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04.01.2022 tarihli ve 2022/8 sayılı Kalite Komisyonu Toplantısı tutanağıyla bildirilen 2 

No.lu Kararı uyarınca; İdari Kalite Birimi Alt Çalışma Grubu 17.02.2022 tarihinde Rektör 
Yardımcısı Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER başkanlığında ve ilgili birim yöneticilerinin 
katılımlarıyla toplanarak aşağıdaki değerlendirmelerde bulunmuş ve kararları almıştır. 
 
DEĞERLENDİRME 

Birim Bilgileri 

Bilgi İşlem Müdürlüğü  

Üniversitemizin Bilgi İşlem hizmetleri kapsamında; öğrencilerimiz, akademik ve idari 
personelimiz için temel olarak; 

- Kurumsal bilgi işlem malzemelerinin temini ile bunlar için yazılım ve donanım çalışmalarını 
(bilgisayar ve çevre öğelerinin kurulumu, hizmete sunulması, program kurulumu, son kullanıcı 
desteği vb. işlemler), 

- Üniversiteye servis sağlayan sunucuların yönetilmesi çalışmalarını, 

- Kurumsal erişim sayfalarının yönetilmesi çalışmalarını, 

- Kurum içinde yazılmış veya kurum dışından hizmet alımı ile sağlanan akademik ve idari birim 
yazılımlarının sürdürülebilirliği ile bu programların geliştirilmesi çalışmalarını, 

- Sanal ve Fiziki Bilgisayar Laboratuvarlarının kurulmasını ve işletilmesi çalışmalarını, 

- Üniversitenin e-posta ağı ile anti-virüs yazılımı ve güvenlik duvarının düzenli çalışmalarını 

sahip olduğu ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi kapsamında 
yürüten birimimizdir. 

 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

Üniversitemizde sunulan destek hizmetleri kapsamında öğrencilerimiz, akademik ve idari 
personelimiz için temel olarak; 

- Temizlik, Güvenlik, Yemek ve Kurumsal Ulaşım hizmetleri çalışmalarını yürüten 
birimimizdir. 
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Engelli Öğrenci Birimi 

Üniversitemizde özel gereksinimli öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz için temel 
olarak; 

- Fiziki mekanda erişilebilirlik çalışmalarını, 

- Eğitimde erişilebilirlik için özel gereksinimli öğrencilerimizin eğitimde makul uyarlama 
süreçleri çalışmalarını, 

- Özel gereksinimli personelimizin, iş süreçlerinde ihtiyaç duyabilecekleri acil durum, mekan 
uyarlaması vb. çalışmaları, 

- Engelli farkındalığı için sosyal sorumluluk faaliyetleri çalışmalarını, 

- YÖK Engelsiz Üniversite ve erişilebilirlik belgelendirme çalışmalarını 

yürüten birimimizdir. 

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi 

Üniversitemizde sunulan tüm hizmetlerin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun biçimde 
yürütülmesini sağlayan ve bu kapsamda öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz için 
temel olarak; 

- Acil Durum Eğitimlerinin ve Tatbikatlarının Koordinasyonu çalışmalarını, 

- Acil Durum Planının hazırlanarak uygulanması çalışmalarını, 

- Kurum içi “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin” planlanması ve sunulması 
çalışmalarını, 

- “Ramak Kala” ve “İş Kazası” Formalarının takibi çalışmalarını 

yürüten birimimizdir. 

 

Kariyer ve Mezunlar Merkezi Müdürlüğü 

Üniversitemizin halihazırda öğrencilerine ve mezunlarına yönelik temel olarak; 

- Staj ve iş ilanı duyuru çalışmalarını, 

- Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile Yetenek Kapısı ve Bölgesel Kariyer Fuarı 
çalışmalarını, 

- Üniversitemizde UFND 1710 Kariyer Planlama dersinin verilmesini, 

- Mezunlarla iletişim, istihdam desteği ve mezun istatistikleri çalışmalarını, 

- Öğrencilere kariyer planlama, özgeçmiş hazırlama desteği çalışmalarını, 

- Kariyer alanında kurum içi ve kurum dışı seminerler düzenlenmesi çalışmalarını, 

- Öğrencilerimizi ve Mezunlarımızı iş hayatına hazırlama yönünde destek çalışmalarını 

yürüten birimimizdir. 
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Kütüphane ve Bilgi Merkezi Müdürlüğü 

Üniversitemizde sunulan basılı ve elektronik bilgiye erişim hizmetleri kapsamında 
öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz için temel olarak; 

- Kütüphane dermesinin basılı ve elektronik kaynaklarla zenginleştirilmesi çalışmalarını, 

- Basılı ve elektronik kitap ile dergi koleksiyonlarının satınalma ve abonelik yoluyla temini ve 
sunulması çalışmalarını, 

- Elektronik veri tabanları aboneliklerinin sağlanması ve sunulması çalışmalarını, 

- Ders Materyali ve Kaynak Materyal temini ve sunulması çalışmalarını, 

- Kullanıcı Eğitimleri düzenleyerek bu kaynakların nasıl daha verimli kullanılacağı 
çalışmalarını 

yürüten birimimizdir. 

 

Medya Merkezi Müdürlüğü 

Yaşar Üniversitesi’nin marka bilinirliğine ve görünürlüğüne katkı sağlamak amacıyla temel 
olarak; 

- Tanıtım filmleri, sosyal medya videoları, etkinlik kayıtları ve eğitim videolarını hazırlama 
çalışmalarını, 

- İnternet Televizyonu ve İnternet Radyosu’nun içeriğini oluşturma ve sürdürülebilirliğini 
sağlama çalışmalarını, 

- Kampüs binalarında bulunan yirmi ayrı Dijital Bilgilendirme Ekranı ile kurumsal duyuruların 
yaygınlaştırılması çalışmalarını, 

- Bünyesindeki Televizyon, Kurgu, Ses Kayıt, Radyo ve Fotoğraf Stüdyolarını, ayrıca dijital 
arşiv gibi sistemleri de kullanıcıların hizmetine sunma çalışmalarını, 

- Ödünç Cihaz Sistemi üzerinden sahip olduğu teknik kaynakları İletişim Fakültesi ve Sanat ve 
Tasarım Fakültesi başta olmak üzere ihtiyaç duyan öğrenci ve akademisyenlerinin kullanımına 
sunulması çalışmalarını 

yürüten birimimizdir. 

 

Öğrenci Yurdu Müdürlüğü 

Üniversitemizde barınma hizmetleri kapsamında öncelikle öğrencilerimiz, farklı kurumların 
öğrencileri belirli sürelerde akademik ve idari camiadan misafirlerimiz için temel olarak; 

- Mevcut Kız ve Erkek Öğrenci Yurtlarımız kapsamında barınma, ders çalışma, yemek vb. 
hizmetlere yönelik çalışmaları “Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği” 
çerçevesinde yürüten birimimizdir. 
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Proje, İnşaat Bakım-Onarım ve Teknik İşler Koordinatörlüğü 

Üniversite Kampüsünün fiziki yapılanmasının sürdürülebilirliğinin sağlanması kapsamında 
temel olarak; 

- Selçuk Yaşar Kampüsü Yeniden Yapılanma Koordinasyonu çalışmalarını, 

- EBYS Üzerinden gelen Teknik İş Talep Formu ile yapılan bakım onarım çalışmalarını, 

- Açık ve kapalı alanlarda, periyodik birim içi tetkiklerde tespit edilen ve programa alınan 
bakım ile onarım çalışmalarını, 

- Bina iklimlendirme ve kampüs peyzaj çalışmalarını 

yürüten birimimizdir. 

 

Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü 

Üniversitemizde gerçekleştirilen sağlık, kültür ve spor hizmetleri kapsamında öğrencilerimiz, 
akademik ve idari personelimiz için temel olarak;  

- Sağlık hizmetlerinin sunulması çalışmalarını, 

- Üniversite içi spor faaliyetlerini organize etme, ayrıca takım ve bireysel sporlarda, sportif 
faaliyetlere ve müsabakalara katılım sağlanması çalışmalarını, 

- Üniversite içi kültürel faaliyetler düzenleme, destek verme ve öğrenci toplulukları 
etkinliklerinin planlanması çalışmalarını, 

- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık hizmetleri çalışmalarını 

yürüten birimimizdir. 

Satınalma Müdürlüğü 

Üniversitemizin sunduğu ve sunmayı planladığı hizmetler kapsamında temel olarak; 

- Tüm ihtiyaç kalemlerinin Satınalma işlemlerinin başta “Yaşar Üniversitesi İhale Yönetmeliği” 
hükümlerine uygun biçimde ihale vb. yollarla mevzuata uygun biçimde satın alınmasının 
sağlanması çalışmalarını yürüten birimimizdir. 

Yazı İşleri Müdürlüğü 

Üniversitemizde sunulan kurum içi ve kurum dışı yazışma faaliyetleri kapsamında 
öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz için temel olarak; 

- Üniversitemizin kurum içi ve kurum dışı evrak kayıt çalışmalarını, 

- Kurum içi ve kurum dışı yazışmaların kayda alınması, sevki, takibi, cevaplanmasının 
koordinesi vb. çalışmalarını, 

- Bilgi edinme çalışmalarını (Dilekçe kabulü, CİMER başvuruları vb.) sahip olduğu TSE EN 
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi talimatları uyarınca  

yürüten birimimizdir. 
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KARAR 1: 

Tüm birimlerimiz çalışmalarını kendilerine yol gösterici yasal mevzuat hükümlerine 
uygun biçimde yürütmekte; bu kapsamda kurum içinde gerekli bir takım talimat ve prosedürler 
çerçevesinde iş ve işlemlerini gerçekleştirmektedir. 

 

İdari Birimlerde Kalite Kavramının Yaygınlaştırılması 

Bu aşamada; Üniversitemiz idari birimlerinde, 

• Verimliliği sağlamak için Üniversitemizin imkân ve kabiliyetini geliştirecek, 

• Müşteri memnuniyetinin gelişimini sağlayacak, 

• Etkin bir yönetim sağlayacak, 

• Performans yönetimi için önemli bir araç olacak, 

• Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrol olanağı sağlayacak, 

• Müşterilerce talep edilecek, 

• Kuruluş imajını güçlendirecek ve tanınmasına katkı sağlayacak, 

• Kalite sertifikasına sahip diğer müşteri/firmalarla daha kolay iş birliğinde bulunulabilecek, 

• Hatalı hizmet maliyetlerini etkin bir şekilde azaltabilecek, 

• Müşteri tatmini için firmanın yeterliliğini kanıtlamasına yardımcı olacak, 

• Yönetimsel konulara geniş ve sistemli bir açıdan bakmaya katkı sağlayacak, 

• Sorun ve çözümleri sistematik olarak ele alma fırsatı yakalamayı sağlayacak, 

• Sürekli iyileştirmenin gerçekleştirilmesi için sistematik ve metodik bir yaklaşım sunacak, 

• Kişilere değil, sisteme dayalı bir anlayışın kurulmasını sağlayacak, 

Kaynak: http://nissert.com.tr/icerik-6-iso-9001-kalite-yonetim-sistemi  

 

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme Faaliyetinin Genel Sekreterliğe 
bağlı tüm idari birimlere uygulanması için gerekli çalışmalara başlanması uygun 
bulunmaktadır. 

  

http://nissert.com.tr/icerik-6-iso-9001-kalite-yonetim-sistemi
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KARAR 2: 

 

 

 

Genel Sekreterliğe bağlı 15 birimimizde öncelikle yetkili bir danışmanlık firması 
aracılığıyla danışmanlık hizmeti alınması; bu kapsamda birimlere ait Planlama, Prosedür, 
Talimatlar, Süreçler, Formlar vb. dokümantasyonun tamamlanarak belgelendirme başvurusuna 
hazırlanılması ve 15 Aralık 2022 tarihine kadar TÜRKAK Akreditasyona sahip bağımsız bir 
denetim kuruluşu tarafından belgelendirme denetimine girilmesi ve belgelendirmenin alınması 
planlanmaktadır. 

Gereği için bilgilerinize arz olunur. 

  

Genel Sekreterlik
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Hukuki ve İdari İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı   Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER (Başkan) 

 

Bilgi İşlem Müdürü      Erkan TUNÇ (Üye) 

 

Destek Hizmetleri Müdürü    Kadir YURTEKİN (Üye) 

 

Proje İnşaat, Bakım Onarım Teknik İşler Koord. Ş. Yetkin TÜRK (Üye) 

 

Engelli Öğrenci Birimi    Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER (Üye) 

 

İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi   Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER (Üye) 

 

Kütüphane ve Bilgi Merkezi Müdürü  Gülsevil YILDIZ (Üye) 

 

Medya Merkezi Müdürü    Cenk SÖNMEZ (Üye) 

 

Öğrenci Yurdu Müdürü    Saniye Yazar DENİZ (Üye) 

 

Sağlık Kültür Spor Müdürü    Taylan DÜNDAR (Üye) 

 

Satınalma Müdürü     Yiğit OCAK (Üye) 

 

Yazı İşleri Müdürü     Ata TÜRKFİDANI (Raportör) 


