboratuvar hizmetleri  

Birimimiz Doğal Taş alanında 30’a yakın test ve analiz gerçekleştirebilmekte olup bunun yanı sıra 

sektör ve kurumların talepleri doğrultusunda Ar-Ge, Teknolojik Destek ve doğal taş üzerine eğitim 

verme donanımına sahiptir. 

Kanıt Belgeler: 

http://w3.bilecik.edu.tr/daum/tum-duyurular/  

http://w3.bilecik.edu.tr/daum/hizmetlerimiz/ 

http://w3.bilecik.edu.tr/daum/tum-duyurular/
http://w3.bilecik.edu.tr/daum/hizmetlerimiz/


 

 

 

D.2. Toplumsal Katkı Performansı 

D.2.1.Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi 

-Toplumsal katkı faaliyeti alan katılımcıların memnuniyet oranı (% olarak) 

Birimimiz tarafından 2021 yılı içerisinde düzenlenen toplumsal katkı faaliyetlerine ilişkin anket 

yapılmamıştır. 

-Yaşam boyu öğrenim eğitim kapsamında çalışanlara ve öğrencilere yönelik faaliyet (tez, proje, 

etkinlik, eğitim, sertifika programı vb.) sayısı  

Yaşam boyu öğrenim eğitim kapsamında çalışanlara ve öğrencilere yönelik 4 söyleşi 

gerçekleştirilmiştir. 

-Yaşam boyu öğrenim kapsamında topluma yönelik faaliyet (kurs, sertifika programı, seminer, 

tez, proje, etkinlik vb.) sayısı  

Yaşam boyu öğrenim kapsamında topluma yönelik 1 seminer, 1 online ders, gerçekleştirilmiştir 

Kanıt Belgeler: 

http://w3.bilecik.edu.tr/daum/tum-duyurular/ 

 

http://w3.bilecik.edu.tr/daum/tum-duyurular/


 

E. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

- Birimimizde görevli personeller; 1 müdür, 1 müdür yardımcısı ve 1 idari personelden oluşmaktadır. 

Karar verme mekanizması olarak Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu yer almaktadır 

- Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu ile yapılan toplantılar ışığında merkezimizin kapsam ve faali-

yetlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.  

-Birimimiz sahip olduğu geniş iç ve dış paydaş ağı ile farklı görüş ve önerileri değerlendirmektedir. 

-Standart uygulama ve mevzuatlara ilave olarak özgün yaklaşım ve uygulamaların hayata geçirilme-

sinde iç ve dış paydaşların katılımı önemsenmektedir. 

-Merkezimizde yapılan her türlü faaliyete ilişkin geri bildirimler telefon,e-posta veya sosyal medya 

hesapları üzerinden kolaylıkla sağlanmaktadır. 

- Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verilebilirlik ilkesi doğrultusunda gerekli iletişim bilgilerine 

web sayfası aracılığıyla ulaşmak mümkündür. 

-Birim  personelinin alanında uzmanlaşması, gerekli kalite standartlarının sağlanması amacıyla ger-

ekli eğitimler sürdürülmektedir. 

-Merkezimiz ulusal ve uluslararası alanda iş birliğine açık ve kolay erişebilir olması sayesinde 

sektörün ve kamunun ihtiyaçlarına cevap verebilen niteliktedir. 

-Merkezimizde önümüzdeki yıl içerisinde TS EN ISO/IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon La-

boratuvarları İçin Genel Şartlar Standardına’na uygunluğun gerçekleştirilmesi ve akreditasyon sü-

recinin tamamlanması planlanmaktadır.  

 

F. KANITLAR 

Tüm kanıtlar birimimiz web sayfasında ve birimimiz arşivinde yer almaktadır. 


