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                    Sunuş 

 

Üniversitemiz öğrencilerinin sağlık, kültür, sosyal, spor, psikolojik danışmanlık ve rehberlik 

ihtiyaçlarını karşılayan ve aynı zamanda eğitim öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama 

ve araştırmalar yapan Başkanlığımız, misyonunu yerine getirmek ve vizyonuna ulaşmak için özveri ile 

çalışmaya devam etmektedir. 

 

Faaliyet Raporumuzda Başkanlığımızın temel değerleri, misyonu ve vizyonu çerçevesinde 2020 

yılına ait fiziki yapısı, örgüt yapısı, mali bilgileri, bilgi ve teknoloji kaynakları, insan kaynakları, sunulan 

hizmetler ile yönetim ve iç kontrol sistemine ait bilgiler yer almaktadır. Bunların yanı sıra 

Başkanlığımızın amaç ve hedefleri, temel politika ve öncelikleri, performans bilgileri, üstün ve zayıf 

yönlerimiz ile hedeflerimiz belirtilmiştir. 

 

 

                                                                                                   Gani SATILMIŞ                                         

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkan V. 
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I-GENEL BİLGİLER 

 

Başkanlığımız Üniversitemizin 18 Mayıs 2018 tarih ve 30424 sayılı resmi gazetede yayınlanan 

Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 

Dair 09.05.2018 tarihinde kabul edilen 7141 Nolu Kanunun ek Madde 181 ile Malatya’da “Malatya 

Turgut Özal Üniversitesi” adıyla kurulmasıyla birlikte hizmet vermeye başlamıştır. 

 

A. Misyon ve Vizyon 

 

MİSYON 

Akademik temeli sağlam, değişen dünyanın ihtiyaçlarına cevap veren, geniş açılı eğitim sistemini 

sunan üniversitemizin kalite ve değerlendirme kültürünü özümsemiş, eşit şartlarda ve düzenli olarak 

öğrencilerimizin beslenme, barınma, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine 

imkan verecek hizmetler sunmak ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sağlık, kültür ve spor 

hizmetlerini çağın gereklerine uygun olarak personelimize ve geleceğimizin teminatı olan gençlere iyi 

bir hizmet sunmaktır. 

 

 

 

VİZYON 

Personelimizin ve daha iyi bir gelecek için yarınlara ışık tutacak öğrencilerimizin; sosyal ve 

kültürel gelişimlerini sağlayacak tüm hizmet alanlarında, sürekli gelişmenin esas alındığı etkin ve 

gelişmiş insan kaynağı ile bilgi ve teknolojinin kullanıldığı kaliteli hizmet sunan öncü bir başkanlık 

olarak sağlıklı bir nesil gelişimine katkıda bulunmaktır. 
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B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

Yetki; 

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununun 46’ıncı ve 47’nci maddeleri, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile 

Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 32’nci maddesi 

ile 03.02.1984 tarih ve 18311 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim 

Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi uygulama Yönetmeliği hükümleri 

çerçevesinde hizmet verir. 

Görev; 

Bu kapsamda, ders dışı zamanlarda düzenlenen kültürel, sportif ve sosyal faaliyetlerle; 

öğrencilerimizin beden ve ruh sağlıklarını korumak, mesleki, bilimsel, akademik, sosyal, kültürel, 

sanatsal, kişisel, düşünsel ve fiziksel gelişimlerini desteklemek; boş zamanlarını etkin ve verimli 

değerlendirmeleri, sosyalleşebilmeleri ve dinlenmeleri amacıyla gerekli alt yapıyı hazırlar. Sunulan 

hizmetlerle öğrencilerimizin olduğu kadar personelimizin de bu hizmetlerden faydalanabilmesine 

olanak sağlar ve hizmet sunduğumuz tüm alanlarda memnuniyet düzeyini en üst seviyeye çıkarmayı 

hedefler. 

Bu Yönetmeliğin amacı; öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, hasta olanları tedavi etmek 

veya ettirmek, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını 

değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan sağlayarak, gerek sağlık ve gerekse sosyal 

durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan 

verecek hizmetler sunmak ve onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak 

yetiştirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları kazandırmaktır. 

Dairenin sağlık hizmetlerinden, üniversitede çalışanlar ile emekliler ve bunların bakmakla 

yükümlü oldukları aile bireyleri de yararlanır. Daire, üniversitede çalışanların, “Daire Hekimliği" 

görevini de yapar. 

Daire; aynı zamanda bu amacının gerçekleştirilmesine yönelik araştırma ve uygulama yapan veya 

yaptıran bir araştırma eğitim kuruluşudur. 

Sorumluluk; 

Öğrencilerimizin beslenme, barınma, giyim ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması ile 

personellerimizin beslenme hizmetlerinin sağlanabilmesi için ihtiyaç duyulan alanlarda ve yerlerde 

yemekhane, toplantı salonları, sinema ve tiyatro salonları, spor tesisleri ve dinlenme tesisleri kurmak, 

kiralama ve işlettirme hizmetlerini yürütür. Bu amaca yönelik olarak üniversitenin diğer birimleri ve 

üniversite dışındaki kuruluşlarla iş birliği içinde çalışır. 

Başkanlığımızın görev alanı içerisine giren konularla ilgili satın alma iş ve işlemlerini yürütür. 
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Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımızın yürüttüğü hizmetler şunlardır: 

 

• Sağlık hizmetleri 

• Sosyal hizmetler 

• Kültürel hizmetler 

• Spor hizmetleri 

• Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri 

• Öğrenci toplulukları ile ilgili hizmetler 

• Öğrenci ve akademik personelin bilimsel etkinliklerinin ve teknik gezilerinin 

desteklenmesiyle ilgili hizmetler 

• Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılması ile ilgili hizmetler 

• Staj yapan öğrencilerin SGK prim ödemeleri hizmeti 

• İhtiyaç sahibi öğrencilere yemek bursu hizmeti 

• Öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize aile bireyleri ile birlikte 

faydalanabilecekleri sosyal tesislerin işletilmesi ve işlettirilmesi hizmetleri 

• Satın alma hizmetleri 

• Üst Yönetim tarafından verilen diğer görevler. 
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C. Birime İlişkin Bilgiler 

1- Fiziksel Yapı 

 

Hizmet Alanları 

Hizmet Alanları Ofis Sayısı Alan (m²) Kullanan Kişi Sayısı 

Akademik Personel Hizmet Alanları 1  1 

İdari Personel Hizmet Alanları 11   15 

TOPLAM 12  16 

 

 

 

Depo Alanları  

 

Ambar ve Arşiv Alanları  Adet Alan (m²) 

Depo Alanı 1 30m2 

TOPLAM 1 30m2 
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2- Birim Organizasyon Şeması 
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3- Teknoloji ve Bilişim Alt Yapısı 

Teknolojik Ekipmanlar 

 İdari Eğitim Araştırma Toplam 

Masaüstü Bilgisayarlar 16  16 

Projeksiyon 1  1 

Barkot Okuyucu 1  1 

Yazıcı 3  3 

 

4-İnsan Kaynakları 

 
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına Ait Akademik Personelin Unvan Bazında Dağılımı 

Bölüm Adı Profesör Doçent 
Dr.Öğr. 

Üyesi 

Öğretim 

Görevlisi 

Araştırma 

Görevlisi 

Toplam 

Rektörlük Beden Eğitimi    1  1 

 

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına Ait İdari-Teknik-Destek Personelin Unvan Bazında 

Dağılımı 

İdari Personel Ünvanı Sayısı 

Daire Başkanı 1 

Şube Müdürleri 2 

Şef 1 

Psikolog  1 

Diyetisyen 1 

Aşçı 1 

Tekniker 1 

Teknisyen 1 

Memur 2 

Hizmetli 1 

İşçi 19 
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5-Sunulan Hizmetler 

 

a) Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak görev yapan Sağlık Hizmetleri 

Şube Müdürlüğünde Üniversitemiz öğrencilerine, akademik ve idari personeline ve bunların bakmakla 

yükümlü olduğu aile bireylerine ve emeklilerimize 1. basamak sağlık hizmeti verilmektedir. 

 

Merkezimizde 1 doktor, 1 psikolog ve 1 diyetisyen hizmet vermektedir. 

 

Merkezimizde psikolojik danışmanlık ve rehberlik, diyet kontrolü, acil durumlarda müdahale, ateş, 

nabız, tansiyon ölçümü, ilaç temini, pansuman, düzenli ilaç kullanan hastalarımız için ilaç takibi, 

enjeksiyon, dikiş alma, kurum hastanesine sevk gibi hizmetler sunulmaktadır. 

 

Sağlık hizmetleri, Battalgazi Yerleşkesinde sabah 08.00-12.00, öğleden sonra 13.00-17.00 saatleri 

arasında hizmet vermektedir. 

 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 

Öğrencilerimizin okullarında ya da okul dışındaki hayatlarında karşılaştıkları psikolojik, sosyal, 

kültürel ve akademik problemlere erken müdahale etmek, öğrencilere destek olmak, sorunlarla nasıl baş 

edebileceklerini öğretmek, kendi iç dünyalarına bakmalarına yardımcı olmak ve bunun üstesinden 

gelebilmek için beceriler kazandırmak ve uygun görüldüğünde psikiyatriste yönlendirmektir. 

  

Bu kapsamda danışmanlık görüşmeleri yapılmaktadır. Bu görüşmeler psikoterapi olarak 

yapılandırılmaktadır. Öğrencinin 3 seansta öyküsü alınır, sorun/sorunlar tanımlanır, beklentiler ve 

hedefler belirlenir ve psikoterapi süreci başlamış olur. 

 

Görüşmeler haftada en az 1 kez olmak üzere düzenli yapılır. İhtiyaç duyulduğunda haftada 2 kez de 

seans yapılır. Seans süresi 45 dakikadır. Gerekli görülürse psikiyatriste yönlendirilip, ilaç tedavisi 

eşliğinde psikoterapiye devam edilir. 

 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik hizmeti sadece öğrencilerimiz için değil, akademik ve idari 

personelimiz ile bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri için de verilmektedir. 

 

b) Kültürel Hizmetler Şube Müdürlüğü 

 

Kültürel Hizmetler Şube Müdürlüğümüz, öğrencilerimizin ders dışı boş zamanlarını 

değerlendirmeleri, ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirmeleri, bireysel, toplumsal, kültürel- 

sanatsal ve akademik gelişimlerine yardımcı, araştırıcı ve yaratıcı özelliklerini geliştirici pek çok faaliyet 

düzenlemekte, bu tür faaliyetlerin düzenlenmesi için teşvik etmekte ve desteklemektedir. 

 

Öğrencilerimizin kişisel, ruhsal ve fiziksel gelişimlerine katkıda bulunan, renkli ve sosyal bir ortam 

sunan bu etkinlikler, büyük ölçüde, üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesindeki 

öğrenci toplulukları tarafından planlanarak gerçekleştirilir. Üniversitemizin büyük önem verdiği öğrenci 

toplulukları etkinlikleri, sadece öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlamakla kalmaz; ülkemizin 

toplumsal ve kültürel hayatında, üniversitenin kamusal alana açılarak toplumla birikimlerini 

paylaşmasında etkili olur. 

 

Başkanlığımız bünyesinde; öğrencilerimiz Bilgi ve Teknoloji Toplulukları, Kültür, Sanat ve 

Fikir/Düşünce Toplulukları; Spor Toplulukları ve Sosyal Sorumluluk ve Hobi Toplulukları olmak üzere 



SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2020    

 

 

4 farklı başlık altında kurdukları 29 öğrenci topluluğu mevcuttur. Öğrenci topluluklarının 

gerçekleştirdiği tüm etkinliklerden öğrencilerimiz ücretsiz olarak yararlanmaktadır. 

  

Başkanlığımız öğrenci etkinliklerinin gerçekleşmesi için sağladığı koordinasyon, yönlendirme ve 

lojistik desteğinin yanı sıra maddi destek de sağlamaktadır. 

 

Öğrenci kulüplerinin yıl içerisinde düzenleyeceği etkinliklerde ihtiyaç duydukları mal ve malzeme, 

afiş ve broşür basımı, sahne ve ses sistemi, ulaşım, yemek ve konaklama gibi ihtiyaçları, varsa topluluk 

destek gelirlerinden, yoksa Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bütçesinden karşılanmaktadır. 

Ayrıca kulüplerin maddi olmayan diğer ihtiyaçları da (salon tahsisi, etkinlik alanı düzenleme vb.) 

başkanlığımızca sağlanmaktadır. 

 

Üniversitemiz Battalgazi Yerleşkesinde bulunan konferans, sempozyum, panel, sergi, konser, sahne 

sanatları, film gösterimleri gibi görsel ve işitsel tüm etkinliklerin düzenlenmesine elverişli 260 kişilik 

Battalgazi Konferans Salonu ve Arslantepe Toplantı Salonu ile öğrencilerimizin olduğu kadar akademik 

personelimizin de düzenlediği bilimsel etkinlikler ve toplantılar için hizmet vermektedir. 

 

Kültürel Hizmetler Şube Müdürlüğümüz içerisinde okuma alanları, konser, tiyatro ve film gösterimi 

için sahnesi bulunan ve 2020 yılında hayata geçirilen 200 kişilik Öğrenci Yaşam Merkezimizle de 

öğrencilerimizin ders dışı zamanlarını daha verimli geçirilebilmeleri için pek çok etkinlik 

düzenlemektedir. 

 

c) Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

 

Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğümüz öğrencilerimizin ve personelimizin beden ve ruh sağlıklarını 

korumak ve geliştirmek, üniversitemiz ile ilgili sportif faaliyetlerini organize etmek ve bu amaçlar için 

kurulmuş olan 14 tesisten yararlanabilmeleri için çalışmalar yürütmektedir. 

 

Battalgazi merkez kampüsümüzde sportif faaliyetler için kurulmuş olan 400 seyirci kapasiteli çok 

amaçlı Kapalı Spor Kompleksi ve 180 seyirci kapasiteli yapay çim özellikli halı sahası kurulmuştur. 

 

Kapalı Spor Kompleksi içerisinde, basketbol ve voleybol sahaları, step, aerobic, fitness, vücut 

geliştirme ve uzak doğu sporlarının yapılabildiği kapalı salon, 3 adet masa tenisi; sauna, soyunma 

odaları; duş kabinleri ve toplantı salonu bulunmaktadır. Isıtma ve soğutma sistemleri bulunan Kapalı 

Spor Kompleksimiz hafta için her gün 09.00-17.00 saatleri arası ücretsiz olarak kullanılabilmektedir. 

  

İdari Personel Unvanı Açık Kapalı 

Akçadağ MYO Basketbol – Voleybol Sahası - 

Arapgir MYO Basketbol – Voleybol – Halı Saha 250 Seyirci Kapasiteli 

Battalgazi Yerleşkesi Halı Saha  250 Seyirci Kapasiteli 

Darende MYO Basketbol – Voleybol Sahası - 

Doğanşehir MYO - 75 Seyirci Kapasiteli 

Hekimhan MYO Basketbol – Voleybol Sahası - 

Kale MYO Basketbol – Voleybol Sahası - 
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Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü 

 

Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğümüz mutfak ve yemekhane hizmetleri, öğrenci yurtları ve 

Kızılay Genç Butik ile öğrencilerimize ve personelimize hizmet vermektedir. 

 

Yemekhaneler 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız 3’ü Merkez Kampüs, 1’i Yeşilyurt Yerleşkesi ve 6’sı 

Meslek Yüksek Okullarında olmak üzere 10 yemekhanede 12.00-13.30 saatleri arasında hizmet 

vermektedir. 

 

Öğrenci, akademik ve idari personelimizin sağlıklı, dengeli ve hesaplı beslenmelerine katkıda 

bulunmak amacıyla 10 yemekhanede haftanın 5 günü öğlen yemeği verilmektedir. 

 

Yemeklerin kaliteli, hijyenik ve sağlıklı bir ortamda hazırlanabilmesi ve memnuniyetin üst 

seviyeye çıkarılabilmesi için Yemek Yürütme Kurulu oluşturulmuştur. 

 

Mevsim şartlarına göre yeterli ve dengeli beslenmeleri için, kalori ve protein miktarları dikkate 

alınarak, diyetisyen tarafından 4 çeşitten oluşan uygun menüler hazırlanmaktadır. 

 

Başkanlığımız mutfak ve yemekhanelerinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri 

yemekhanelere habersiz denetimler gerçekleştirmekte ve servis edilen yemeklerden numuneler 

alarak analiz ettirmektedir. Akredite bağımsız bir laboratuvar tarafından her ay mutfak ve 

yemekhanelerde tüketime hazır yemek, içme ve kullanma suyu, ortam havası, yüzey ve donanım 

ile personel el kültürü numuneleri alınarak mikrobiyolojik analizi yapılmaktadır. Hammadde 

alımları ihale yöntemiyle yapılmakta, teknik şartnameye uygunlukları Muayene Komisyonu 

tarafından denetlenmekte ve gerek görüldüğü durumlarda akredite bağımsız bir laboratuvarda 

hammaddelerin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri yaptırılmaktadır. 

  

Her gün servis öncesinde tüm yemek çeşitlerinden numuneler alınarak +4°C’lik dolaplarda 72 

saat boyunca saklanmaktadır. İhtiyaç halinde, numuneler bağımsız akredite laboratuvarlarda 

analiz ettirilmektedir. 

 

Yemekhaneler için her ay düzenli olarak Zararlı Kontrol Hizmeti alınmaktadır. Mutfak ve 

yemekhanelerde görevli personelin Hijyen Eğitim Belgeleri bulunmakta, personel Gıda 

Güvenliği, Kişisel Hijyen ve Sanitasyon, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kimyasal (deterjan ve 

dezenfektan) Kullanımı ve Ekipman Kullanımı eğitimleri almaktadır. Yemekhanelerde Gıda 

Güvenliği ve Kalite Güvence hizmetlerinin takibi Gıda Yüksek Mühendisleri ve Gıda 

Teknikerleri tarafından yapılmaktadır. 

İhtiyaç sahibi öğrencilerimizle ilgili, Başkanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda bu 

öğrencilerimize yemek bursu verilerek yemek ihtiyaçları karşılanmaktadır. 
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Yurtlar 

 

Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğümüz Darende ve Doğanşehir’de bulunan Meslek Yüksek 

Okullarında yer alan 2 adet yurt ile öğrencilerimize barınma olanağı sağlamaktadır. 

 

Üniversitemiz Darende Bekir Ilıcak Kız Öğrenci Yurdundan 130 kız 100 erkek, Doğanşehir 

Orhan Şahin Öğrenci Yurdundan 90 kız 90 erkek öğrenci yararlanmaktadır. 

 

Yurtlarımızda sıcak su, telefon, internet bağlantısı, her hafta temiz çarşaf kolaylıkları 

bulunmaktadır. 

 

Genç Butik 

 

Kızılay ile birlikte Başkanlığımız bünyesinde ilk kez 2019 yılında kurulan Genç Butik’ de 2021 

yılı içerisinde 305 ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin giyim ihtiyacı ücretsiz olarak karşılanmıştır. 

 

 

d) Satın Alma ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü 

Satın Alma ve Tahakkuk Şube Müdürlüğümüz, Başkanlığımız tarafından sunulan hizmetlerin 

aksamadan yürütülebilmesi için malî yıl bütçesinin hazırlanması, verilerin takibini ve kontrol 

edilmesini, bilimsel ve teknik etkinliklerin desteklemesi ve kısmi zamanlı öğrencilerin 

yürütücülüğünü üstlenmektedir. Bu işlemlerin yanı sıra maaş işlemleri, satın alma, tahakkuk, 

personel ve yazı işleri, ihale, taşınır, ayniyat işlemleri de görev alanları içerisinde yer alır. 

 

Beslenme, barınma, sağlık, kültür ve spor ile ilgili ve diğer ihtiyaçlar için gerekli olan mal ve 

hizmet alımları ile yapım işlerine ait satın alma, ihale ve tahakkuk işlemlerini yerine getirir. 

 

Staj gören öğrencilerin SGK pirim ödemelerine ait iş ve işlemler ile yabancı uyruklu öğrencilerin 

genel sağlık sigortası iş ve işlemlerinin takibini yapar. 

  

Çalışma konuları ile ilgili yeni çıkan veya değişen mevzuatları yakından takip ederek çalışan 

personeli bu konularla ilgili bilgilendirir. 

 

Şeffaf, kamuoyu denetimine açık, hesap verilebilir bir satın alma süreci oluşturulmasını sağlar. 
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Kamu kaynaklarının etkin ve ekonomik kullanılmasını sağlamak amacıyla ilgili birimlerle 

koordineli bir şekilde ihtiyaçların zamanında teminini sağlar. 

 

e) Sosyal Tesisler Şube Müdürlüğü 

 

Başkanlığımız bünyesinde yer alan Spor Kompleksi, kantin, kafeterya ve restorandan oluşan 

sosyal tesisleri ile öğrencilerimize ve personellerimize daha kaliteli ve ucuz bir şekilde hizmet 

verilmektedir. 

  

Sosyal tesislerimizden üniversite mensupları, emeklileri, öğrenci ve yakınları ile vatandaşlarımız 

faydalanabilmektedir. Ayrıca üniversitemizce düzenlenen bilimsel, kültürel ve sosyal 

etkinliklere katılımcı olarak davet edilenlerin yemek, kafeterya, sosyal ihtiyaçları kaliteli, hijyen 

kurallarına en üst seviyede dikkat edilerek, güvenli hizmet anlayışı ile en uygun fiyatlarla 

karşılanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca Desteklenen Bilimsel ve Kültürel Faaliyetler) 

Etkinlik Türü Ulusal Uluslararası 
 

Toplam 

Sempozyum 1   

Kongre 3   

Konferans  14 1  

Seminer -   

Sempozyum          -   

Panel 1   

Söyleşi 2   

Kurs -   

Eğitim  1   

Sergi, gösteri, dinleti, gösterim 5   

Özel gün ve etkinlikler 13   

Diğer  8   

TOPLAM 48 1 49 
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Gerçekleştirilen Etkinlikler 

Etkinlik Adı Tarihi Türü 

Verem Savaş Haftası 06.01.2021 E - Konferans  

Medeniyet Buluşması & Yerel Yönetimler Akademisi 07.01.2021 E - Söyleşi 

Tarımsal Eğitim ve Öğretimin 175. Yıl Dönümü Kutlama Programı 12.01.2021 E - Konferans 

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü 14.01.2021 Toplantı 

Üniversiteler STK Buluşmaları “Sosyal Devlet Sosyal Üniversite” 03.02.2021 Toplantı 

Kendini Kuran Şehir 17.02.2021 E - Konferans 

Uzseun Dönem Bakımda Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (ETAT) 26.02.2021 Sempozyum 

28 Şubat Post Modern Darbesi 01.03.2021 E - Konferans 

Malatya’da Deprem ve Önlenebilir Etkileri 02.03.2021 E – Konferans 

Türkiye AB İlişkilerinde Üniversitelerin Rolü ve Erasmus 03.03.2021 E – Konferans 

Çalışma ve Sosyal Yaşamda Kadın 07.03.2021 E - Konferans 

14 Mart TIP Bayramı Programı 12.03.2021 E – Program 

Şehir Kültürü, Kitap ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi 17.03.2021 E – Konferans 

Kayısı Çiçeği Şenliği 20.03.2021 Şenlik 

Uluslararası COVİD 19 Sonrası Yaşlılık ve Yaşlanma Süreçlerinin 

Toplumsal ve Siyasal Değerlendirmesi Çalıştayı 
23.03.2021 E - Çalıştay 

Avrupa Birliğine Genel Bakış ve AB Projeleri 31.03.2021         Eğitim Programı 

Afet Farkındalık Eğitimi “2021 Afet Eğitimi Yılı” 08.04.2021 Eğitim 

Türkiye’nin Turgut ÖZAL’ ı Turgut ÖZAL’ ın Türkiye’si  16.04.2021 Kongre 

Yükseköğretim Kurumlarında Program ve Ders Bilgi Paketlerinin 

Hazırlanması 
20.04.2021      Webinar Programı 

COVİD 19 Pandemi Sürecinde Hemşirelik 07.05.2021 E - Konferans 

MTÜ 3. Yaşında ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor 

Bayramı 
18.05.2021 Kutlama 

Sağlıkta Gelecek Dijital Sağlık ve Akıllı Hastanelerin Sağlığa 

Getirecekleri Vizyon 
26.05.2021 E – Kongre 

Arıcılık Arı Ürünleri ve Apiterapi 21.05.2021 E – Konferans 

Klinik Kimya ve Moleküler Teşhis ve Laboratuvar Yönetimi ve Kalite 

Kontrol  
30.06.2021 E – Panel 

COVİD 19 Pandemisinde Gençlik 22.06.2021 E – Konferans 

Mezuniyet Töreni 13.07.2021 Konser  
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15 Temmuz Sergisi 15.07.2021 Sergi 

Biz Anadoluyuz Projesi (Öğrencilerin Üniversitemizi Ziyareti) 16.07.2021 Tanıtım 

2021 – 2022 Akademik Yılı Açılış Dersi 13.09.2021 Açılış Dersi 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kortej Yürüyüşü 29.10.2021        Kortej Yürüyüşü 

İCAFR’21 Muhasebe ve Finans Araştırma Kongresi 04-07.11.2021 Kongre 

Yerli ve Milli Dış Politika  08.11.2021 Konferans 

10 Kasım Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ ü Anma Programı 10.11.2021 Program 

Fidan Dikim Şenliği 11.11.2021 Etkinlik 

Kampüste Sinema  16.11.2021 Etkinlik 

Kampüste Müzik (Yaşam Merkezinde Müzik Dinletisi) 17.11.2021 Etkinlik 

Bilinçli Nesil Güçlü Gelecek (24 Kasım Öğretmenler Günü - 25 

Kasım Kadına  Şiddetle Mücadele Günü) 
24.11.2021 Konferans 

Gençlik, Şuur, Özgüven ve İletişim 2 02.12.2021 Konferans 

Tirat Show (Tiyatro Gösterimi) 08.12.2021 Etkinlik 

Akademisyenlerle Buluşma 10.12.2021 Toplantı 

Müzik Bölümü Öğrencileri Müzik Dinletisi 22.12.2021 Etkinlik 

Dünden Bugüne Türkiye  23.12.2021 Söyleşi 

ETUT SHOW (Tiyatro Ders Performans Gösterimi) 29.12.2021 Tiyatro 
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5.1.Toplumsal Katkı Hizmetleri 

 

Öğrenci Topluluklarımızla Sosyal farkındalık ve toplumsal bilincin kazandırılmasına yönelik 

faaliyetler düzenlenmektedir. 

Üniversitemiz toplumun gereksinimlerini evrensel normlarda karşılayabilecek nitelikte 

ekonomik, sosyal, kültürel, sanatsal ve benzeri diğer alanlarda projeler üreterek katkıda bulunmayı 

amaçlamaktadır. 

Malatya Turgut Özal Üniversitesi, eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin 

toplumsal katkıya dönüşebilmesini sağlamak amacıyla akademisyenlerini ve araştırmacılarını sürekli 

teşvik etmekte, uygulama ve araştırma merkezleri ile bilime ve insanlığa hizmet etme hedefi ortak değer 

olarak benimsemiştir. İç paydaşlarının gelişimlerine katkı sunmayı ve onlarla sürekli iletişimde olmayı, 

yönetim felsefesinin temel değerlerinden biri olarak gören Malatya Turgut Özal Üniversitesi dış 

paydaşlarının yaşamları boyunca ihtiyaç duyacakları alanlarda bilgi ve farkındalıklarını artırmaya 

yönelik eğitimler ve etkinlikler düzenleyerek, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmayı 

hedeflemektedir. Üniversitemiz, öğrencilerin görev aldığı sosyal sorumluluk projeleri ve bu projeler 

kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler ile bölgesel çerçevede lider bir organizasyon yapısı ortaya 

koymaktadır. 

Malatya Turgut Özal Üniversitesi faaliyetlerinden etkilenen toplumun haklarına saygı göstermek, 

potansiyel olumsuz etkileri önceden değerlendirerek gerekli önlemleri almak, toplumun sosyal, çevresel, 

ekonomik ve etik beklentilerini karşılamak, bu beklentilere açık ve şeffaf biçimde yanıt vermek, sivil 

toplum kuruluşları ile iş birliği içinde çözümün bir parçası olmak toplumsal katkı politikamızın temel 

ilkeleri arasında yer almaktadır. 

Toplumsal katkı stratejisi ve hedefleri  

Üniversitemiz; yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası beklentiler çerçevesinde toplumsal katkı 

çalışmalarını uygulamaya geçirme stratejik amacı kapsamında;  

a) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası toplumsal katkı uygulamaları için ihtiyaç analizi 

yapmayı, 

b) Kurum ve kuruluşlara toplumsal katkı uygulamaları ile ilgili periyodik olarak farkındalık ve 

bilgilendirme etkinlikleri gerçekleştirmek, 

c) Kurum ve kuruluşlara toplumsal katkı için etkinlikler organize etmek, stratejik hedeflerini 

gerçekleştirmek için çalışmalar yürütmektedir.  

 

Malatya Turgut Özal Üniversitesi bünyesinde toplumsal katkı süreçleri, Rektörlük 

Koordinasyonunda akademik ve idari birimlerinin katılımı, uygulama ve araştırma merkezlerinin 

liderliğinde planlanmakta, uygulanmakta ve Kalite Komisyonu ve Danışma Komisyonu yönergeleri ile 

süreçlerin izlenmesi ve raporlanmasına ilişkin usuller belirlenmektedir. 

 

Öğrenci Toplulukları 

Başkanlığımız bünyesinde; öğrencilerimiz Bilgi ve Teknoloji Toplulukları, Kültür, Sanat ve 

Fikir/Düşünce Toplulukları; Spor Toplulukları ve Sosyal Sorumluluk ve Hobi Toplulukları olmak üzere 

4 farklı başlık altında kurdukları 29 öğrenci topluluğu mevcuttur. Topluluklara üye 572 öğrencimiz 

bulunmaktadır. 29 topluluk faaliyetlerini aktif olarak yürütmektedir. Öğrenci topluluklarının 

gerçekleştirdiği tüm etkinliklerden öğrencilerimiz ücretsiz olarak yararlanmaktadır. 
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Öğrenci Toplulukları Listesi 

TOPLULUK İSMİ Üye Sayısı Durumu 

Aktif Yaşlanma Topluluğu 14 Aktif 

Arama Kurtarma Topluluğu 48 Aktif 

Atatürk ve Tarih Topluluğu 38 Aktif 

Atçılık ve Binicilik Topluluğu 40 Aktif 

Bakış Açısı Topluluğu 14 Aktif 

Bilgisayar Mühendisleri Topluluğu 14 Aktif 

Dans Topluluğu 14 Aktif 

Doğa Sporları Topluluğu 14 Aktif 

Ekonomi ve Finans Topluluğu 31 Aktif 

Gastronomi Topluluğu 20 Aktif 

Gençlik ve Eğitim Topluluğu 16 Aktif 

Genç Adım Topluluğu 18 Aktif 

Genç Birlik Akademi Topluluğu 14 Aktif 

Genç Tema Topluluğu 20 Aktif 

Genç Yaklaşım Topluluğu 14 Aktif 

Gezi ve Organizasyon Topluluğu 14 Aktif 

Girişimcilik Topluluğu 18 Aktif 

Gönül Medeniyet Topluluğu 15 Aktif 

İnsani Değerler ve Medeniyet Topluluğu 14 Aktif 

Kariyer ve Danışmanlık Topluluğu 14 Aktif 

Kültürel Miras Topluluğu 14 Aktif 

Kültürel Moda Topluluğu 14 Aktif 

MTÜ Genç Yeşilay Topluluğu 23 Aktif 

MTÜ Gönüllüler Topluluğu 14 Aktif 
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Shenema Film Platformu Topluluğu 14 Aktif 

Tiyatro Topluluğu 25 Aktif 

Türk Kızılay Topluluğu 35 Aktif 

Türk Tarih Topluluğu 14 Aktif 

Yönetim Bilişim Topluluğu 15 Aktif 
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5.2.Kalite Yönetim ve Kalite Güvence Sistemi Çalışmaları  

Birime ait formlar, İş Akışları, Görev Tanımları ve İç Kaynaklı dokümanlar kaliteye 

gönderilerek numaralandırılmıştır. 

Yemekhanelerde hijyen kurallarına uygun hareket edilmesi için düzenli olarak kontroller 

sağlanmıştır. 

Kantin, Kafeterya ve Yemekhane denetleme formlarıyla Kantin, Kafeterya ve Yemekhaneler 

düzenli olarak denetlenmiştir. 

Bütün bina girişlerine ve katlara pandemi nedeniyle dezenfektanlar asılmıştır 

Birimimiz personellerinin maske ve mesafe kurallarına uyması için bilgilendirmeler ve 

denetimler yapılmıştır. 

Başkanlığımıza ait binalar ve ortak alanlarda yönlendirme tabelaları ile bilgilendirmeler 

yapılmıştır. 

Başkanlığımıza ait web sayfası düzenlenerek güncel ve kaliteye uygun hale getirilmiştir. 

6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 

 

Yönetim ve Atama 

 Üniversitemiz 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları 

Teşkilat Kanunu ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları, Yükseköğretim Kurumlarının İdari 

Teşkilatları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 5018 Sayılı Kanun esaslarına göre 

teşkilatlanmıştır. 

  

Başkanlığımız personeli, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 

Üniversitemize tahsis edilen kadrolar arasından Malatya Turgut Özal Üniversitesi Personel Daire 

Başkanlığı tarafından atanmaktadır. 

 

Satın Alma ve İhale Süreçleri  

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız, görev ve yetkileri çerçevesinde, Maliye Bakanlığınca 

malî yönetim ve iç kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve yöntemler doğrultusunda hareket eder. 

Üniversitenin amaçlarına, belirlenmiş politikalarına ve mevzuatlara uygun olarak faaliyetlerin etkili, 

ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe 

kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir 

olarak üretilmesini sağlamak üzere Üniversite tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle 

iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontrollere uygun olarak iş ve işlemlerini yürütmektedir. 

 

Dairemiz harcama yetkisinde bulunan tüm mal ve hizmet alımlarında; işin en uygun sürede, 

teknik şartname ve işin özelliğine göre istenilen kalite ve özellikte alımının sağlanması, yapılan 

işlemlerin takip edilmesi ve ödeneklerin en uygun şekilde kullanılarak mal ve hizmet alımlarının 

sağlanması için alımın her aşamasında kontrol mekanizmaları uygulanmaktadır. 

 

Yönetim ve İç Kontroller, harcama ve gerçekleştirme yetkilisi olarak Daire Başkanı ve başkanın 

görevlendirdiği Satın Alma ve Tahakkuk Şube Müdürlüğünce yapılır. 

 

Başkanlığımızın harcama yetkisinde bulunan birimlerin satın alma ile ilgili gelen mal ve hizmet 

alımı talepleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununca her yıl belirlenen eşik değerler dikkate alınarak 

yapılır. 

 

Talepte bulunan tüm birimlerden ödenekleri dâhilinde teknik şartnameleri ile birlikte talepleri 

istenir. Talep Formu taşınır kayıt kontrol yetkilisi tarafından incelenerek mevcut olan malzemeler 

ihtiyacı olan birime daire başkanının onayı ile verilir. Depoda mevcut olmayan malzemeler harcama 

yetkilisinin onayına sunulur, bütçe ödeneğinin mevcut olup olmadığı kontrol edilerek ödenek mevcut 
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ise ilgili talebin karşılanması için harcama yetkilisi formu satın alma birimine göndererek gerekli 

çalışmaları başlatır. 

 

Satın alma birimi alınacak mal veya hizmetle ilgili bir ön araştırma yapar ve yaklaşık maliyet 

oluşturulur. Ön araştırma sonucunda alınacak mal veya hizmetin ihale usulü ile mi yoksa doğrudan 

temin yoluyla mı alınacağına karar verir. Alımın nasıl yapılacağına karar verildikten sonra her iki 

yöntem için farklı yollar izlenir. 

  

 

 

Doğrudan Temin 

Doğrudan temin işlemlerinde 4734 sayılı Kanunun 22/d bendine göre talep geldikten sonra onay 

alınır ve onayla birlikte satın alma birimi piyasa araştırması için personel görevlendirmesi yapar. En az 

3 firmadan teknik şartname ve istenilen özelliklere göre teklif alınır. Yaklaşık maliyet tespit edilerek 

harcama yetkilisinden onay alınır. Onay alındıktan sonra en avantajlı teklifi veren firmadan faturası ile 

birlikte mal ve hizmet alımı gerçekleştirilir. 

 

Alınan mal depoya girmeden tüketilecek mal ise muayene ve kabul komisyonunca incelenerek 

ödeme emri belgesine bağlanır. Depoya girmesi gereken mal ise taşınır kayıt kontrol yetkilisine teslim 

edilir. Taşınır kaydı yapılarak depo girişi gerçekleştirilir. Daha sonra ilgili firmaya ödemenin yapılması 

için gerekli belgeler Üniversitemiz Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilir. EKAP 

(Elektronik Kamu Alımları Platformuna) kayıt yapılır. Hizmetler için de aynı yöntem uygulanır. 

 

 

İhale 

 

Alımı yapılacak ihtiyaç ile ilgili önce teknik şartname hazırlanır ve ihtiyaç için piyasa araştırması 

yapılır. Piyasa araştırma komisyonu kurulur. Piyasa araştırması yapıldıktan sonra yaklaşık maliyet tespit 

edilir. İhale onay belgesi düzenlenip, EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformuna) kayıt yapılır ve 

idari şartname ve sözleşme tasarısı hazırlanır. İlan yayınlandıktan sonra şartnameler satışa sunulur, ihale 

komisyonu oluşturulur ve ihale tarihinde ihale yapılarak karara bağlanır, harcama yetkilisi tarafından 

sözleşme imzalanarak ihale sonuçlandırılır. 

 

 

Avans 

 

Ödemesi peşin olarak yapılması gereken alımlarda Kamu Malî Yönetim ve Kontrol Kanununun 

35. maddesine göre, her yıl belirlenen parasal limitler dâhilinde avans açılarak avans süresi olan 1 ay 

içinde ihtiyaçlar karşılanarak süre bitiminde açılan avansın mahsubu yapılarak işlem tamamlanır. 
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II. AMAÇ ve HEDEFLER 

A-Birimin Amaç ve Hedefleri 

 

Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Birim Performans Hedefleri 

 

AMAÇ-4 

KURUMSAL KALİTE 

ANLAYIŞININ 

GELİŞTİRİLMESİ VE 

YAYGINLAŞTIRILMASINI 

SAĞLAMAK 

 

Hedef 4.1. Öğrenci ve çalışanların 

üniversiteden duyduğu 

memnuniyet düzeylerini bir 

önceki yıla göre artırmak 

4.1 Başkanlığımız web sayfasında 

yer alan memnuniyet anketlerine 

gelen hesaplamalara göre %91,90’ 

lık Genel memnuniyet oranını daha 

da yüksek bir yüzdelik dilime 

eriştirmek. 

 

 

Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Birim Performans Hedefleri 

 

 

 

AMAÇ 5- 

ÖĞRENCİLERİMİZİN, 

ÇALIŞANLARIMIZIN 

VE 

TOPLUMUN SOSYAL 

GELİŞİMİNE KATKIDA 

BULUNAN ÇALIŞMALARI 

ARTIRMAK 

Hedef 5.1. Öğrenci kulüp 

ve topluluklarının sayısını ve 

niteliğini artırmak 

5.1. Öğrenci topluluklarının 

sayısını 35 e çıkarmak ve 

faaliyetlerinin sayısını arttırmak. 

Hedef 5.2. Topluma katkı 

sağlayabilecek kültür, sanat, 

spor faaliyetleri ve sosyal 

sorumluluk projelerinin sayısını 

artırmak 

5.2. Toplulukların Topluma, 

öğrencilere katkı sağlayacak 

kültürel ve sosyal faaliyetleri 

arttırmak. 

Hedef 5.3. 

 Öğrencilerimizin iş 

dünyasına geçişini ve iş dünyası 

ile entegrasyonunu sağlayarak 

genç istihdam oluşturulmasına 

destek olmak 

5.3. Öğrencilerimizi yerel 

yönetimlerle ile iş insanlarıyla 

buluşmalarını sağlamak ve okul 

sonrasında çalışma sahalarına 

hazırlamak.  
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B. Temel Politika ve Öncelikler 

 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımızın, Üniversitemizin Bilim, Emek ve Özveri 

ilkeleri doğrultusunda temel politikaları ve öncelikleri şunlardır: 

 

 

• Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olmak 

• Yasal düzenlemelere ve mevzuatlara uygun hareket etmek 

• Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun belirlediği standartlar ölçüsünde hizmet vermek 

• Etik değerlere bağlı olmak 

• Bilimselliğe önem vermek 

• Ulusal ve kültürel değerlere bağlı olmak 

• Çevreye ve doğaya duyarlı olmak 

• Din, dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, düşünce ayrılığı gözetmeksizin hizmet etmek 

• Kararları veri ve bilgiye dayandırarak akılcı kararlar almak 

• Zamanında ve hızlı hizmet vermek 

• Hizmet içi eğitimlerle personel bilgi ve becerisini arttırmak 

• Başarıyı özendirmek ve ödüllendirmek 

• Gelişime ve iş birliğine açık olmak  

• Yönetimde adil ve tutarlı olmak 

• Anlayışlı ve şefkatli olmak 

• Takım ruhuna sahip olmak 

• Disiplin, görev ve sorumluluk bilinci taşımak 

• Şeffaf ve hesap verebilir olmak 

• Kaynakları etkin ve verimli şekilde kullanmak 

• Sosyal sorumluluk sahibi olmak 

• Öngörülü olmak 

• Saygılı olmak 

• İdealist olmak 

• Yenilikçi olmak 

• Doğru, dürüst ve güvenilir olmak 

• Çalışkan ve özverili olmak 

• İşimizi sevmek 

• Liderlik etmek 

• Liderlik etmek 

• Liyakate önem vermek 

• Değişime açık olmak  
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III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER  

 

 

A-Malî Bilgiler 

 

1.Bütçe Uygulama Sonuçları  

 

 

2021 Yılı Birim Bazda Ödenek ve Harcama Tablosu 

 

2021 YILI BÜTÇE 

ÖDENEKLERİ 

TOPLAM 

ÖDENEK 
HARCANAN KALAN 

HARCAMA 

/TOPLAM  

ÖDENEK 

(%) 

Sos. Güv. Kur. Dev. Pr. Gid. 35.000,1 17.079,89 17.920,11 50 

Tük.Yön.Mal.Mlz.Alım 30.767,12 30.558,18 208,94 99 

Hizmet Alımları 369.926,20 355.236,84 14689,36 99 

Bakım ve Onr. 34.000 31.631,20 2.368,8 96 

 

 

 

2. Malî Denetim Sonuçları 

2021 yılı içerisinde personel yemeklerinin ücret arttırılması ön görülmüş bu doğrultuda 2021 

yılında yemek ücretleri güncellenmiştir. 

 

 

B-Performans Bilgileri 

Performans bilgileri başlığı altında; idarenin stratejik plan değerlendirme sonuçları ile performans 

programında yer alan program, alt program ve faaliyetlerine, performans bilgilerinin gerçekleşme 

durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin 

değerlendirmelere yer verilir. 
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1-Program, Alt Program Faaliyet Bilgileri 

 

 

 

 

Bütçe 

Yılı:2021 2021 

Program Adı: HAYAT BOYU ÖĞRENME 

Alt Program 

Adı 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜREKLİ EĞİTİM FAALİYETLERİ 

Alt Program 

Hedefi 

Toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler verilmesi, 

kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin 

gelişmesine katkıda bulunulması 

Performans Göstergeleri Ölçü 

Birimi 

2021 

Gerçekleşen 

Barınma hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı   Sayı 300 

Beslenme hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı Sayı 3000 

Öğrenci kulüp ve topluluk sayısı Sayı 29 

Sosyal, kültürel ve sportif faaliyet sayısı Sayı 43 

Yükseköğretimde öğrenci başına barınma harcaması TL 215,20 

Yükseköğretimde öğrenci başına beslenme harcaması TL 523 

Yükseköğretimde öğrenci yaşamından memnuniyet 

oranı 
Oran %91,90 
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2. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi  

 

Üniversitemiz 2022-2026 Dönemi Stratejik Planı 2021 yılında yürürlüğe girmiştir. Birimimiz 

Üniversitemiz Stratejik Planında yer alan “Amaç ve Hedefler” doğrultusunda kendi birim hedeflerini 

oluşturmuş olup Performans Göstergelerine aşağıdaki tabloda yer vermiştir.  

 

 

Birim Performans Göstergesi 

Birim Performans Göstergesi 

 

2021 Mevcut 

 Durum 

2022 Gerçekleşme 

Tahmini  

Sağlık Hizmetlerimizden Faydalanan Kişi Sayısı 

(Psikolog – Doktor) 

100 150 

Genç Butik’ ten Faydalanan Öğrenci Sayısı 305 450 

Topluluk Sayısı 29 35 

Kulüp ve topluluk toplam üye sayısı 527 615 

Öğrenci topluluklarının faaliyet sayısı 10 40 

Dezavantajlı bireylerle ile ilgili kurulan topluluk 

sayısı 

1 2 

Barınma hizmetlerinden yararlanan öğrenci 

sayısı   
300 300 

Beslenme hizmetlerinden yararlanan öğrenci 

sayısı 
3000 3500 

Sosyal, kültürel ve sportif faaliyet sayısı 43 55 

Yükseköğretimde öğrenci başına barınma 

harcaması 
215,20 230 

Yükseköğretimde öğrenci başına beslenme 

harcaması 
523 540 

Yükseköğretimde öğrenci yaşamından 

memnuniyet oranı 
%91,90 %92,90 

Staj Yapan Öğrenci Sayısı 444 535 

 

 

 

  Güler Yüz

İlgili Makamla İletişim

Süreç Takibi
Çözüm Desteği

Web Sayfası İçerik 
Yeterliliği

Genel Memnuniyet 

Memnuniyet Oranları

91,50% 98,10% 91,50% 92,10% 87,27% 90,90%
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IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

A-Üstünlükler  

  

• Öğrenci odaklı çalışılması ve öğrencilerin sorunlarına hızlı ve rasyonel çözümler 

üretilebiliyor olması 

• Öğrencilerin kullanımına ve sosyalleşmesine yönelik çok sayıda sosyal, kültürel, sanatsal 

ve sportif imkanların bulunması 

• Etkin öğrenci topluluklarının olması 

• Konferans salonunun ihtiyaca cevap verebiliyor olması 

• Birimlerde kullanılan cihazların ve malzemelerin yeni ve kaliteli olması 

• İhtiyaç anında üniversitenin diğer birimlerinden destek alınabilir olması 

• Öğrenci yurtlarının ucuz, yenilenmiş ve öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap 

verebiliyor olması 

• Ofis ve sarf maddesi ihtiyaçlarının kolay karşılanabilir olması 

• Sağlık hizmetinin ücretsiz veriliyor olması 

• Psikolog olması (Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri) 

• Diyetisyen olması (Beslenme ve Diyet Danışmanlığı) 

• Kaliteli, temiz, kalori ve protein dengeli, besleyici ve ucuz yemek hizmeti veriliyor 

olması 

• Yemekhanelerdeki geri dönüşümlü atıkların ve atık yağların belediye tarafından toplanıp 

geri dönüşümünün sağlanması 

• Bütçesinde burs olanaklarının olması 

• İhtiyaç sahibi öğrencilerimiz için Kızılay iş birliği ile kurulan Genç Butik’ in olması 

• Satın alma Şube Müdürümüzün mevzuat bilgisi ve mesleki yeterliliğis 

• Kültürel Hizmetler Şube Müdürünün kültürel organizasyon deneyimleri 

• İdari, teknik ve yemekhanede çalışan mevcut personelimizin nitelikli olması 

• Üniversitemizin kamuoyundaki pozitif algısı 

• Öğrenci Yaşam Merkezimizin olması 

• Spor kompleksi ve halı sahalarımızın olması 

• Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma imkânının bulunması 

• Kendi bütçesinin olması 

• Kamu bütçe desteğine sahip olması 

• Kâr amaçlı olmaması 

• Gelir çeşitliliğine sahip olması 

• Tüm kayıtların elektronik ortamda tutulması 

• İç Kontrol Sistemi ve Risk Yönetimi konusunda istekli bir yönetimin olması 

• Kalite politikasına önem veriyor olması 

• Kira ödenmemesi 
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B-Zayıflıklar 

 

• Yeni kurulan bir üniversite olması 

• Malî kaynak yetersizliği 

• Yönetici kadroların az olması 

• Yeterli personelimizin olmaması 

• Yeterli uzman hekim kadrosunun olmaması 

• Fiziki kapasite eksikliğinin olması 

• Kurumsallaşma eksikliğinin olması 

• Personel eğitim imkanlarının yeterli düzeyde olmaması 

• Üniversitemiz merkez kampüsünün şehir merkezine uzak olması ve ulaşım imkanlarının 

yetersizliği 

• MYO’ların farklı ilçelerde dağınık halde olması ve organizasyon güçlüğü yaratması 

• Yeteri kadar ekipmanımızın ve malzememizin olmaması 

• Başkanlığımıza bağlı taşıma kamyonlarımızın ve minibüslerimizin olmaması 

• Kurum içi iletişimin yeterli düzeyde olmaması 

• Yemek otomasyon sistemi olmaması ve kayıtların bilgisayar ortamında tutulamaması 

• Ambulans hizmetimizin bulunmaması 

• Üniversite öz gelirlerinin düşük olması 

• Kimi birimlerde ısıtma ve soğutma sistemlerinin yeterli olmaması 

• Öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu açık alanlarda Wi-Fi olmaması 

• Kreş, kamp, dinlenme tesisi gibi sosyal tesislerin yetersizliği 

• Personele yönelik kurumsal düzeyde sosyal faaliyetlerin azlığı 

• Başarılı personeli ödüllendirme sisteminin olmaması  
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C- Değerlendirme 

Üniversitemiz öğrencilerinin sağlık, kültür, sosyal, spor, psikolojik danışmanlık ve 

rehberlik ihtiyaçlarını karşılayan ve aynı zamanda eğitim öğretimin desteklenmesi amacıyla bu 

alanda uygulama ve araştırmalar yapan Başkanlığımız, misyonunu yerine getirmek ve 

vizyonuna ulaşmak için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. 

 

2020 yılında ortaya çıkan COVİD 19 salgını nedeniyle üniversitelerin uzaktan eğitime 

başlaması, seyahat kısıtlamaları ve personellerin esnek çalışma ve sokak kısıtlaması gibi 

nedenlerle öğrencilerin uzaktan eğitim almasına sebebiyet vermiştir. Eğitim ve öğretimin tekrar 

yüz yüze yapılmasıyla “Güvenli Kampus” kapsamında Covid 19 pandemi koşullarına göre 

Başkanlığımızca gerekli tedbirler alınmış ve öğrencilerimize desteklerimiz devam etmiştir. 

 

Birim faaliyet raporumuzda; Birimimizin mevcut durumu ve geleceğini etkileyebilecek 

iç ve dış etkenlerden kaynaklanan ve kuruluşun kontrol edebileceği koşullar ve eğilimler 

incelenerek güçlü ve zayıf yönlerimiz belirlenmeye çalışılmıştır. Sunulan hizmetlerimize 

yönelik ayrıntılı bilgilere yer verilmiş, performans göstergeleri belirlenerek yıllara göre 

değerlendirmeleri yapılmıştır. Güçlü yönlerimizin muhafaza edilmesi ve zayıf yönlerimizin 

güçlendirilmesine yönelik planlamanın yapılarak risklerin yönetilmesi faaliyetlerin aksamadan 

yürütülmesi ve iyileştirilmesi için önem taşımakta olup, iç kontrol kapsamında çalışma ve 

planlamalarımız devam etmektedir. 
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V-ÖNERİ VE TEDBİRLER 

 

Daire Başkanlığımız tarafından yürütülen hizmetlerin yaygınlaştırılması ve sunulan hizmetlerin 

kalitesinin sürekli olarak iyileştirilebilmesi için elbette malî yeterlilik ve nitelikli personel sayıları büyük 

önem taşımaktadır. 

 

Bu anlamda başkanlığımızın malî ve insan kaynakları yönünden güçlendirilmesi hedeflerine 

ulaşmasını kolaylaştıracaktır. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlıklarının kendi öz gelirlerini üretebilir 

olması bir avantaj olarak düşünülebilir. Ancak bunun için fiziki mekanlarının çeşitliliği ve altyapılarının 

güçlü olması gerekmektedir. Diğer yandan hizmet kalitesinin sürdürülebilirliği personel sayılarının 

artmasına, nitelikli personelin kuruma kazandırılmasına ve personelin memnuniyetiyle mümkündür. 

  

 

İlerleyen süreçte fiziki mekanlarımızın çeşitlendirilmesi, alt yapılarının güçlendirilmesi 

başkanlığımızın öz gelirlerini arttıracak faaliyet alanlarına olanak sağlayacaktır. 

 

Personel motivasyonunun arttırılması için personele yönelik kurum içi etkinlikler, eğitimlerine 

yönelik faaliyetler düzenlenmeli, personel sayıları arttırılarak hem iş yükü azaltılmalı hem de hizmet 

kalitesinin sürdürülebilirliği sağlanmalıdır. 
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