
 

2021 YILI BİRİM ÖZ DEĞERLENDİRME  

RAPORU 

(SIFIR ATIK KOORDİNATÖRLÜĞÜ) 

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE 

A.1. Liderlik ve Kalite 

A.1.1. Yönetim modeli ve idari yapı 

-Yönetişim modeli ve organizasyon şeması, görev tanımları, iş akış süreçleri  

Sıfır Atık Koordinatörlüğü yönetimi Rektör Yrd. Prof. Dr. İlhami YURDAKUL başkanlığında 1 
koordinatör ve 2 koordinatör yardımcısından oluşmaktadır. Koordinatörlükte kararlar Koordinasyon 
kurulu tarafından alınmakta olup koordinasyon kurulu yılda 2 kez birimle ilgili konuları görüşmek 
üzere toplanmaktadır. Koordinasyon kurulu yapısı birimin web sayfasında yer almakta olup 
organizasyon şeması ise aşağıda verilmiştir. Birimlerde ise 3 kişilik birim temsilcileri mevcuttur. 
Birimlerde gerçekleştirilen faaliyetlerden kaynaklanan atıklar ayrı şekilde toplanmakta ve aylık 
olarak miktarsal bazda birimimize raporlanmaktadır. Birimde toplanan bu veriler ise Çevre Şehircilik 
ve İklim Değişikliği Bakanlığının sistemine girilmektedir.  
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-Karar verme mekanizmaları, kontrol ve denge unsurları; kurulların çok sesliliği ve bağımsız hareket 

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

Birimimizde tüm kararlar Sıfır Atık Koordinasyon Kurulu tarafından alınmaktadır. Kurul yapısı ve 

üyeleri birim web sayfasında mevcuttur (http://w3.bilecik.edu.tr/sifiratik/hakkimizda/sifir-atik-

koordinasyon-kurulu-2/).  

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

uygulamalar (Tüm Akademik ve İdari Birimler) 

Sıfır Atık Sistemi ve uygulama yöntemleri hakkında tüm personel ve öğrenciler online olarak 

bilgilendirilmiştir. 

http://w3.bilecik.edu.tr/ue/2021/05/31/tum-ogrencilerimize-sifir-atik-bilgilendirme-sunumunun-

duyurulmasi-hk/ 

-Yönetim ve organizasyonel yapılanma uygulamalarına ilişkin izleme ve iyileştirmeler (Tüm  

Akademik ve İdari Birimler) 

Birim kurullarında olabilecek değişikliklere karşılık senelik olarak birimlerden güncel listeler 
istenmekte ve birim sorumluları listesi güncellenmektedir.  

http://w3.bilecik.edu.tr/sifiratik/hakkimizda/birim-temsilcileri/ 

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

yaklaşım ve uygulamaları (Tüm Akademik ve İdari Birimler) 

Bulunmamaktadır. 

Kanıt Belgeler: 

Yukarıdaki faaliyetlere ait toplantı tutanağı, rapor, anket, web sayfası linki vb. kanıtlar ek 

olarak konulacaktır. Tüm kanıtlar elektronik veya basılı olarak saha ziyareti sırasında veya 

rektörlük ihtiyaç duyduğunda paylaşılmak üzere muhafaza edilecektir. 

A.1.4. İç kalite güvencesi mekanizmaları 

-Görev tanımı (Tüm Akademik ve İdari Birimler) 

Sıfır Atık Koordinatörlüğü misyonu Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde sürdürülebilir bir yaşam 

alanı oluşturmak için faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkları kontrol altına almak ve bu 

doğrultuda yapılan çalışmaları desteklemektir. 



 

-İş akış şeması (Tüm Akademik ve İdari Birimler) 

Bulunmamaktadır 

-Geri bildirim yöntemleri (Tüm Akademik ve İdari Birimler) 

Web sayfamız üzerinde bulunan iletişim sekmesi üzerindeki bilgilerle geri dönüşler alınmaktadır. 

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

Kanıt Belgeler: 

Yukarıdaki faaliyetlere ait toplantı tutanağı, rapor, anket, web sayfası linki vb. kanıtlar ek 

olarak konulacaktır. 

A.1.5. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik 

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

yöntemler(Tüm Akademik ve İdari Birimler) 

Yapılan tüm faaliyetler birimimiz web sayfası üzerinden duyurulmaktadır. İletişim kısmından geri 

dönüşler alınmaktadır. 

-Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirliğe ilişkin uygulama örnekleri(Tüm Akademik ve  

İdari Birimler) 

Henüz bulunmamaktadır. 

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

bildirimleri(Tüm Akademik ve İdari Birimler) 

Henüz bulunmamaktadır. 

-Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik mekanizmalarına ilişkin izleme ve iyileştirme 

çalışmaları(Tüm Akademik ve İdari Birimler) 

Henüz bulunmamaktadır. 

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

yaklaşım ve uygulamalar(Tüm Akademik ve İdari Birimler) 

Henüz bulunmamaktadır. 



 

 Kanıt Belgeler: 

Yukarıdaki faaliyetlere ait toplantı tutanağı, rapor, anket, web sayfası linki vb. kanıtlar ek 

olarak konulacaktır. Tüm kanıtlar elektronik veya basılı olarak saha ziyareti sırasında veya 

rektörlük ihtiyaç duyduğunda paylaşılmak üzere muhafaza edilecektir. 

A.3. Yönetim Sistemleri 

A.3.2. İnsan kaynakları yönetimi 

- İnsan kaynakları politikası ve hedefleri ve bunlara ilişkin uygulamalar (Yetkinlik, işe alınma, 

hizmet içi eğitim, teşvik ve ödüllendirme vb.) (Tüm Akademik Birimler, Personel İşleri Dairesi  

Başkanlığı) 

Bulunmamaktadır.  

A.3.4. Süreç yönetimi 

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

yönetim mekanizmaları (Uzaktan eğitim dahil)(Tüm Akademik ve İdari Birimler) -Süreçlerdeki 

sorumlular, iş akışı, yönetim mekanizması,(Tüm Akademik ve İdari Birimler) 

Bulunmamaktadır.  

-Süreç yönetiminde paydaş katılımına ilişkin faaliyetler (Tüm Akademik ve İdari Birimler) 

Bulunmamaktadır.  

-Süreç yönetim mekanizmalarının izlenmesi ve iyileştirilmesine ilişkin uygulamalar (Tüm Akademik 

ve İdari Birimler) 

Bulunmamaktadır.  

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

yaklaşım ve uygulamalar(Tüm Akademik ve İdari Birimler)  

Bulunmamaktadır.  

Kanıt Belgeler: 



 

Yukarıdaki faaliyetlere ait toplantı tutanağı, rapor, anket, web sayfası linki vb. kanıtlar ek 

olarak konulacaktır. Tüm kanıtlar elektronik veya basılı olarak saha ziyareti sırasında veya 

rektörlük ihtiyaç duyduğunda paylaşılmak üzere muhafaza edilecektir. 

A.4. Paydaş Katılımı 

A.4.1. İç ve dış paydaş katılımı 

-İç ve dış paydaş listesi (Tüm Akademik ve İdari Birimler) 

Bulunmamaktadır.  

-Paydaş önceliklendirilmesi (Tüm Akademik ve İdari Birimler, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) 

Bulunmamaktadır.  

-Karar alma süreçlerinde paydaş katılımının sağlandığını gösteren belgeler (Tüm Akademik ve İdari 

Birimler) 

Bulunmamaktadır.  

-Paydaş katılım mekanizmalarının işleyişine ilişkin izleme ve iyileştirme kanıtları (Tüm Akademik 

ve İdari Birimler) 

Bulunmamaktadır.  

Kanıt Belgeler: 

Yukarıdaki faaliyetlere ait toplantı tutanağı, rapor, anket, web sayfası linki vb. kanıtlar ek 

olarak konulacaktır. Tüm kanıtlar elektronik veya basılı olarak saha ziyareti sırasında veya 

rektörlük ihtiyaç duyduğunda paylaşılmak üzere muhafaza edilecektir. 

A.4.2. Öğrenci geri bildirimleri 

-Öğrencilerin dilek/şikâyet/önerilerini ilettikleri kanallar (Genel Sekreterlik, Tüm Akademik ve  

İdari Birimler)) 

Bulunmamaktadır.  



 

-Öğrenci geri bildirimleri kapsamında gerçekleştirilen iyileştirmeler (Tüm Akademik ve İdari  

Birimler) 

Bulunmamaktadır.  

-Öğrencilerin karar alma mekanizmalarına katılımına ilişkin örnekler (Tüm Akademik ve İdari  

Birimler) 

Bulunmamaktadır.  

-Öğrenci geri bildirim mekanizmasının izlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik kanıtlar (Tüm 
Akademik ve İdari Birimler) 

Bulunmamaktadır.  

-Tanımlı öğrenci geri bildirim mekanizmalarının tür, yöntem ve çeşitliliğini gösteren kanıtlar 

(Uzaktan/Karma Eğitim dahil) (Genel Sekreterlik, Tüm Akademik ve İdari Birimler) 

Kanıt Belgeler: 

Yukarıdaki faaliyetlere ait toplantı tutanağı, rapor, anket, web sayfası linki vb. kanıtlar ek 

olarak konulacaktır. Tüm kanıtlar elektronik veya basılı olarak saha ziyareti sırasında veya 

rektörlük ihtiyaç duyduğunda paylaşılmak üzere muhafaza edilecektir. 

C. ARAŞTIMA GELİŞTİRME 

C.3. Araştırma Performansı 

C.3.1. Araştırma performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi 

-Araştırma performansını izlemek üzere geçerli olan tanımlı süreçler (Strateji Geliştirme Daire  

Başkanlığı, Akademik Veri İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü, Tüm Akademik ve İdari  

Birimler, BAP) 

Bulunmamaktadır.  

-Araştırma-geliştirme hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını izlemek üzere oluşturulan mekanizmalar  

(Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Akademik Veri İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü,  

Tüm Akademik ve İdari Birimler, BAP) 



 

Bulunmamaktadır.  

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

(Tüm Akademik ve İdari Birimler) 

Bulunmamaktadır.  

-Kurumun araştırma ve geliştirme performansını izlemek ve iyileştirmek üzere kullandığı kanıtlar 
(Üniversite sıralamaları, kurumsal dış değerlendirme raporları vb.) (Akademik Veri İzleme ve  

Değerlendirme Koordinatörlüğü, Strateji Daire Başkanlığı, BAP) 

-Araştırma performansı izlenmesi ve değerlendirilmesinde paydaş geri bildirimleri (Tüm Akademik 

ve İdari Birimler) 

Bulunmamaktadır.  

Kanıt Belgeler: 

Yukarıdaki faaliyetlere ait toplantı tutanağı, rapor, anket, web sayfası linki vb. kanıtlar ek 

olarak konulacaktır. Tüm kanıtlar elektronik veya basılı olarak saha ziyareti sırasında veya 

rektörlük ihtiyaç duyduğunda paylaşılmak üzere muhafaza edilecektir. 

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.)  (Tüm Akademik ve İdari Birimler) 

Bulunmamaktadır.  

-Öğretim elemanlarının araştırma performansına yönelik analiz raporları (Tüm Akademik Birimler,  

Akademik Veri İzleme Koordinatörlüğü) 

-Öğretim elemanlarının geri bildirimleri (Tüm Akademik Birimler) 

-Öğretim elemanlarının araştırma geliştirme performansına ilişkin izleme ve iyileştirme kanıtları 

(Tüm Akademik Birimler, Akademik Veri İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü)) 

Kanıt Belgeler: 



 

Yukarıdaki faaliyetlere ait toplantı tutanağı, rapor, anket, web sayfası linki vb. kanıtlar ek 

olarak konulacaktır. Tüm kanıtlar elektronik veya basılı olarak saha ziyareti sırasında veya 

rektörlük ihtiyaç duyduğunda paylaşılmak üzere muhafaza edilecektir. 

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 (Tüm Akademik Birimler - Tüm 

İdari Birimler) 

Bulunmamaktadır.  

-Girişimcilik (Tüm Akademik Birimler - Tüm İdari Birimler) 

Bulunmamaktadır.  

-Fikri mülkiyet ve patentler (Tüm Akademik Birimler - Tüm İdari Birimler) 

Bulunmamaktadır.  

Kanıt Belgeler: 

Yukarıdaki faaliyetlere ait toplantı tutanağı, rapor, anket, web sayfası linki vb. kanıtlar ek 

olarak konulacaktır. Tüm kanıtlar elektronik veya basılı olarak saha ziyareti sırasında veya 

rektörlük ihtiyaç duyduğunda paylaşılmak üzere muhafaza edilecektir. 

D.2. Toplumsal Katkı Performansı 

D.2.1.Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi 

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

Birimler - Tüm İdari Birimler) 

Bulunmamaktadır.  



 

-Yaşam boyu öğrenim eğitim kapsamında çalışanlara ve öğrencilere yönelik faaliyet (tez, proje, 
etkinlik, eğitim, sertifika programı vb.) sayısı (Tüm Akademik Birimler - Tüm İdari Birimler) 

Sıfır Atık Sistemi ve uygulama yöntemleri hakkında tüm personel ve öğrenciler online olarak 
bilgilendirilmiştir. 

http://w3.bilecik.edu.tr/ue/2021/05/31/tum-ogrencilerimize-sifir-atik-bilgilendirme-sunumunun-
duyurulmasi-hk/ 

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

proje, etkinlik vb.) sayısı (Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksek Okulu - Araştırma  

Merkezleri - Tüm Akademik Birimler - Tüm İdari Birimler) 

Bulunmamaktadır. 

-Üniversitemizce düzenlenen ulusal ve yerel konferans, seminer, panel sayısı (Tüm Akademik  

Birimler - Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı) 

Bulunmamaktadır. 

-Üniversitemizce düzenlenen ulusal ve yerel sergi, defile ve diğer gösteri sayısı (Tüm Akademik  

Birimler - Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı) 

Bulunmamaktadır. 

-Üniversitemizce düzenlenen uluslararası konferans, seminer, panel sayısı (Tüm Akademik Birimler  

- Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı) 

Bulunmamaktadır. 

Kanıt Belgeler: 

Yukarıdaki faaliyetlere ait toplantı tutanağı, rapor, anket, web sayfası linki vb. kanıtlar ek 

olarak konulacaktır. Tüm kanıtlar elektronik veya basılı olarak saha ziyareti sırasında veya 

rektörlük ihtiyaç duyduğunda paylaşılmak üzere muhafaza edilecektir. 

E. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

2021 yılı itibari ile üniversitemizde personel ve öğrencilere sıfır atık bilgilendirme eğitimi verilmiştir.  
Tüm birimlerimizde birim kurulları oluşturulmuştur. Üniversitemizin tüm birimlerinde sıfır atık 
sistemi kurulmuştur. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan Sıfır Atık Belgesi 
alınmıştır. Bunun yanında sıfır atık koordinatörlüğünün yaptığı çalışmalar sonucunda üniversitemiz 
UI Greenmetric olarak adlandırılan Uluslararası Yeşil Kampüs Ağı’na 275. Sıradan dahil olmuştur. 



 

Birimimiz 2022 yılında da aynı sorumluluk bilinci ile çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıntılı 
bilgiler için aşağıdaki web sayfaları ziyaret edilebilir.  

http://w3.bilecik.edu.tr/yesilkampus/ 

http://w3.bilecik.edu.tr/sifiratik/ 

F. KANITLAR 

Birimlerin, liderlik, yönetim ve kalite, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme ve toplumsal katkı 

süreçlerindeki faaliyetlerine ait toplantı tutanağı, raporlar vb. tüm dokümanlarını kalite odalarında 

muhafaza ettikleri ve saha ziyareti sırasında paylaşılacakları ifade edilmelidir. 


