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1. KURUM HAKKINDA BİLGİLER 

 
1.İletişim Bilgileri 

Birim Adı: Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı 

 

 
Adı Soyadı Unvanı 

Kalite Temsilcisi* 
Faruk URAL Daire Başkanı 

Kalite Raportörü** 
Hasan BİÇER Şube Müdürü 

 

Bölüm/Program Kalite Komisyonu Üyeleri 

 

 
Adı Soyadı Unvanı 

Eğitim Öğretim Sorumlusu Bilge YÜCE ABAY Şef 

Araştırma, Geliştirme ve Toplumsal Katkı 

Sorumlusu 

Zeynep YÜKSEL Sosyal Çalışmacı 

Yönetim Sistemleri Sorumlusu Merve Pakize MARTTİN Bilgisayar İşletmeni 

Stratejik Plan ve Performans Göstergeleri 

Sorumlusu 

Melih TÜFEKÇİ Şef 

Anket hazırlama ve değerlendirme Sorumlusu Merve Pakize MARTTİN Bilgisayar İşletmeni 

Akademik Veri İzleme ve Değerlendirme 

Sorumlusu 

Bengisu CAN Psikolog 

 

1.1. Tarihsel Gelişimi 

- Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; 29.05.2007 tarihli ve 26536 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı Kanun’la kurulan Üniversitemizin İdari Teşkilat 

şemasındaki Daire Başkanlıklarından biridir. 2007 yılından bu yana hizmet vermekte olan 

Başkanlığımız halen 1 Daire Başkanı, 1 Şube Müdürü ve 14 personel ile Üniversitemize hizmet 

vermektedir. 

 

1.2. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri 

1.3.1. Stratejik Plan 

1.3.2. Misyon 

Öğrencilerimizin ve personelimizin toplumsal, kültürel ve sosyal gelişimlerine yardım etmek, 

beden ve ruh sağlıklarını koruyarak araştırıcı olmalarını sağlamak, birlikte çalışma alışkanlığı 

kazandırmak ve topluma yararlı bireyler yetiştirmek amacıyla; çağdaş gelişmelerle yeterli ve 

kaliteli düzeyde beslenme, barınma, sağlık, kültür, spor, psikolojik danışma ve rehberlik 
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hizmeti sunmaktır. 

 

1.3.3. Vizyon 

Özdenetimli, çağdaş ve düşünebilen bir Türkiye için öğrencilerimizin sosyal ve kültürel 

gelişimlerini sağlayacak bir üniversite ortamı yaratmak ve sağlıklı bir nesil gelişimine katkıda 

bulunmak. 

 

1.3.4. Değerler 

Dürüstlük ve Güvenilirlik 

Bilimsellik, Liyakat ve Adalet 

Yenilikçilik, Verimlilik ve Kalite 

Paylaşımcılık Katılımcılık ve Değerlere Saygı 

Sosyal Sorumluluk ve Çevreye Duyarlı 

 

1.3.5. Hedefler 

Kalite sistemlerinin geliştirilmesi, 

Öğrencilerin çalışma alanlarının genişletilmesi ve etkinliğinin arttırılması, 

Sağlık, Kültür ve Spor Dairesinin maddi kaynağının arttırılması, 

Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve kullanılırlığının arttırılması. 

Sağlıklı beslenme hizmetinin sunulması, 

Üniversiteye başlayan öğrencilerin uyumlarının sağlanması, 

Bahar şenlikleri niteliğinin ve içeriğinin iyileştirilmesi, 

Spor etkinliklerinin geliştirilmesi, 

Kulüp faaliyetlerinin organizasyonu ve iyileştirilmesi, 

Araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılması, 

Denetim ve değerlendirme sistemlerinin oluşturulması, 

Öğrenci ve personelin psikolojik ve sosyal sorunlarının çözümlenmesi için çalışmalar 

yapılması, 

İlimizdeki kamu sektörü ve özel sektör ile bilimsel, kültürel, sosyal amaçlı ortak projelerin 

geliştirilmesi, konferans ve seminer gibi etkinliklerin düzenlenmesi, 

Üniversitemiz yatırımları içinde spor sektöründe yer alan ve projelendirilen yüzme havuzu 

yapılması hedeflenmektedir. 

  

1.4. Eğitim-Öğretim 

 Başkanlığımızda Eğitim-Öğretim faaliyeti bulunmamaktadır. 
 

1.5. Ar-Ge 

 Başkanlığımızda Ar-Ge birimi bulunmamaktadır. 
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1.6. Organizasyon Şeması 
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2. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ 

 

2.1. Kalite Politikası 

 Üniversitemiz Kalite Politikası: Üniversitemizin misyon, vizyon, amaç ve hedefleri 

doğrultusunda; uluslararası tanınırlık ve saygınlığa sahip, üstün performans odaklı girişimci bir dünya 

üniversitesi olmak amacı ile toplam kalite yönetimi anlayışına uygun bir kalite kültürü oluşturmak, iç 

ve dış paydaşlarımızın tüm gereksinim ve beklentilerini karşılamak için eğitim-öğretim, bilimsel 

araştırma, idari ve topluma hizmet alanlarında etkin ve verimli bir değişim ve gelişim için süreklilik 

sağlamaktır. 

 

2.1.1. Değerler Yansıması 

 Üniversitemiz ve başkanlığımız misyon,vizyon ve değerlerini kurumsal kültürüyle 

birleştirerek çalışmalarına yansıtır. 

 

2.1.2. Strateji Yansıması 

Kişiler: Paydaşlara yönelik değerler, 

Süreçler: Yönetim, karar alma ve hizmet üretimi süreçlerine ilişkin değerler, 

Performans: Çalışmalar ve kaliteye yönelik beklentilere ilişkin değerler, 

 

2.1.3. Misyon Farklılaşması  

 Bu yaklaşım benimsenmekte; Çünkü, Uluslararası tanınırlık ve saygınlığa sahip, üstün 

performansa dayalı girişimci bir dünya üniversitesi olmak amacıyla toplam kalite yönetimi 

anlayışına uygun bir kalite kültürü oluşturulmalıdır. Bu bağlamda, iç ve dış paydaşlarımızın tüm 

gereksinim ve beklentilerini karşılamak için eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma alanlarında 

etkin ve verimli bir gelişim için süreklilik sağlamalıdır. 

 

2.1.4. Dengeler 

 Birimin, kaynakların paylaşımında kurduğu dengeler; Kaynakların paylaşımında, ilk 

olarak öğrenci ve personellerin ihtiyaç ve talepleri toplanır, görüşme ve ilgili kurullar ile bu 

talepler değerlendirilir, sonrasında stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda birimlerin ilgili 

mevzuatında öngörülen görevleri, yetkileri ve sorumlulukları dikkate alınarak kaynak 

dağılımları dengeli biçimde gerçekleştirilir. 

 

2.1.5. Kalite Politikası 

 Kalite Politikamız üniversitenin kalite politikası ile uyumludur: 

Üniversitemizin kalite politikası  Üniversitemizin misyon, vizyon, amaç ve hedefleri 

doğrultusunda; uluslararası tanınırlık ve saygınlığa sahip, üstün performans odaklı girişimci bir 

dünya üniversitesi olmak amacı ile toplam kalite yönetimi anlayışına uygun bir kalite kültürü 

oluşturmak, iç ve dış paydaşlarımızın tüm gereksinim ve beklentilerini karşılamak için eğitim-

öğretim, bilimsel araştırma, idari ve topluma hizmet alanlarında etkin ve verimli bir değişim ve 

gelişim için süreklilik sağlamaktır.  şeklinde tanımlanmıştır. 
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2.1.6. Kalite Yayılımı 

Üniversitemiz iç kontrol uyum eylem planı hususunda çalışmalar da devam etmekte, yapılan 

çalışmalar Kalite Koordinatörlüğünün (http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/) web sayfasında kamuoyu 

ile paylaşılmaktadır. 

 

2.1.7. İçselleştirme 

 Bu birimde Kalite Politikasının benimsendiğini gösteren uygulamalar; Bilecik Şeyh 

Edebali Üniversitesi Kalite Komisyonu Usul ve Esaslarının 

(https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/74747) 5.maddesi uyarınca oluşturulan komisyonda 

Üniversitemizin farklı birimlerinde görev alan personele yer verilerek kalite yönetim çalışmaları 

yapılmaktadır. 

 

2.1.8. Uygunluk 

 Ulusal ve uluslararası alanda ve kurumumuzca talep edilen ve aranan; rekabetçi, 

yenilikçi kaliteyi yaşam tarzı edinmiş bir birim olarak kalite politikası çalışmaları devam 

etmektedir. 

 

2.1.9. Entegrasyon 

 Stratejik Yönetim ile Birimde geçerli olan Kalite Yönetimi uygulamalarının 

entegrasyonu ve sürekliliğinin güvencesi; Birimimiz Üniversitemiz Stratejik planı ve kalite 

politikaları dahilinde çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Kalite Standartları belgelerine sahip 

değildir. 

 

2.1.10. Stratejik Entegrasyon 

Birimde uygulanan stratejik yönetim ile bütçe izleme, iç kontrol, iç denetim gibi 

uygulamaların entegrasyonu; Başkanlığımız Üniversitemiz Stratejik planı ve kalite politikaları 

dahilinde çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Kalite Standartları belgelerine sahip değildir. 

2.1.11. Performans Göstergeleri 

Performans göstergeleri, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından talep edildiği 

şekilde belirli periyotlarla, izleme ve değerlendirme formlarıyla izlenmekte ve 

değerlendirilmektedir. Yıllık olarak faaliyet raporlarında 

(http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/faaliyetraporlari-2/) ve 2018 yılı performans programında 

(Performans raporu.pdf) konsolide edilerek kamuoyu ile paylaşılmaktadır.  

 

2.1.12. Anahtar Göstergeler 

Birim, izlediği performans göstergeleri içindeki anahtar performans göstergeleri; 

Performans göstergelerin yıllara göre değişimi. 

 

 

http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/74747
http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/faaliyetraporlari-2/
http://w3.bilecik.edu.tr/strateji/wp-content/uploads/sites/53/2018/01/2018-Y%C4%B1l%C4%B1-Performans-Program%C4%B1-Nihai.pdf
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2.1.13. Birim Kültürü 

 Birim personellerin birbirlerine ve diğer iç ve dış paydaşlara saygı ve sevgi içerisinde 

üniversitemiz ve birim kalite politikamız çerçevesinde iyileştirilerek birim kültürü 

oluşturulmaya devam etmektedir. 
 

2.1.14. Uluslararasılaşma 

 Birim uluslararasılaşma konusundaki stratejisi; Üniversitenin uluslararası alanda 

görünürlüğünü artırmak için işbirlikleri geliştirmektir. 

 

2.1.15. İzleme 

Birim uluslararasılaşma stratejisini başarmak üzere hedeflerini ve izlemesi gereken performans 

göstergeleri, göstergelerin izleme yöntemi ve sonuçları; 

Performans göstergeleri, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından talep edildiği şekilde 

belirli periyotlarla, izleme ve değerlendirme formlarıyla izlenmekte ve değerlendirilmektedir. 

 Raporlama dönemi süresince yapılan etkinlik sayısı. 

 Raporlama dönemi süresince düzenlenen çalıştay/sempozyum/konferans/kongre sayısı. 

 Raporlama dönemi süresince düzenlenen müsabaka, kurs ve seminerler sayısı. 

 Raporlama dönemi süresince nitelikli ve nicelikli kulüp sayısı ve faaliyetleri. 

 Raporlama dönemi süresince öğrenci konseyi faaliyetleri. 
 

2.1.16. İşbirlikleri 

 Uluslararası protokoller ve işbirlikleri sonuçlarını izlenme ve değerlendirme yöntemi; 

Protokol ve işbirlikleri Üniversitemiz Rektörlük bünyesinde yapılmaktadır. 
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2.2. Kalite Komisyonlarının Görev, Sorumluluk ve Faaliyetleri; 

 

2.2.1. Periyodik Yönetim Süreçleri 

 Birimde tanımlı, periyodik olarak gerçekleştirilen ve sürekli iyileştirme bakış açısıyla 

yürütülen Kalite Yönetim süreçleri (sistemi, yaklaşımı, mekanizması vb.); Birimimiz stratejik 

planı ve kalite politikamız çerçevesinde çalışmalar yapılmakta ve iyileştirme süreci devam 

etmektedir ve alınan geri beslemeler ile süreç gözlenmektedir. 

 
2.2.2. Gruplar 

 Kalite çalışmalarının daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla Kalite Koordinatörlüğü 

kurulmuştur. Ayrıca her birimde birim kalite kurulları bulunmaktadır. Bilecik Şeyh Edebali 

Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/139028) ile 

Kalite Koordinatörlüğü kurulmuştur. Söz konusu koordinatörlük ile kalite yönetiminden 

sorumlu birimler ile kalite komisyonu arasındaki bilgi akışı ve koordinasyonu sağlanmaktadır. 

 

2.2.3. İlişkiler 

 Birimde Kalite Yönetiminden sorumlu kişi/kişiler Kalite Komisyonu ile ilişkilendirilme 

yöntemi; Birimde Kalite Yönetiminden sorumlu kişi birim kalite üyeleridir. Birim kalite 

komisyon üyeleri kalite süreçlerinde bulunmaktadır. 

2.2.4. Temsil 

 Birimde Kalite Yönetimi çalışmalarına tüm paydaşların 

katılımı/temsiliyeti;Üniversitemizin internet ana sayfasında, Kalite Koordinatörlüğü 

oluşturularak (http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/) web adresi üzerinden kalite süreçlerine ait bilgiler 

kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Birimimizde oluşturulan kalite komisyonu tarafından yapılan 

çalışmalar web sayfamızdan yayınlanmaktadır. 

2.2.5. Değerlendirmeler 

 Birimin geçmişten bugüne kadar geçirmiş olduğu ve devam eden dış değerlendirmeler, 

program ve laboratuvar akreditasyonları, sistem standartları deneyimleri ve bu deneyimlerden 

öğrenimleri ve kazanımları; 

 

2.2.6. Kalite Kültürü 

 Birim içinde kalite kültürünün yaygınlaşması ve benimsenmesi için yapılanlar;  

Birim tüm personeli kalite süreçlerinde bulunmaktadır. 
 

2.2.7. Ortak Hedefler 

 Birim lideri, amaç ve hedefler doğrultusunda çalışanların hedef birliğini sağlama 

yöntemi;; 

 Birim tüm personeli kalite süreçlerinde bulunmasını sağlamak. 

 İyileştirme alanlarını tespit ederek bu konuda gelişim planları yapmak. 

 Sonuç odaklılık. 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/139028
http://w3.bilecik.edu.tr/kalite/
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 Belirli aralıklarla yapılan toplantılarla ve gerekli görülmesi halinde birebir görüşmelerle 

birimin amaç ve hedefleri doğrultusunda hedef birliği sağlamaya çalışmak. 

 Motivasyon ve gelişim sağlama, öz değerlendirme ve bireysel gelişim konusundaki 

disiplini sağlamak. 

 
2.2.8. PUKO (eğitim-öğretim) 

 Birimimizde Eğitim-Öğretim faaliyetleri bulunmamaktadır. 

 
2.2.9. PUKO (Ar-Ge) 

 Birimimizde Ar-Ge birimi bulunmamaktadır. 

 
2.2.10. PUKO (Toplumsal) 

 Toplumsal katkı süreçlerinde PUKÖ döngüsü sağlama yöntemi; 

 

2.2.11. PUKO (Yönetsel) 

 Yönetsel/idari süreçlerde PUKÖ döngüsü sağlama yöntemi; 
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2.3 Paydaş Katılımı 

 

2.3.1. Paydaş Analizi 

 Kurumumuzun eğitim kurumu olmasından dolayı birimimizin öncelikli iç paydaşları 

öğrenciler, akademik ve idari personeldir. 

 

2.3.2. Paydaş Katılımı 

 İç paydaşlardan yüz yüze veya iletişim araçları ile gelen geri bildirimler birim 

personellerince değerlendirilir ve bu bildirimlere sürekli iyileştirme döngüsünde yer 

verilmektedir. 

 

2.3.3. İ.P. Bilgilendirme 

 Üniversitemizdeki karar ve uygulamalar konusunda paydaşlar resmi yazışmalar, kurum 

internet sitesinde eklenen duyuru ve haberler ve e-posta duyuru sistemi ile bilgilendirilmektedir. 

Ayrıca yüz yüze görüşmeler ile de bilgilendirme yapılmaktadır. 

 

2.3.4. İ.P. Geri Bildirimi 

 Yüz yüze görüşmeler ve toplantılar. 

2.3.5. Dış Paydaş 

 Birim dış paydaşlarının karar alma ve iyileştirme süreçlerine katılımı (koşullar, ortamlar 

ve  mekanizmalar); 

 Toplantılar ve yüzyüze görüşmeler, 

 Sözlü ve yazılı duyurular, 

 Web üzerinden duyurular kullanılır. 

 

2.3.6. D.P. Bilgilendirme 

 Birimdeki kararlar ve uygulamalar konusunda dış paydaşların bilgilendirme yöntemi; 

Üniversitemizdeki karar ve uygulamalar konusunda paydaşlar resmi yazışmalar, kurum internet 

sitesinde eklenen duyuru ve haberler ve e-posta duyuru sistemi ile bilgilendirilmektedir. Ayrıca 

yüz yüze görüşmeler ile bilgilendirme yapılmaktadır. 

 
2.3.7. D.P. Geri Bildirim 

 Yüz yüze görüşmeler ve toplantılar. 

 

2.3.8. D.P. Katılımı 

 Davet ve ziyaretler. 

2.3.9. Mezunlar 

 Mezunlarla ilişkilerin yönetilmesi amacıyla geçerli olan yaklaşım, süreç ve sistemler ve 

elde edilen geri bildirimlerin tüm süreçlerde kullanılma yöntemleri; 

Üniversitemizin mezun öğrencilerle ilgili çalışmaları Mezun Öğrenciler ve Kariyer Merkez 

Koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir. 
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2.3.10. Öğrenci Katılımları  

 Karar alma süreçlerine öğrenci katılımını düzenleyen ortam, araç ve mekanizmalar; 

 

Öğrenci kulüplerinin talepleri doğrultusunda yapılan çalışmalarda yüz yüze ve diğer iletişim 

araçlarıyla geri bildirimler alınmaktadır. 

 
2.3.11. Dış Katkılar 

 Bölüm gelişimine ve sürdürülebilirliğine yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, ilgili 

bakanlıklar vb., katkıları; Üniversite faaliyetlerine katılım sağlanması. 
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3. EĞİTİM - ÖĞRETİM 

 

3.1. Programların Tasarımı ve Onayı; 

 

3.1.1. Program Tasarımı 

 Birimimizde Eğitim-Öğretim ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır. 
 

3.1.2. Paydaş Katılımı 

 Birimimizde Paydaş Katılımı ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır. 

3.1.2.1. Yansımalar 

 Birimimizde Paydaş Katılımı ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır. 

3.1.2.2. Bilgilendirme 

 Birimimizde Paydaş Katılımı ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır. 

 

3.1.3. Faaliyetler 

Birimimizde ilgili bir çalışma bulunmamaktadır. 
 

3.1.4. İç-Dış Paylaşımlar 

 Birimimizde Eğitim-Öğretim ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır. 
 

3.1.5. Çıktı-TYYÇ Uyumu 

 Birimimizde TYYÇ Uyumu  ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır. 
 

 

3.1.6. Uygulama/Alan Çalışmaları 

 Birimimizde stajyer öğrenci olarak görevlendirilen (3+1) kapsamında 8 öğrenci 

bulunmakta olup, öğrencilerin yetiştirilmesi açısından çalışmalar yapılmaktadır. 
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3.2. Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi; 

 

3.2.1. Güncelleme 

 Programı gözden geçirme ve güncelleme periyotları; 

3.2.2. Yöntemler 

 Programı gözden geçirme ve günceleme yöntemleri; 

3.2.3. Paydaş Katkıları 

 Program güncelleme çalışmalarına paydaş katkıları ve bunu tanımlayan süreç; 

3.2.4. Güvenceler 

 Birimin, eğitim amaçlarına ve öğrenme çıktılarına ulaşılmasını güvence altına alma 

yöntemi; Bilgi formları, uygulama dosyaları ve ders uygulama dosyalarından oluşan Ders Bilgi 

Paketleri Dosyalarındadır. 

Ders Bilgi paketleri, 

3.2.4.1. Bilgi formları (Ders), 

3.2.4.2. Uygulama dosyaları (Ders), 

 3.2.4.2.1. Uygulama çizelgesi, 

 3.2.4.2.2. Değerlendirme raporları (Öğretim üyesi), 

 3.2.4.2.3. Anket sonuçları (Öğrenci değerlendirme), 

 3.2.4.2.4. Sınav dosyaları, 

 3.2.4.2.5. Sınav soruları ve puanları, 

 3.2.4.2.6. Soruların çözümleri, 

 3.2.4.2.7. En yüksek-orta-en düşük cevap kağıdı fotokopisi, 

 3.2.4.2.8. Ders ile ilgili proje dosyaları, 

 3.2.4.2.9. En iyi proje/uygulama, 

 3.2.4.2.10. Resmi not listesi, 

3.2.4.3. Ders Uygulama Dosyaları, 

 3.2.4.3.1. Program çıktıları değerlendirme raporu, 

 3.2.4.3.2. Dersin program çıktıları matrisi, 

 3.2.4.3.3. Öğrenim çıktıları değerlendirme anketi, 

 3.2.4.3.4. Değerlendirme ve Önerilier (Bölüm ve program çıktılarının 

sağlanmasına yönelik değerlendirme ve öneriler), 

3.2.5. İzlemeler 

 Program çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığının izlenmesi amacıyla kullanılan 

mekanizmalar; 

3.2.6. İyileştirmeler 

 Program çıktılarına ulaşılamadığı durumlarda gerçekleştirilen iyileştirme çalışmaları; 

3.2.7. Bilgilendirmeler 

 Yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler konusunda paydaşların bilgilendirme yöntemi; 

3.2.8. Akreditasyon Destekleri 

 Akredite olmak isteyen programların üniversite tarafından desteklenme yöntemi; 
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3.3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme; 

 

3.3.1. Politikalar 

 Kurumda öğrenci merkezli öğrenme (aktif) konusunda uygulanan politikalar; 

3.3.1.1. Eğitim Politikası 

 Birimin öğrenci merkezli eğitim konusundaki politikası; 

3.3.2. Yayılımlar 

 Öğrenci merkezli eğitim politikası doğrultusunda yapılan uygulamaların yayılımı; 

3.3.2.1. Bilinirlik 

 Bu politikanın Birimdeki bilinirlik düzeyi; 

3.3.3. Yetkinlikler 

 Birimde öğrenci merkezli eğitim modeli ve/veya aktif öğrenme konusunda öğretim 

üyelerinin yetkinliklerini geliştirilme yöntemleri; 

3.3.4 İş Yükleri 

 Ders bilgi paketlerinde öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerlerinin belirlenme yöntemi; 

3.3.5. Öğrenci Katılımı 

 Öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerlerinin belirlenmesinde öğrenci görüşlerinin alınma 

yöntemi; 

3.3.6. Uluslararası Hareketlilik 

 Öğrenci iş yükü esaslı kredi transfer sisteminin uluslararası hareketlilik programlarında 

kullanılma yöntemi; 

 

3.3.7. Deneyimleme 

 Staj ve işyeri eğitimi gibi Birim dışı deneyim kazanma programlarının yürütülme 

yöntemi;  

3.3.7.1. Süreçler 

 Staj ve işyeri eğitimleri için tanımlı süreçler;  

3.3.7.2. Paydaş Güvenceleri 

 Paydaşların katılımını güvence altına alma yöntemleri; 

3.3.8. Seçmeli Dersler 

 Kültürel derinlik kazanımına yönelik ve farklı disiplinleri tanıma fırsatı veren seçmeli 

derslerin mevcudiyeti ve öğrencileri bu derslere yönlendirme yöntemleri; 

3.3.8.1. Disiplinlerarası Seçmeli Dersler 

 Kültürel derinlik kazanımına yönelik ve farklı disiplinleri tanıma fırsatı veren 

seçmeli derslere öğrenciler yönlendirilme yöntemi; 

3.3.9. Seçmeli Derslerin Yönetimi 

 Birimde seçmeli derslerin yönetimi ve bu konuda uygulanan mekanizmalar; 

3.3.9.1. Seçmeli Ders Uygulamaları 

 Birimde uygulanan mekanizmalar; 

3.3.10. Öğrenci Danışmanları 
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 Birimde öğrenci danışmanlık sistemi uygulamalarının yürütülme yöntemi; 

3.3.10.1. Etkinlikler 

 Öğrenci danışmanlık sistemi etkililiği değerlendirme yöntemi; 

3.3.10.2. Değerlendirme 

 Öğrenci danışmanlık sistemi değerlendirme sonuçlarına göre yapılan işlemler; 

3.3.10.3. Başarı Ölçümleri 

 Öğrencinin başarısını ölçme ve değerlendirmek (BDY) için tanımlı süreçler; 

3.3.10.4. İlan 

 BDY süreçlerin öğrencilere ilan edilme yöntemi; 

3.3.10.5. Güvence 

 Programda BDY süreçleri uygulanması için güvence yöntemi; 

 

3.3.11. Mezuniyet Koşulları 

 Öğrenci mezuniyet koşullarının tanımlanması; 

 

3.3.12. Çıktı Ölçümleri 

 Program ve ders öğrenme çıktıları BDY yoluyla ölçülme yöntemi; 

 

3.3.13. BDY 

 BDY konusunda Birimde yapılan bilgilendirme ve eğitimler; 

 

3.3.14. Öğrenci Hakları 

 Birimde, öğrencinin devamsızlığı veya sınava girmeyi engelleyen haklı ve geçerli 

nedenlerin oluşması durumunu kapsayan açık düzenlemeler; 

 

3.3.15. Öğrenci Şikâyetleri 

 Öğrenci şikâyetlerini alma mekanizmaları;  

 

3.3.15.1 Şikayet Giderme Politikaları 

 Öğrenci şikâyetlerini gidermek için uygulanan politikalar; 

 

3.3.16. Alan Dışı Öğrenme 

 Öğrencilerin genel (alana özgü olmayan) program öğrenme çıktılarını kazanmaları için 

güvence altına alma yöntemi; 21. yüzyıl yetkinliklerinin program kazanımlarına yansıtılması 
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3.4. Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma ve Sertifikalandırma; 

 

3.4.1. Kabul 

3.4.1.1. Birim, öğrenci kabullerinde kullanılan açık ve tutarlı kriterler; 

3.4.1.2. Öğrenci (kabul, gelişim, tanınma ve sertifikalar), 

 3.4.1.2.1. Kabul, 

3.4.1.3. Uyum (Yeni öğrenci uyumu), 

 3.4.1.3.1. Mentörler 

3.4.1.4. Başarılar (Öğrenci başarıları), 

3.4.1.5. Danışmanlar (Akademik), 

3.4.1.6. Öğrenci Hareketliliği, 

3.4.1.7. Diğer Kabuller 

 Merkezi yerleştirmeyle gelen öğrenci grupları dışında kalan yatay geçiş, YÖS, 

ÇAP, yandal öğrenci kabullerinde uygulanan kriterler; 

 

3.4.2. Formal Öğrenme 

 Birimde önceki  formal  öğrenmelerin tanınması için tanımlı süreçler; 

 

3.4.3. İnformal Öğrenme 

 Birimde önceki non-formal ve informal öğrenmelerin tanınması için tanımlı süreçler 

(yönerge, senato kararı vb.); 

 

İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:  

 

 Birime Ait Belgeler 

- Merkezi yerleştirmeyle gelen öğrenci grupları dışında kalan yatay geçiş, yabancı uyruklu 

öğrenci sınavı (YÖS), çift anadal programı (ÇAP), yandal öğrenci kabullerinde uygulanan 

kriterler) 

- Önceki formal, non-formal ve informal öğrenmelerin tanınmasına ilişkin tanımlı süreçler 

(yönetmelik, yönerge, süreç tanımı, rehber, kılavuz vb.) 

 

 İyileştirme Kanıtları 

- Öğrencinin akademik ve kariyer gelişimini izlemek üzere tanımlı süreçler ve mevcut 

uygulamalar 
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3.5. Eğitim-Öğretim Kadrosu; 

 

3.5.1. Özgeçmişler (Öğretim elemanları özgeçmişleri), 

3.5.2. Yetkinlikler, 

3.5.3. Mesleki Gelişim, 

3.5.4. Eğitsel Performanslar, 

3.5.5 Mesleki Gelişim 

 Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini 

iyileştirmek için sağlanan imkanlar;  

3.5.5.1. Güvence 

Tüm öğretim üyelerinin katılımı için güvence yöntemleri; 

3.5.6. Ders Görevlendirmeleri 

 Birimdeki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri ile ders 

içeriklerinin örtüşmesini sağlama ve güvence altına alma yöntemleri; 

3.5.7. Eğiticilerin Eğitimi 

 Birimdeki eğiticinin eğitimi programı ve birim hedefleri doğrultusunda günceleme 

yöntemleri; 

3.5.8. Ders Verme (dış kaynaklı)  

 Birime dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı seçimi ve davet edilme yöntemleri; 

3.5.8.1. İlan 

 Kuralları ilan etme yöntemi; 
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3.6. Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler; 

 

3.6.1. Altyapılar 

 Öğrenci kullanımına yönelik tesis ve altyapılar; 

 

2018 Yılı Faaliyet Raporu'nda da tesis ve altyapı bilgileri ayrıntılı olarak yer almakta olup, bu tesislere 

(açık ve kapalı spor salonları, yemekhane, kantin, kafeterya, toplantı ve konferans salonları, kütüphane, 

laboratuvar vb.) yenileri eklenerek öğrencilerimizin hizmetine sunulmaktadır. 

 

    SPOR TESİSLERİ 

 

YERLEŞKE ADI SPOR TESİSİN ADI 
KAPALI SPOR TESİSİ AÇIK SPOR TESİSİ 

Kapasite 
(kişi) 

Alan 
(m²) 

Kapasite 
(kişi) 

Alan 
(m²) 

Merkez 
Kampüs 

Kapalı Spor Salonu 288 646   

Merkez 
Kampüs 

Kapalı Halı Saha 402 1125   

Merkez 
Kampüs 

Futbol Sahası (Atletizm Pisti)   924 7350 

Merkez 
Kampüs 

Tenis Kortu    874 

Merkez 
Kampüs 

Basketbol Sahası    646 

Merkez 
Kampüs 

Voleybol Sahası    646 

Merkez 
Kampüs 

Sağlıklı Yaşam Merkezi  320   

Merkez 
Kampüs 

Okçuluk Salonu  120   

Merkez 
Kampüs 

Pilates- Aerobik Salonu  120   

Gölpazarı Gölpazarı MYO Basketbol Sahası    646 

Osmaneli Osmaneli MYO Basketbol Sahası    646 

Pazaryeri Pazaryeri MYO Basketbol Sahası    646 

Söğüt Söğüt MYO Basketbol Sahası    646 

TOPLAM 690 2331 924 12100 

 

                   YEMEKHANELER 

YEMEKHANENİN ADI YERLEŞKE ADI ADETİ 
ALANI 

(m2) 
KAPASİTE (kişi) 

Merkez Personel - Öğrenci 
Yemekhanesi 

 
Yemekhanesi 

Merkez Kampüs 1 997 636 

Merkez Öğrenci Yemekhanesi Merkez Kampüs 1 640 388 

Osmaneli MYO Yemekhanesi Osmaneli 1 125 105 

Pazaryeri MYO Yemekhanesi Pazaryeri 1 100 85 

Bozüyük MYO Yemekhanesi Bozüyük 1 90 75 

Söğüt MYO Yemekhanesi Söğüt 1 250 170 
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Gölpazarı MYO Yemekhanesi Gölpazarı 1 300 250 

     

TOPLAM 7 2502 1709 

 

                   KANTİN, KAFETERYALAR VE KIRTASİYELER 

KANTİN/KAFETERYANIN ADI YERKLEŞKE ADI ADETİ KAPALI ALANI (m²) 
KAPASİTE 

(Kişi) 

Merkez MYO Kantin Merkez Kampüs 1 200 175 

Mühendislik Fakültesi Çatı Kantini Merkez Kampüs 1 987 820 

İİBF Kantini Merkez Kampüs 1 250 210 

Fen Edebiyat Fakültesi Kantini Merkez Kampüs 1 250 210 

Kütüphane ve Bilgi Merkezi Kantini Merkez Kampüs 1 100 85 

Mühendislik Fakültesi Kantini Merkez Kampüs 1 250 210 

Osmaneli MYO Kantini Osmaneli 1 50 40 

Pazaryeri MYO Kantini Pazaryeri 1 50 40 

Bozüyük MYO Kantini Bozüyük 1 42 35 

Söğüt MYO Kantini Söğüt 1 104 85 

Gölpazarı MYO Kantini Gölpazarı 1 100 80 

Merkez Kırtasiye Merkez 1 20 - 

Bozüyük MYO Kırtasiye Bozüyük 1 9 - 

Söğüt MYO Kırtasiye Söğüt 1 20 - 

İ.İ.B.F Kırtasiye Merkez 1 10 - 

TOPLAM 15 2442 1990 

 

3.6.2. Faaliyetler 

 Kurumda öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel, sportif faaliyetler ve desteklenme 

yöntemleri; 

 

Öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ‘’Öğrenci Kulüpleri 

Yönergesi‘’çerçevesinde desteklenmektedir. 2018 Yılı Faaliyet Raporuna göre 55 adet olan 

öğrenci kulüpleri, 2019 Bahar dönemi açılan (19 adet kulüp) ile birlikte toplam 74 adet öğrenci 

kulüpleri faaliyet göstermektedir. Kulüplerin 2018 yılı içerisinde bütçe imkânları çerçevesinde 

konferans, seminer, panel, gezi, vb. faaliyetlerinden oluşan 78 etkinliği desteklenmiştir. 

 

Üniversitemiz spor takımları, Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen 

üniversiteler arası müsabakalara katılmaktadır. Bu kapsamda 2018-2019 Eğitim-Öğretim 

yılında 9 branşta çeşitli müsabakalara katılımları sağlanmıştır. Detaylı bilgilendirme 2018 Yılı 

Faaliyet Raporu yer almaktadır. 
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3.6.3. Kurumsal Hizmetler 

Kurumda öğrencilere sunulan rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri; 

 

3.6.3.1. Birimsel Hizmetler 

 

Birimimizde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmeti yerine getirilmekte olup, konferans 

ve paneller, bireysel/grupla psikolojik danışma, oryantasyon gibi hizmetler verilmektedir. 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmeti kapsamında bireysel yapılan görüşmelerde 

danışana; bireysel, sosyal, eğitsel, mesleki konu ve sorunları, gizlilik temeline dayalı, güvenli 

bir ortamda konuşma fırsatı sunulmaktadır. Danışanlarla, kişisel sorunlarını belirlemek ve 

saptanılan hedeflere ulaşmak için ortak bir çalışma yürütülmektedir. 
 

 Birimde öğretim elemanları tarafından sağlanan rehberlik ve destek hizmetleri 

nelerdir? 

 

3.6.4. Özel Öğrenciler 

 Birimde özel yaklaşım gerektiren öğrenciler (Mülteciler, engelli veya uluslararası 

öğrenciler gibi) için mevcut düzenlemeler ile sağlanan özel hizmetler; 

3.6.5. Planlama 

 Birimde öğrenciye sunulan hizmet ve desteklerin planlama yöntemi; 

 

Öğrencilerimize yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile diğer başlıklar altında sunulan 

destekler bütçe imkanlarına göre planlanmaktadır. 

 

3.6.6. Bütçe Dağılımı 

 Yıllık bütçenin öğrenim kaynakları ve öğrencilere sunulan destekler açısından % 

dağılımına karar verme yöntemi; 

 

Üniversitemizin Stratejik Planı, Yıllık Performans Programları ve mevcut öğrenci sayısı ile bir 

önceki yıl bütçe gerçekleşmeleri göz önünde bulundurularak karar verilmektedir. 
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4. ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME  ve TOPLUMSAL  KATKI 

 

4.1. Birimin Araştırma Stratejisi ve Hedefleri; 

 

4.1.1. Araştırma Stratejisi 

 

 Birimin araştırma stratejisi ve hedefleri ve bunlar doğrultusunda izlediği araştırma 

politikaları; Araştırma stratejisi ve hedefler, 

 

4.1.1.1. Ar-Ge Politikamız bulunmamaktadır. 

4.1.1.2. Ar-Ge Stratejimiz bulunmamaktadır. 

4.1.1.3. Araştırma Fırsatlarımız bulunmamaktadır. 

4.1.1.4. Öncelikli Alanlarımız birim içi talep çok olan işlemlerimizdir. 

4.1.1.5. Ortak Araştırma Faaliyetleri bulunmamaktadır. 

4.1.1.6. Araştırma Platformları bulunmamaktadır. 

4.1.1.7. Etik Değerler bulunmamaktadır. 

4.1.1.8. Araştırma Çıktıları bulunmamaktadır. 

 

4.1.2. Bütünleşik Politikalar 

           Birimimizin bu alanda çalışması bulunmamaktadır. 

 

4.1.3. Katkısal Politikalar 

 Birimimizin bu alanda çalışması bulunmamaktadır. 

 

4.1.4. Kalkınma Hedefleri 

 Birimimizin bu alanda çalışması bulunmamaktadır. 

 

4.1.5. Kültürel Katkılar 

  Birimimizin bu alanda çalışması bulunmamaktadır. 
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4.2. Araştırma Kaynakları; 

 

4.2.1. Planlama 

 Birimimizin Ar-Ge konsunda herhangi bir çalışması bulunmamaktadır. 

4.2.2. Paydaşlar 

 Birimimizin Ar-Ge konsunda herhangi bir çalışması bulunmamakla birlikte birimimiz 

bünyesinde yapılan işlemler konusunda paydaşlarımız kurum içi ve kurum dışı kamu ve özel 

kuruluşlardır. 

4.2.3. İzleme 

 Birimimizin Ar-Ge konusunda herhangi bir çalışması bulunmamaktadır.  

4.2.4. Fon Stratejileri 

 Birimimizin Ar-Ge konusunda herhangi bir çalışması bulunmamaktadır. 

4.2.5. Personel Teşvikleri 

 Birimimizin Ar-Ge konusunda herhangi bir çalışması bulunmamaktadır. 

4.2.6. Dış Destekler 

 Birimimizin Ar-Ge konusunda herhangi bir çalışması bulunmamaktadır. 
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4.3. Araştırma Kadrosu; 

 

4.3.1. Yetkinlikler 

 Birimimizin Ar-Ge konusunda herhangi bir çalışması bulunmadığından Araştırma 

Kadrosu oluşturulmamıştır. 

 

4.3.2. Yetkinlik Ölçümleri 

 Birimimizin Ar-Ge konusunda herhangi bir çalışması bulunmadığından Yetkinlik 

Ölçümleri yapılmamıştır. 

 

4.3.3. Olanaklar ve Destekler 

 Araştırma kadrosunun araştırma yetkinliğini geliştirmesi için sunulan olanaklar, 

imkânlar ve destekler; Bölüm araştırma kaynakları, 

 

Birimimizin Ar-Ge konusunda herhangi bir çalışması bulunmadığından herhangi bir destek 

talep edilmemiş ve alınmamıştır. 

4.3.3.1. Fiziksel, Teknolojik ve Finansmanımız bulunmamaktadır. 

4.3.3.2. Laboratuvarlarımız bulunmamaktadır 

4.3.3.3. Birimimizin Ar-Ge konusunda herhangi bir çalışması bulunmadığından Projelerimiz de 

yoktur. 

4.3.3.4. Birimimizin Ar-Ge konusunda herhangi bir çalışması bulunmadığından Etik Kural 

Destekleri de yoktur. 

4.3.3.5. Birimimizin Ar-Ge konusunda herhangi bir çalışması bulunmadığından Ölçme-

Değerlendirme de yoktur. 

 

4.3.4. Teşvikler 

 Birimimizin Ar-Ge konusunda herhangi bir çalışması bulunmadığından herhangi bir 

teşvik talep edilmemiş ve alınmamıştır. 

4.3.4.1. Karar Yöntemleri 

Birimimizin Ar-Ge konusunda herhangi bir çalışması bulunmadığından herhangi bir teşvik talep 

edilmemiştir. 

4.3.4.2. Teşvik Ölçümleri 

Birimimizin Ar-Ge konusunda herhangi bir çalışması bulunmadığından herhangi bir teşvik talep 

edilmemiştir. 
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4.4. Birimin Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi; 

 

4.4.1. Performans 

 Birimimizin Ar-Ge konusunda herhangi bir çalışması bulunmamaktadır. 

4.4.2. Yayımlar 

 Birimimizin Ar-Ge konusunda herhangi bir çalışması bulunmamaktadır. 

 

4.4.3. Ranking Yöntemi 

 Birimimizin Ar-Ge konusunda herhangi bir çalışması bulunmamaktadır. 

 

4.4.3.1. Katkı Yeterliliği 

Birimimizin Ar-Ge konusunda herhangi bir çalışması bulunmamaktadır. 

 

4.4.4. Ranking Derecesi 

 Birimimizin Ar-Ge konusunda herhangi bir çalışması bulunmamaktadır. 
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5. YÖNETİM SİSTEMİ 

 

5.1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı; 

 

5.1.1. Yönetim Sistemi 

 Birimin, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi 

dâhil olmak üzere yönetim ve idari sistemi yönetme usulü; 

Birimimiz 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12. maddesi ve Akademik Teşkilat 

Yönetmeliği ile düzenlenmiş olan görevleri yerine getirmekte olup stratejik planında yer alan 

amaçlar ve hedefleri doğrultusunda yönetim ve idari yapılanmasında işlemlerine devam 

etmektedir. 

 

5.1.2. İç Kontrol Eylem Planı 

 İç kontrol eylem planı hazırlama, izleme ve değerlendirme süreçlerinin yürütme 

yöntemi; 

İç Kontrol Eylem Planı hazırlama süreci  İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İKİYK)  

aracılığı ile iç kontrol sisteminin işleyişi, yıllık faaliyet raporlarının stratejik planda belirlenen 

amaç ve hedeflere uygunluğu periyodik aralıklarla izleyen komisyon tarafından yapılmaktadır. 

Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan İç Kontrol Standartları Uyum 

Eylem Planı uygulanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( KİDR Sürüm 1.4 ) 
26/31 

5.2. Kaynakların Yönetimi; 

 

5.2.1. Etkililik 

 İnsan kaynakları yönetimi ve etkinlik düzeyi; 

5.2.2. Etkinlik 

 Birim, işe alınan/atanan personelinin (alındığı alanla ilgili olarak) gerekli yetkinliğe 

sahip olmasını güvence altına alma yöntemi; 

5.2.3. Liyakat 

 İdari ve destek kısımlarında görev alan personelin eğitim ve liyakatlerinin üstlendikleri 

görevlerle uyumunu sağlayan tanımlı süreçler; 

Unvanlar bazında görevlerle ilgili genel ilkeler; 

– İlgili kanun ve yönetmelikler. 

– Birim personellerinin çalışma alanları için belirlenmiş yetki görev ve sorumluluklar ve görev 

tanımları. 

- Görev yapılan birimin misyon ve vizyonuna göre görev ve sorumlulukların neler olduğu ve 

buna bağlı görev tanımları,  

- Her personelin görev tanımları,  

- Görev tanımlarına bağlı olarak düzenlenen iş akış şemaları, web sayfasında yayınlanmıştır. 

 

5.2.4. Finansal Yönetim 

 Mali kaynakların yönetimi ve etkinlik düzeyi; 

Mali Kaynakların yönetimi Üniversitemiz Stratejik Planı ve buna bağlı olarak hazırlanan 

performans programlarına uyumlu bir şekilde, Üniversitenin amaç, hedef ve faaliyetlerine 

uygun olarak gerçekleştirilmektedir. 

Mali işlemlerin uygulanması, 5018 sayılı Kanun  ile Üniversitemizce konuyla ilgili çıkarılmış 

bulunan yönergeler uyarınca Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından 

yapılmaktadır. 
 

5.2.5. Kaynakların Yönetimi 

 Taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi ve etkinlik düzeyi; 

 

Birimimizde taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu uyarınca çıkarılan  Taşınır Mal Yönetmeliği  ve  Kamu İdarelerine Ait 

Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik  hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.  

Taşınır malların yönetilmesinde Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nce geliştirilen 

 KBS-Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi  kullanılmaktadır. Taşınır işlemlerinin daha sağlıklı 

yapılabilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması için  Taşınır İşlemleri Uygulama Talimatı  

yayımlanarak taşınır işlemlerinde belli standartlar getirilmiştir. 
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5.3. Bilgi Yönetimi Sistemi; 

 

5.3.1. Bilgi Yönetimi 

-Birimimiz tarafından idari personele ilişkin web tabanlı özlük işleri Personel Bilgi Sistemi 

(Netiket) kullanılmaktadır.  

-Diğer taraftan evrakların kontrolü, güvenliği ve işleyişi Elektronik Belge Yönetim Sistemi 

(EBYS) programı tarafından sağlanmaktadır. 

-Konferansların ders dışı etkinlik kapsamında programlanması ve düzenlenmesi Web tabanlı 

(Utarit) programı tarafından sağlanmaktadır. 

5.3.2. Performans Göstergeleri 

 Birimin izlemesi gereken anahtar performans gösterge değerleri toplama ve paylaşma 

yöntemi; 

Birimimizde, Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Üniversite Birim Web Sitesi İçerik Yönetim 

Sistemi, Utarit ,Netiket vb. gibi sistemlere erişim sağlanmaktadır.  

5.3.2.1. Desteklemeler 

Bilgi Yönetim Sistemi’nin Birimi destekleme yöntemi; 

Birim performans gösterge ve değerleri gibi bilgi ve veriler EBYS, e-posta ve duyuru sistemleri 

ile toplamakta ve paylaşılmaktadır. 

 

 5.3.3. Süreç Destekleri 

 Birimimizin iç kontrol ve kalite gelişim süreci kapsamında bulunan tüm belgelerin 

Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi (KAYSİS) içerisinde yer alacak şekilde hazırlanması 

onaylanması ve güncelleştirilmesine ilişkin standartları belirleyen Bilecik Şeyh Edebali 

Üniversitesi KAYSİS Belgesi Hazırlama Prosedürü 14.12.2015 tarihli senato kararı ile 

yürürlüğe girmiştir. Bu prosedür ile kalite süreçleri kapsamında ne tür bilgi ve belgelerin nasıl 

oluşturulacağı ve yayınlanacağı hususu KAYSİS sistemi ile örtüştürülerek bu konuya ilişkin ana 

kurallar belirlenmiştir. 

Birimimiz süreçleri bu kurallar çerçevesinde yürütmektedir. 

 5.3.4. Veri Toplama 

 Birim iç ve dış değerlendirme sürecine yönelik verilerin toplanması, değerlendirmesi ve 

rapor haline getirilmesi  belirli aralıklarla Kalite Kurulu tarafından toplanır. 

Toplanan verilerin güvenliği, Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından 

Üniversitemizdeki personel ve öğrencilere ait veriler elektronik ortamda bilgi sistemi 

yardımıyla sunucularda muhafaza edilmektedir. 
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 5.3.5. Güvenlik ve Gizlilik 

Verilerin güvenlik ve gizlilik yönetimi Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından 

yürütülmekte olup, Verilerin güvenliği, gizliliği ve güvenilirliği konusunda imkânlar dâhilinde 

tedbirler alınmaktadır. Kişilerin sadece ihtiyacı kadar yetki sahibi olmasına özen 

gösterilmektedir.  Basılı dokümanlar birim klasörlerinde saklanmaktadır. 
 

5.3.6. Birim Hafızası 

 Birim hafızasını korumak ve sürdürülebilirliğini güvence altına almak için çalışmalar 

yönetmelikler çerçevesinde elektronik  ortamda veya basılarak klasörlerde  raporlanmakta ve 

muhafaza edilmektedir. 
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5.4. Birim Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi; 

 

 

5.4.1. Tedarik Kriterleri 

 Kurum dışından alınan hizmetler 4734 sayılı kanun çerçevesinde ihale yapılmak 

suretiyle sağlanmakta olup, ilgili ihalenin teknik şartnamesinde tedarik sürecine ilişkin kriterler 

belirlenmiştir. Kurum dışından alınan bu hizmetlerin uygunluğu ve kalitesi yapılan ihalenin 

türüne göre kurulan muayene kabul komisyonu ve denetim komisyonlarınca yapılmaktadır. 

 

5.4.2. Tedarik Güvencesi 

 Birim dışından alınan hizmetlerin uygunluk, kalite sağlama ve sürekliliğini güvence 

altına alma yöntemi; 

 

Kurum dışından yemek, bakım onarım, ilaçlama vb. için hizmetler alınmaktadır. Kurum 

dışından alınan hizmetlerin uygunluğu muayene ve kabul komisyonları ve diğer resmi talimatlar 

doğrultusunda değerlendirilerek takip ve kontrol edilmektedir.  

Bu hizmetlerin uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği, birimimiz web sayfasında bulunan  İletişim  , 

 Şikayet ve Öneri Formu  ve  Bize İletin   Diğer Dilek öneri ve Şikayetler ,  Yemek İçin 

Öneri ve Şikayetler  iletilen şikayet ve talepleri yönetimce dikkate alınmaktadır. 
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5.5. Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği, Kamuoyunu Bilgilendirme; 

 

5.5.1. Etkinlik Paylaşımı 

 Birim, topluma karşı sorumluluğunun gereği olarak, eğitim-öğretim, araştırma-

geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde tüm faaliyetleri ile ilgili güncel verileri kamuoyuyla 

paylaşma yöntemi; 

Birimimiz temel değerlerinden olan şeffaflık, katılımcılık ve paylaşımcılık ilkeleri gereğince, 

tüm güncel veriler kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Üniversitemiz kamuoyunu ağırlıklı olarak 

üniversitenin web sitesi üzerinden bilgilendirmektedir. 

 

5.5.2. Güvence 

 Birimin, kamuoyuna sunduğu bilgilerin tarafsızlığını ve nesnelliğini güvence altına alma 

yöntemi; 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 

sayılı Yükseköğretim Kanununun gerektirdiği usul ve esaslara ek olarak Üniversitemiz 

KAYSİS belgelerinde yer alan yönetmelik ve yönergelere, uygulama esaslarına, sözleşme 

protokollere vb. dokümanlara uygun olarak tarafsızlığı ve nesnelliği sağlanmakta 

olup, kamuoyuna sunduğu bilgilerin tarafsızlığını ve nesnelliğini faaliyet raporlarıyla güvence 

altına almaktadır. 

 
5.5.3. Liderlik Ölçümleri 

 Birim yöneticileri için liderlik özellikleri ölçme, izleme ve yetkinlik geliştirme 

uygulamaları; 

Birimimizde liderlik özellikleri ölçülmesine ve izlenmesine dair herhangi bir uygulama 

bulunmamakla beraber, Liderlik özellikleri ölçülmesine ve izlenmesine dair herhangi bir 

uygulama bulunmamaktadır. 

 
5.5.4. Şeffaflık Politikaları 

 Birimin hesap verebilirlik ve şeffaflık konusunda izlediği politika ve uygulamalar; 

Yönetimin etkinliği ve hesap verebilirliği stratejik planda yer alan faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesi ve bu gerçekleşme sonucunda ulaşılan performans göstergesinin izlenmesi ile 

sağlanmaktadır. Kurumun hesap verebilirliği noktasında izlediği politika, kamuoyuna ilan etmiş 

olduğu stratejik plan ve bu plana ilişkin olarak yıllık hazırlanan faaliyet raporlarında mevcuttur. 

 

5.5.5. Kamuoyu Paylaşımı 

 Birimimiz tarafından yapılan her türlü faaliyet, ana web sayfası ve birimimizin web 

sayfasında duyurulmaktadır. Bu kapsamda gerek eğitim, gerekse etkinliklere ilişkin bilgiler 

düzenli bir şekilde yayımlanmakta ve Üniversitemiz personeline ve kamuoyunun bilgisine 

sunulmaktadır. 
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6. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

 

Üstünlükler  

 

-Üniversitemizde kısmi zamanlı ve 3+1 statüde çalıştırılan öğrenci istihdam olanağının 

olması,  

-Nitelikli personel istihdamı 

-Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın kendi bütçesinin olması birimimize üstünlük 

sağlamaktadır.  

 

Zayıflıklar 

 -Personel sayısının eksikliği, 

 -Personele düzenli hizmet içi eğitim verilememesi, 

 -Fiziki mekan yetersizliği. 

 

Değerlendirme  

 

-Yemekhanelerimizin fiziki koşulları iyileştirilmiş; İş kolaylığı, güvenliği ve verimliliği 

sağlamakla birlikte yemekhane kapasitelerini de artırmış ve kaliteli yemek hizmeti 

verilmeye başlanmıştır.  

-Spor alanlarının gerekli bakım ve tadilatları yapılmıştır.  

-Kısmi zamanlı ve 3+1 statülerinde öğrenci çalıştırılmasına yönelik uygulama başarıyla 

yürütülmektedir. Bu yolla hem birimlerimizin eleman ihtiyaçlarına bir ölçüde çözüm 

sağlanmakta ve öğrencilerimizin mesleki tecrübelerine katkıda bulunulmaktadır. 

 

-Teknolojik olanaklardan yararlanarak tanıtım ve iletişime önem verilmektedir. Web 

sayfasında oluşturulan çalışmalarımızın geniş kitlelere ulaşması hedeflenmektedir. 

 

-Sporun evrensel değerlerine ve üniversite etiğine uygunluk çerçevesinden Üniversitemiz 

takımlarının spor malzemesi ihtiyaçları karşılanarak daha fazla branşta katılım sağlanmıştır.  

 

Öneri ve Tedbirler 

 

2018 yılında öğrencilerin ve personelin; sosyal, kültürel, spor ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamaya 

yönelik hizmetler veren, kaynaklarını verimli ve faydalı kullanan, bilgi ve yenilenen teknoloji ile 

donatılmış öncü bir Daire Başkanlığı olmaya çalışılmıştır. 

.Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı olarak bünyemizde ihtiyaç duyulan sosyal, kültürel ve spor 

etkinliklerin gerçekleştirileceği alanların (Açık ve Kapalı Sahalar, Konferans Salonları, Yemekhaneler 

v.b.) var olmasıyla ve bunları gerçekleştirilecek bütçe imkânlarının sağlanması ile ilerlemelerin olacağı, 

mevcut olan personel sayımızın arttırılması ile de güçlü yönlerimizin daha da gelişeceği 

düşünülmektedir. 

 


