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BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU 

  

          5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali 

yönetimi anlayışı; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi 

ve kullanımını, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtımını, hesap verebilirliği, malî 

saydamlığı, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, tüm malî işlemlerin 

muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü öngörmektedir. Bu kapsamda; 

her yıl bütçe ile kendisine ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından, idari 

sorumlulukları çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu düzenleneceği söz konusu Kanununun 

41. maddesinde hüküm altına alınmıştır.   

          Kuruluş amacı öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, barınma, beslenme, 

çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları 

kazanmalarına imkân sağlayarak, gerek sağlık ve gerekse sosyal durumlarının 

iyileşmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkân 

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

olarak yetiştirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme ve eğlenme 

alışkanlıkları kazandırmak olan Dairemizin 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak, “Kamu 

İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin” Birim Faaliyet 

Raporu başlıklı 10’uncu maddesi gereği hazırlanan bu Faaliyet Raporu, Üniversitemiz 

öğrenci ve personeline yönelik olarak yapılan hizmetleri ve bu hizmetlerin daha verimli 

hale dönüştürülebilmesi için gelecek yıllarda ulaşılmak istenen amaçların ve yapılması 

düşünülen faaliyetlerin bir plan ve program çerçevesinde gerçekleştirilebilmesine rehber 

olacaktır. Bu vesileyle bu raporun hazırlanmasında emeği geçen personelimize teşekkür 

ediyorum. 

          Saygılarımla, 

                                                                                                          

                                                                                         Timuçin DOĞAN 

                                                                                      S.K.S. Daire Başkanı V. 

                                                                                      

 

 

 



 

BİRİM TEŞKİLAT YAPISI  

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; 2547 Sayılı Kanun’un 2880 sayılı kanunla 

değişik 46. ve 47. maddeleri uyarınca, 03.02.1984 tarih, 18311 sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanan uygulama yönetmeliği çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir. 

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; Sorumlu Rektör Yardımcısı, Genel Sekreter 

ve Daire Başkanı olarak teşkilatlanmıştır. 

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nca; Beslenme Hizmetleri Birimi, İdari ve Mali 

İşler Birimi, Kültürel Hizmetleri Birimi, Spor Hizmetleri Birimi ve Sağlık ve Sosyal Hizmetler 

Birimlerince hizmetler yürütülmektedir.                                            

1- GENEL BİLGİLER 

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; çalışanlarımızın ve öğrencilerimizin beden ve 

ruh sağlığını korumak, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre serbest 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 kazandırmak amacıyla faaliyetlerde bulunmaktadır. 

Diğer bir ifadeyle, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığı, üniversitemizde öğrenimlerini sürdüren öğrencilerimize beslenme hizmetleri 

sunan, öğrencilerimizin kültür, sanat, spor ve diğer sosyal alanlardaki ihtiyaçları ile psikolojik 

danışma ve rehberlik alanındaki ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan bir hizmet birimi ve ayrıca 

eğitim ve öğretimin desteklenmesi amacıyla tüm birimleriyle faaliyette bulunan bir hizmet 

birimidir. 

A. Misyon ve Vizyon 

Misyon 

Toplumumuzun gelişmesine katkıda bulunacak aydın, yaratıcı düşünebilen, ileri 

görüşlü, yenilikçi, araştırmacı ve dinamik insanlar yetiştirmeyi, Çağdaş bir Türkiye için 

yarınları yaratacak  olan öğrencilerimizin sosyal gelişimlerini sağlayacak bir üniversite ortamı 

yaratmak amacıyla öğrencilerimizin sosyal, kültürel, beslenme, psikolojik danışmanlık ve 

rehberlik ihtiyaçlarını karşılamaktır. 



 Vizyon 

Öğrencilerimize ve personelimize yönelik hizmet verdiğimiz tüm alanlarda taleplere 

cevap verebilen, bilgi ve teknoloji ile donatılmış, kaynaklarını verimli ve etkin kullanan hizmet 

verdiği kitle ile daima kendini geliştiren, yenilikçi ve öncü olmayı hedeflemekteyiz. 

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

Yetki: 

2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 46. ve 47. maddeleri uyarınca 

düzenlenen ve 03 Şubat 1984 tarih ve 18301 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe 

giren Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesinin 

teşkilatlanması, yönetimi, çalışmalarıyla ilgili yönetmelikle yetkili kılınmıştır. 

Görev: 

Öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, 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.  

Sorumluluk: 

Daire; amacını gerçekleştirmek için bütçe imkanları nispetinde aşağıda gösterilen temel 

ve benzeri hizmetlerden sorumludur. 

 Öğrenciye yönelik psikolojik, danışmanlık ve rehberlik hizmetinden, 

 Kültürel ve spor alanlarında çalışmalar ve gösterilerden 

 Öğrencilere yemek bursu, beslenme, çalışma, dinlenme ve boş zamanlarını 

değerlendirme konusunda yardımcı olacak hizmetlerin sağlanmasından, 

 Hizmet alanına giren konularda araştırma ve uygulamalardan sorumludur. 

C. Birime İlişkin Bilgiler 

1-Fiziksel Yapı 

1.2. Sosyal Alanlar 

 Yemekhaneler (Tablo 5) 



 Spor Tesisleri (Tablo 7) 

 Sportif Faaliyetler (Tablo 8) 

5.Sunulan Hizmetler 

5.2. İdari Hizmetler 

5.2.1. Öğrencilere Sunulan Sağlık Hizmetleri 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerinin 

01.01.2012 tarihinden itibaren uygulanmaya başlamasıyla üniversitemiz öğrencilerinin tedavi 

giderleri Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca karşılanmamaktadır. 

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Mediko-Sosyal Merkezinde; 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmeti verilmektedir. 

5.2.2. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri 

Öğrencilerin karşılaştıkları duygusal, sosyal, eğitime veya meslek ve iş seçimine ilişkin 

sorunların çözümünde onlara danışmanlık ve rehberlik yapar ve bu amacını gerçekleştirmek 

için aşağıdaki hizmetleri yürütür: 

 Yeni giren öğrencilere, üniversite kuralları ve yakın çevre hakkında tanıtıcı ve 

aydınlatıcı bilgiler vermek, öğrencinin çevreye ve üniversiteye alışmasını sağlamak, 

 Öğrencilerin sorunlarını saptamak ve çözümü için ilgili kurumlarla işbirliği 

yapmak, 

 Bulundukları bölümü değiştirmek isteyen öğrencilerin kendi ilgi ve 

yeteneklerini tanımasına ve uygun seçimler yapmasına yardımcı olmak, 

 Öğrencilere ileride sahip olacakları mesleğe ilişkin bilgiler vermek ve onları 

çevredeki iş imkanlarından haberdar etmek. Özel kamu kuruluşları ile işbirliği yaparak, 

mezunlara iş bulmaya yardımcı olmak ve işe yerleştirilen mezunları imkanları ölçüsünde 

izlemek, 

 Duygusal sorunları olan öğrencilere, istek ve ihtiyaçlarına göre bireysel veya 

grupla psikolojik danışma yapmak. Bireyin önemli kararlar almasına, kendisini daha iyi 

tanımasına, çevresindeki insanlarla daha etkili ilişkiler kurmasına yardımcı olmak, 

 Öğrencilerle ilgili olarak havale edilen vakalarda yetkililerce ön görüşme 

yapılmasını ve gerektiğinde onlara psikolojik testler uygulanmasını sağlamak. Yapılan 

değerlendirme sonucuna gore öğrenciyi ilgili hizmet birimine göndermek. 

Rehberlik hizmeti birimi 2021 yılında 205 öğrenciye ve 41 personele hizmet vermiştir. 

 



5.2.3. Beslenme Hizmetleri 

Öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın beslenme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 

işletilen yemek salonlarının sağlıklı, düzenli ve hijyenik koşullarda hizmet vermesini 

sağlamakta ve denetlemektedir. 

Öğrencilerimizin yemek hizmetine kolay ve hızlı ulaşabilecekleri için, Meşelik 

Yerleşkesinde 2 adet, Bademlik Yerleşkesinde 1 adet, Ali Numan Kıraç Yerleşkesinde 1 adet, 

Organize Sanayi Bölgesi Yerleşkesinde 1 adet, Sivrihisar, Çifteler ve Mahmudiye İlçelerindeki 

Yerleşkelerde de 1 ‘er adet olmak üzere toplam 8 adet yemekhane ile hizmet vermekteyiz. 

Üniversitemiz Beslenme Hizmetleri Birimimizin kontrol ve denetiminde 

öğrencilerimizin enerji ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan yemek listeleri doğrultusunda 

öğrencilere ve personele yemek hizmeti verilmektedir. Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayan 

yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte Koronavirüs (Covid-19) salgınının 

toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını 

kontrol altında tutma amacıyla 27.04.2021 tarihli ve 7576 sayılı “Tam Kapanma Tedbirleri” 

konulu Genelge kapsamında 29 Nisan - 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında Üniversitemiz 

Yemekhanesi kapalı olduğundan yemek verilememiştir. 1 Temmuz- 26 Eylül 2021 tarihleri 

arasında Hastane ile ortak üretim yapılarak yemek hizmeti verilmiştir. Yemek hizmeti 

Başkanlığımızca yapılan ihale sonucunda 27.09.2021 tarihinden itibaren firma tarafından 

verilmektedir.  

2021 yılında Üniversitemizde akademik, idari ve öğrenciye toplam 317.321- öğün 

yemek verilmiştir. 

Akademik ve İdari Personele 41.425- öğün 

Öğrencilere 253.590- öğün 

Öğrenciler (Yaz) 6.904- öğün (Tıp Fakültesi Öğrencileri) 

Burslu öğrencilere 12.749- öğün yemek verilmiştir. 

2021 yılında misafirlere ücretli 2.513 öğün, Ücretsiz 140 öğün yemek verilmiştir.  

5.2.4. Kültür Hizmetleri 

Kültür Hizmetleri Birimi; öğrencilerin ilgi alanlarına göre boş zamanlarını 

değerlendirmek, yeni ilgi alanları ile birlikte ve eğlence alışkanlığı kazanmalarını sağlamak, 

güzel sanatlarla ilgili faaliyetleri izlemelerini isterlerse bu faaliyetlere katılmalarını temin 

etmek amacıyla hizmet eden bir birimdir. 



Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirilmesi ve enerji yükünün olumlu bir 

yaratıcılığa yönelmesinde sanatsal, kültürel ve bilimsel etkinlikler önemli yer tutmaktadır. 

ESOGÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı olarak öğrencilerin bilimsel ve analitik 

düşünebilen bireyler olarak yetişebilmesi ve boş zamanlarını en aktif şekilde 

değerlendirebilmeleri için öğrenci kulüplerinin kurularak etkinlik yapmaları desteklemektedir. 

Kültür, sanat ve bilim alanında etkinlik gösteren kulüplerin hazırladığı ve sunduğu 

çalışmalarla öğrencilerin bilimin yanısıra sanatı da farklı boyutlarda algılamalarına ve hayata 

geçirmelerine olanak tanımak; Mesleki alanda etkinlik gösteren kulüplerin organize ettiği ve 

konularında uzman ve lider kuruluşlardan temsilcilerin katıldığı sempozyum, panel gibi 

aktiviteler ile öğrencilerin mesleki bilgi birikimine de katkıda bulunmaktadır. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Yönetim Kurulu 

denetiminde çalışmalarını sürdüren  109  öğrenci kulübü tarafından ders yılı boyunca çok çeşitli 

kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenmektedir. Bu etkinliklerin düzenlenmiş olması 

öğrencilerimizin ders dışı başarılarının çok etkileyici bir örneğini oluşturmuştur.  

Covid-19 salgını nedeniyle kulüpler tarafından düzenlenen etkinlikler İl Umumi 

Hıfzısıhha Kurulu Kararları dikkate alınarak yüzyüze ya da online olarak yapılmaktadır.  

Fakültelere Göre Öğrenci Kulüpleri Dağılımı: 

Rektörlük    27 

Eğitim Fakültesi   4 

Fen Edebiyat Fakültesi  15 

Mühendislik Mimarlık Fakültesi 19 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 8 

Tıp Fakültesi    15 

Turizm Fakültesi   5 

Ziraat Fakültesi   2 

İlahiyat Fakültesi   5 

Sivrihisar Meslek Yüksekokulu 1 

Sağlık Bilimleri Fakültesi  1 



Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı 2 

Uluslararası İlişkiler Birimi  1 

Mahmudiye Meslek Yüksekokulu 1 

Sanat ve Tasarım Fakültesi  2 

Diş Hekimliği Fakültesi  1 

TOPLAM     109 Öğrenci Kulübü bulunmaktadır. 

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ FAALİYETLERİ 2021 

REKTÖRLÜĞE BAĞLI ÖĞRENCİ KULÜPLERİ 

 HUKUK VE ERDEM KULÜBÜ 

Türk Devlet Geleneği ve Nizamümülk Siyasetnamesi 

 TİYATRO KULÜBÜ 

Tiyatro Oyuncu Seçmeleri 

 YENİLER KULÜBÜ 

Sadık TANRIKULU ile Sohbet 

 GÜMÜŞ SIRTLAR KORUMALI FUTBOL KULÜBÜ 

Takım Oyuncusu Seçmeleri 

 YAPAY ZEKA KULÜBÜ 

Yapay Zeka Nedir? – Online                        

 DAĞCILIK KULÜBÜ 

Tanışma Toplantısı 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ 

 ULUSLARARASI İLİŞKİLER KULÜBÜ 

Erasmus + KA105 Proje Yazma Eğitimi- Online 

Pandemi Dolayısıyla Küresel Ekonomide Asya'nın Artan Önemi- Online 

Oryantasyon 

Akademi Günleri 

 İŞLETME VE EKONOMİ KULÜBÜ 

Mezun Olduk Ne Olduk- Online 

Dijital Media Summit- Online 

Ekonomi Zirvesi 

 



 

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ 

 TÜRKİYE TIP ÖĞRENCİ KOMİTESİ (Türk MSICK) KULÜBÜ 

Meme Kanserine ve Prostat Kanseri Eğitimi 

Meme Kanserine ve Prostat Kanseri Farkındalık 

Yarınlarımızı Yeşillendiriyoruz 

Değişim Sınavı-Semineri 

“Değişim Sınavı” 

"Tıpta Nasıl Çalışılır" İsimli Etkinlik  

HIV/AIDS Farkındalık Etkinliği 

"Oyuncak Ayı Hastanesi" 

 AVRUPA TIP ÖĞRENCİLERİ TOPLULUĞU 

E-Twinning- Online 

Covid-19 ve Tükenmişlik Sendromu- Online 

Sanat İçinde Sanat- Online 

Afet Tıbbına Giriş Sınır Tanımayan Doktorlar- Online 

Tıbba Hukuki Bakış- Online 

Covid19 Pandemisi ve İnfodemi- Online 

Bir Cerrahın Gözünden Sünnet- Online 

Sahte Mi? - Online 

Dikkat Siz Misiniz Yoksa Dikkatsiz Mi? 

Kadın, Cinsiyet, Toplum 

 BİLİMSEL ARAŞTIRMA KULÜBÜ 

Cerrahi Dikiş Eğitimi ve Pratik Uygulaması 

 YEŞILAY KULÜBÜ 

Tütün ve Sigara Bağımlılığı- Online 

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ 

 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ TOPLULUĞU 

Atöly-EM-Online 

AKADEMİ-EM- Online 

Mock İnterview-Online 

Türkiye EMT Vaka Analiz Yarışması-Online 

Kaliteli Endüstri mühendisliği Kulübü 



 

 MİMARLIK VE TASARIM KULÜBÜ 

Atölye Çalışmaları- Online  

Satırlar Arasında Rastlantısal Mekanlar - Online 

Akromatik Mercekten Mekansal Detaylar- Online 

 İNŞAAT KULÜBÜ 

Mesleğe İlk Adım 

 MALZEME BILIMLERI KULÜBÜ 

Malzeme Günleri 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ 

 İNSAN HAK VE HÜRRİYETLERİ KULÜBÜ 

Serdar TUNCER ile söyleşi 

TURİZM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ 

 REKREASYON KULÜBÜ 

Profesyonel Cv hazırlama eğitimi-Online 

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ 

 TOPLUMSAL FARKINDALIK KULÜBÜ 

Bağımsızlık Yaşam İçin İstihdam EFİL- Online 

"Göz Kulak Oluyoruz" İsimli Etkinlik- Online 

"Özel Yetenekliler Eğitiminde Güncel Yaklaşımlar" İsimli Etkinlik- Online 

Empati Etkinliği  

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ 

 LIDERLIK KULÜBÜ 

Haklı Çıkarma Sanatı Üzerine Uygulamalı Eğitim 

 

5.2.5. Spor Hizmetleri 

Öğrencilerimize ve personelimize sportif hizmetler sunmakta olup Üniversitemizi 

temsilen Üniversite Sporları Federasyonu’nca düzenlenen müsabakalara; Futbol, Salon 

Futbolu, Korumalı Futbol, Basketbol, Voleybol, Hentbol, Tenis, Yüzme, Masa Tenisi, 

Badminton, Atıcılık, Boks, Tekvando, Satranç, Bilek güreşi, Kick Box ve Ragbi branşlarında 

kadın ve erkek sporcularımızla katılım sağlanmaktadır.  

 

 

 



Spor Tesisleri 

Kapalı Spor Salonu 

Meşelik Yerleşkesinde, 23x48 m. Ebadında zemini 1. Sınıf tarafleks, 1100 kişilik seyirci 

kapasitesine sahip uluslararası basketbol, voleybol ve hentbol karşılaşmalarının yapılabildiği 

spor salonu mevcuttur. Çok amaçlı kurulan spor salonunda; 400 m2 alana kurulmuş belgeli 

antrenörler rehberliğinde hafta içi 08.00 - 21.00 saatleri arasında, Cumartesi günleri ise 09.00-

14.00 saatleri arasında aylık ve günlük kayıt yaptırarak hizmet alınabilen bedensel uyum 

merkezi, yoga ve pilates salonu, boks, tekvando, kick box gibi sporların yapılabileceği çok 

amaclı salon bulunmaktadır.  

Futbol Halı Sahalar (Açık) 

 Spor salonu çevresinde; 30x50 m. ölçülerinde zeminin 4,5 cm özel sentetik çim, her 

türlü yağış ortamında dahi rahatlıkla oynanabilen bir alt yapıya ve ışıklandırma sistemine sahip 

2 adet açık, 1 adet kapalı halı saha mevcuttur. Halı sahalarımızdan öğrenci ve personelimiz 

öncelikli olmak kaydıyla rezervasyon yaptırarak yararlanabilmektedir. Halı sahalarımız hafta 

içi 08.00-22.00 cumartesi günleri 09.00-22.00 saatleri arasında hizmet vermekte olup pazar 

günleri kapalıdır. 

Tenis Kortları (Açık) 

 Standart ölçülerde akrelik Zemin kaplamalı 5 adet açık ve 2 adet kapalı tenis kortu ile 

hafta içi 8.00-22.00 cumartesi günleri 9.00-22.00 saatleri arasında hizmet verilmektedir. 

Açık Basketbol Sahaları 

Salonun batısında 6 adet potadan mevcut 500 m2 alanda açık basketbol sahaları 

mevcuttur.  

Dağcılık Kulesi 

 Salonun doğusuna yapılmış olan dağcılık kulesi mevcuttur. Üniversitemiz Dağcılık 

Kulübü üyeleri ve Üniversitemiz öğrencileri tarafından trekking ile kaya tırmanışının yanı sıra 

ilkyardım, dağcılık ekipmanları üzerine eğitim çalışmaları yapılmaktadırlar. 

         ESOGÜ Stadyumu 

Üniversitemiz Stadyumu, Toplam 9.600 m2 kapalı alanı ve 3.200 seyici kapasiteli, 

68x105 metre ölçülerinde sentetik çim kaplamalı, gece aydınlatmalı, ve elektronik skorbord 

bulunan futbol sahası, çevresinde her biri 122 cm genişliğinde 8 adet kulvarlı atletizm pisti ile 

hizmet vermektedir. Kapalı alan içerisinde; 2 adet antreman salonu, 1 basın toplantısı odası, 4 

adet sporcu soyunma odası, 2 adet hakem odası, 1 adet doping kontrol odası vb. kullanım 

alanları ile spor müsabakalarına ev sahipliği yapabilmenin yanında, üniversitemizin mezuniyet 

törenleri ve bahar şenlikleri de yapılabilmetedir. 

Amaç öğrencilerimizin ders saati dışındaki boş zamanlarında ilgi ve yetenekleri 

doğrultusunda geçici işlerde çalıştırılarak, hem maddi kazanç hem de uygulama becerisi 

kazanmaları sağlanarak iş disiplini edinmiş üretken bireyler olarak yetişmelerine katkıda 

bulunmaktır. 



5.2.7. Kısmi Zamanlı Çalıştırma 

Üniversitemizin akademik ve idari birimlerinde çalıştırılan öğrencilerdir. Bu uygulama 

çerçevesinde, öğrencilerimizin ders saatleri dışındaki boş zamanlarında ilgi ve yetenekleri 

doğrultusunda geçici işlerde çalıştırılması suretiyle, hem maddi kazanç elde etmelerine hem de 

uygulama becerisi kazanarak iş disiplini edinmiş üretken bireyler olmalarına katkıda bulunmak 

amacıyla kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılmaktadır.   

2021-2022 Eğitim-Öğretim döneminde 222 kişilik kontenjan ile haftalık 15 saati 

geçmeyecek şekilde 60 saat üzerinden 715,50-TL ücret ödenerek kısmı zamanlı öğrenci 

çalıştırılmaktır. Ancak Covıd-19 salgını nedeniyle 2020-2021 Eğitim Öğretim güz yarıyılının 

uzaktan eğitimle devam edeceği kararı verildiği için kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılmamıştır. 

2021-2022 Akademik Yılı güz dönemi 4 Ekim 2021 tarihinde başlamıştır. 

5.2.8. Burslar 

Yemek Bursları: 2021-2022 Akademik Yılı 4 Ekim 2021 tarihinde başlamıştır, bu 

tarihten itibaren maddi durumu iyi olmayan fakülte ve yüksekokullardaki 700 öğrenciye, 

300’de üniversite takımlarında oynayan sporcu öğrencilere toplamda ise; 1000 öğrenciye 

yemek bursu verilmektedir. Covıd-19 salgını nedeniyle Eğitim ve Öğretime ara verilip uzaktan 

eğitim ile devam edeceği kararı verildiğinden 2020-2021 Eğitm- öğretim döneminde yemek 

bursu verilmemiştir.  

YÖK Destek Bursları: Yükseköğretim Kurulu tarafından 2016-2017 Eğitim Öğretim 

yılından başlayarak devlet üniversitelerinde desteklenmesine karar verilen lisans programlarına 

ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere Yükseköğretim Kurulunca belirlenen 

miktarda ve sürede aylık olarak YÖK Destek Bursu verilmektedir.  

Üniversitemizde 2020-2021 Öğretim yılında 36 öğrenci YÖK destek bursundan 

faydalanmıştır. Burs almaya devam eden 26 öğrenci ve yeni burs almaya hak kazanan 16 

öğrenci olmak üzere 2021-2022 yılında toplam 42 öğrenci YÖK Destek Bursundan 

yararlanmaktadır.   

6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi  

A-)   ÖN MALİ KONTROL SONUCU GÖRÜŞ YAZISI YAZILMIŞ OLAN  

MALİ KARAR VE İŞLEMLER  (2021 YILI)  

TARİH  TALEP EDEN BİRİM KONUSU  

09.09.2021 
Sağlik Kültür ve Spor 

Daire Başkanliği 

Malzeme Dahil Yemek Yapimi  

Servis Ve Sonrasi Yemek Hizmet Alimi 

 



İç Kontrol  

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının 6.1.1. kod numarasıyla 

öngörülen “ESOGÜ Kurumsal Risk Yönetim Strateji Belgesinin hazırlanması ve yürürlüğe 

konulması” eylemine dayanılarak “Birim Risk Çalışma Grubu Üyeleri” tablosu ve “Konsolide 

Risk Raporu” düzenlenmiştir.  

İç Denetim  

2021 Yılı İç Denetim Programı kapsamında “Yayın İşlemleri Faaliyetleri’nin sistem 

denetimi gerçekleştirilmiştir. Mevzuata uygunluk ve organizasyon yapısı değerlendirilmiştir. İç 

denetim sonucunda, Bulgular, Öneriler ve Eylem Planları doğrultusunda uygulamada yaşanan 

aksaklıklar konusunda uzlaşmaya varılmıştır. 

Dış Denetim Üniversitemizin her yıl düzenli olarak yapılan dış denetim kapsamında 

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 2021 yılında Sayıştay denetçileri tarafından denetime 

tabi tutulmuştur.  

II. AMAÇ VE HEDEFLER 

A) İdarenin Amaç ve Hedefleri 

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Üniversitemizde öğrencilerin beslenme, 

sosyal, kültürel, danışma ve rehberlik ile spor ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimi ve aynı 

zamanda eğitim-öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların 

yapıldığı bir uygulama dairesidir. Başkanlığımızda stratejik amaç ve hedefleri gerçekleştirmek 

üzere faaliyetlerimiz sürdürülmektedir. 

Stratejik Amaç ve Hedefler; Üniversitemizin Stratejik Planında belirtilen, 

Birimimizin sorumlu tutulduğu Stratejik Amaç ve Hedefleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler 

4.3.Yükseköğretim öğrencilerine sunulan 

beslenme ve barınma hizmetlerinin 

kalitesinin arttırılması; öğrencilerin kişisel ve 

sosyal gelişimi desteklenerek yaşam 

kalitesinin yükselttirilmesi 

43- Beslenme hizmetlerinden yararlanan 

öğrenci sayısı 

45- Öğrenci kulüp ve topluluk sayısı 

46- Sosyal, kültürel ve sportif faaliyet sayısı 

47- Yükseköğretimde öğrenci başına 

beslenme harcaması 

47- Öğrencilerin beslenmelerine ilişkin 

giderler 



49- Yükseköğretimde öğrencilere 

sunulan sağlık hizmetinden yararlanan 

öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına 

oranı (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerinin 

01.01.2012 tarihinden itibaren uygulanmaya 

başlamasıyla üniversitemiz öğrencilerinin 

tedavi giderleri Sağlık, Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığınca karşılanmamaktadır).  

49- Öğrencilere sunulan sağlık hizmetinden 

yararlanan öğrenci sayısı (Sadece Psikolojik 

Danışmanlık Hizmeti verilmektedir) 

 

B) Temel Politika ve Öncelikler  

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın temel politikası tüm faaliyetlerin saydamlık 

ve hesap verilebilirlik anlayışı ile yerine getirilmesinin sağlanması, karar alma ve uygulamada 

çalışan personelin katılımının ön planda tutulması ve sorumluluk verilmesidir. Çalışanların 

takım bilinci içerisinde, bilginin paylaşıldığı katılımcı yönetim anlayışıyla; Kurum misyon, 

vizyon ve kalite politikasına bağlı kalarak aşağıdaki temel değerleri benimsemektir.  

 Atatürk ilkelerine ve inkılaplarına bağlı olmak, 

 Yasal düzenlemelere uymak, 

 Etik kurallara uymak, 

 Herkesi din, ırk, milliyet, renk, düşünce farklılığı gözetmeksizin sevmek ve 

saygılı olmak, 

 Doğruluktan ve dürüstlükten taviz vermemek, 

 Anlayışlı ve şefkatli olmak, 

 Çevreyi ve doğal kaynakları korumak, 

 İşimizi sevmek, 

 Disiplin, görev bilinci ve sorumluluk duygusuna sahip olmak, 

 Yönetimde adil ve tutarlı olmak, 

 Şeffaf olmak, 

 Güvenilir olmak, 

 Takım ruhuna sahip olmak, 

 Kaynakları maliyet etkin olarak kullanmak, 



 Hizmette kaliteyi gözetmek, 

 Yenilikçi olmak, 

 Öngörülü faaliyetlerde bulunmak, 

 Gelişime açık bir yönetim politikası izlemek, 

 Kararları veri ve bilgiye dayandırmak, 

 Çalışanların kendini geliştirmesini teşvik etmek. 

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER  

A. Mali Bilgiler  

Tablo: 61 

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE  

ÖDENEK İCMALİ (BİRİNCİ DÜZEY) 

AÇIKLAMA 2021 YILI BÜTÇE 

TEKLİFİ 

01- PERSONEL GİDERLERİ 5.135.325,00 

02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 

GİDERLERİ 
448.000,00 

03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 4.116.000,00 

04- FAİZ GİDERLERİ  

05- CARİ TRANSFERLER  

06- SERMAYE GİDERLERİ  

07- SERMAYE TRANSFERLERİ - 

08- BORÇ VERME - 

09- YEDEK ÖDENEKLER - 

TOPLAM 9.699.325,00 

 2021 yılı Üniversite bütçesinin başlangıç ödenekleri, yıl içindeki hareketleri ve yıl sonu 

harcamaları  

Tablo:63 

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 

AÇIKLAMA K.B.Ö. EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM 

ÖDENEK 

HARCAMA 

01- PERSONEL GİDERLERİ 5.135.325 254.706 180.000 5.209.731 7.691.938,97 

02- SOSYAL GÜV. 

KURUMLA. DEVLET PRİMİ 

GİDERLERİ 

448.000 73.376  552.376 529.839,46 

03- MAL VE HİZMET ALIM 

GİDERLERİ 
4.116.000  15.000 4.101.000 3.428.302,91 



04- FAİZ GİDERLERİ      

05- CARİ TRANSFERLER      

06- SERMAYE GİDERLERİ      

07- SERMAYE 

TRANSFERLERİ 
- - - - - 

08- BORÇ VERME - - - - - 

09- YEDEK ÖDENEKLER - - - - - 

TOPLAM 9.699.325,00 328.082,00 195.000,00 9.863.107,00 11.650.081,34 

 

Tablo 64: Kurumsal Ayrıma göre Bütçe Giderleri Uygulama Sonuçları 

Birim Adı  Cari Yıl (2021) 

Sağlık Kültür Ve Spor Dairesi Başkanlığı 15.593.000,00 

GİDERLER TOPLAMI 15.593.000,00 

Tablo 65: Özgelirler  

HİZMET GELİRLERİ  TAHSİL EDİLEN MİKTAR 

İKİNCİ ÖĞRETİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER 710.681,50 

ÖRGÜN ÖĞRETİMDEN ELDE EDİLEN GELİRLER 6.419.629,20 

YAZ OKULU ÖĞRETİM GELİRLERİ  

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS GELİRLERİ  

SOSYAL TESİS İŞLETME GELİRİ 92.537,00 

YÜKSEKÖĞRETİM DİĞER GELİRLERİ   

DİĞER HİZMET GELİRLERİ  1.011.317,93 

TOPLAM 8.234.165,63 

  

 

Bütçe Uygulama Sonuçları 

2021 Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları  

2021 YILI BÜTÇE TERTİPLERİN ÖDENEK DURUM LİSTESİ 

38.53 - ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ  

       

TERTİP KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN 

TOPLAM 

ÖDENEK 

GÖNDERM

E  

HARCAMA 

(AVANS 

DAHİL ) 

KALAN 

62.241.770.3753-0453.0006-13-

03.02 
3.214.000,00 0 0 3.214.000,00 3.141.430,37 72.569,63 

62.241.772.3755-0453.0006-13-

01.02 
194.000 0 0 194.000 65.189,06 128.810,94 



62.241.772.3755-0453.0006-13-

02.02 
31.000 0 0 31.000 9.467,24 21.532,76 

62.241.772.3755-0453.0006-13-

03.02 
89.000 0 0 89.000 35.654,08 53.345,92 

62.241.772.3755-0453.0006-13-

03.03.10 
126.000 0 0 126.000 47.709,80 78.290,20 

62.241.772.3755-0453.0006-13-

03.05 
414.000 0 0 414.000 1.880 412.120 

62.241.773.3756-0453.0006-02-

01.01 
2.573.000 74.406 0 2.647.406 2.639.993,45 7.412,55 

62.241.773.3756-0453.0006-02-

02.01 
448.000 73.376 0 521.376 520.372,22 1.003,78 

62.241.773.3756-0453.0006-02-

03.03.10 
1.000 0 0 1.000 0 1.000 

62.241.773.3756-0453.0006-02-

03.03.20 
3.000 0 0 3.000 2.642,27 357,73 

62.241.773.3756-0453.0006-13-

01.01 
3.325.000 0 0 3.325.000 3.033.749 291.251 

62.241.773.3756-0453.0006-13-

01.04 
1.576.000 0 180.000 1.396.000 1.174.259,29 221.740,71 

62.241.773.3756-0453.0006-13-

02.01 
466.000 0 0 466.000 401.639 64.361 

62.241.773.3756-0453.0006-13-

02.04 
323.000 180.000 0 503.000 377.109,17 125.890,83 

62.241.773.3756-0453.0006-13-

03.02 
340.000 0 0 340.000 246.769,71 93.230,29 

62.241.773.3756-0453.0006-13-

03.03.10 
5.000 0 0 5.000 1.125,98 3.874,02 

62.241.773.3756-0453.0006-13-

03.03.20 
3.000 0 0 3.000 2.247,73 752,27 

62.241.773.3756-0453.0006-13-

03.05 
50.000 0 15.000 35.000 2.568,75 32.431,25 

62.241.773.3756-0453.0006-13-

03.07 
64.000 0 0 64.000 55.134,41 8.865,59 

62.241.773.3756-0453.0006-13-

03.08 
23.000 0 0 23.000 18.615,05 4.384,95 

62.241.771.3754-0453.0006-13-

03.02 
9.000 0 0 9.000 0 9.000 

98.900.9006.3761-0453.0006-02-

05.03 
2.316.000 0 2.217.927 2.316.000 98.072,52 0,48 

 



B. Performans Bilgileri 

3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 
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4.3. 

Yükseköğretim 

öğrencilerine 

sunulan beslenme 

ve barınma 

hizmetlerinin 

kalitesinin 

arttırılması; 

öğrencilerin 

kişisel ve sosyal 

gelişimi 

desteklenerek 

yaşam kalitesinin 

yükselttirilmesi 

43- Beslenme hizmetlerinden 

yararlanan öğrenci sayısı 
5000 1041 1041 1041 29.951 33.074 

45- Öğrenci kulüp ve 

topluluk sayısı 
107 107 107 107 109 107 

46- Sosyal, kültürel ve 

sportif faaliyet sayısı 
80 19 5 1 26 51 

47- Yükseköğretimde 

öğrenci başına beslenme 

harcaması 

0,12 19,24 0,98 0,48 94,25 28,74 

47- Öğrencilerin 

beslenmelerine ilişkin 

giderler 

4.040,03 20.031,41 27.533,73 13.519,13 
2.849.620,7

5 

2.910.

705,02 

49- Yükseköğretimde 

öğrencilere sunulan sağlık 

hizmetinden yararlanan 

öğrenci sayısının toplam 

öğrenci sayısına oranı (5510 

sayılı Sosyal Sigortalar ve 

Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu hükümlerinin 

01.01.2012 tarihinden 

itibaren uygulanmaya 

başlamasıyla üniversitemiz 

öğrencilerinin tedavi 

giderleri Sağlık, Kültür ve 

Spor Daire Başkanlığınca 

karşılanmamaktadır). 

1,13 
0,33 

 
0,0007 0,47 0,68 0,22 

49- Öğrencilere sunulan 

sağlık hizmetinden 

yararlanan öğrenci sayısı 

(Sadece Psikolojik 

Danışmanlık Hizmeti 

verilmektedir). 

373 103 237 132 205 677 



4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 

Performans bilgi sistemi kullanışlı olmakla birlikte, hedef kayıtlarının grafiksel anlatımı 

veya hedefe varma noktasında birimlerin yaptığı aylık kayıtlar neticesinde nerede olunduğunun 

anlık görülmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. 

IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

A) Üstünlükler  

 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın kendi bütçesinin olması,  

 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın kamu bütçe desteğine sahip olması,  

 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın kar amaçlı olmaması,  

 Yemek ücretinin ve spor tesisleri kullanımının ekonomik seviyede olması, 

 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bütçesinde yemek burs olanaklarının olması, 

 Üniversitemizde kısmi zamanlı öğrenci çalıştırabilme olanağının olması 

 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın gelir çeşitliliğine sahip olması ve dış 

etkenlerden olabildiğince az etkilenmesi,  

 Birimlerin çoğunda doğalgaz sistemi kullanılması,  

 Tüm birimlerin ihtiyaca cevap verecek şekilde yerleşke içinde olması,  

 Yürürlükteki mevzuata ve Türk Standartlarına göre teknik şartnameler hazırlanarak mal 

ve hizmet alınması,  

 Ofis ve sarf maddesi ihtiyaçlarının kolay karşılanabilir olması, 

 Beslenme Hizmetlerinde yemek otomasyon sistemine geçmiş olması ve kayıtların 

bilgisayar ortamında tutulması 

 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi’mizin öğrencilerimize hizmete devam 

etmesi  

B) Zayıflıklar   

 Nitelikli personel sayısının azlığı ve giderek daha da azalması,  

 Spor tesislerinin eskime nedeniyle yetersiz kalması, 

 Spor tesislerinde bulunan destek personelinin yetersiz olması, 

 Bazı birimlerde güvenliğin yeterli olmaması, 

 Psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimimizde 1 psikolog görev yapmaktadır. 

Psikolog sayısının yetersiz olması, 

 Psikolog görevlendirilmesi halinde fiziki ortamın yetersiz olması, 

 Sağlık ve sosyal hizmetler birimine bağlı olarak bir diyetisyenin olmaması, öğrencilere 

ve personele dengeli ve sağlıklı beslenme konusunda bu nedenle destek olunmaması, 

 Kulüplerin malzemelerini bulunduracağı ve faaliyetlerini yürütebilecekleri odalarının 

olmaması. 



C) Değerlendirme   

 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi 

kullanabilen, araştıran, sorgulayan, paylaşımcı, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı öğrencilerin 

iyi yetişmelerine imkanları dahilinde katkıda bulunmaktadır.  

 Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, bilimin ışığında ve çağdaş uygarlık yolunda 

personeliyle kaynakları ihtiyaca göre yerinde ve her zaman kamunun ve Eskişehir Osmangazi 

Üniversitesi’nin menfaatini ön planda tutarak kullanmaktadır.  

 Gerek mali işlemlerde, gerek idari işlerde ve gerek de sunulan hizmetlerde her 

zaman hesap verebilirlik ve şeffaflık politikalarına uygun bir biçimde görevlerini yerine 

getirmektedir. Bu görevlerin yerine getirilmesinde verilen hizmet ile ilişkili kanunlar, 

yönetmelikler ve tüzüklere uyulmakta, katılımcı, adil ve ilkeli olmaya özen gösterilmektedir.  

 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı vermekte olduğu ve vereceği hizmet ile 

gerek Üniversitemizde gerekse diğer kamu Üniversitelerinde örnek bir Daire Başkanlığı olmayı 

hedeflemektedir.  

 Başkanlığımız imkanlar elverdiği ölçüde araç, gereç vb. unsurları günün 

şartlarına ve gelişen teknolojiye göre yenilemekte, onarmakta ve teknolojik imkânlardan 

faydalanmalarına olanak sağlamaktadır.  

 Başkanlığımız bir bütçeye sahip olmakla birlikte,  öğrenci ve personele verilen 

hizmetlerin çeşitliliği nedeniyle bütçe yetersiz kalmaktadır. 

 

V. ÖNERİ VE TEDBİRLER  

Başkanlığımız tarafından sunulmakta olan hizmetlerin yaygınlaştırılabilmesi ve sunulan 

hizmetin kalitesinin devamı ve daha iyiye götürülebilmesi için mali olanaklar hayati önem 

taşımaktadır. Mali olanaklarımızın arttırılması direkt olarak sunulan hizmetlerimizi etkilemiş 

olacaktır. Bu nedenle Üniversitemize ait öz gelirin çeşitlendirilmesi ve elde edilen gelirin 

arttırılması için projeler ve planlamalar yapılması önerilerimiz arasındadır.  

Başkanlığımız beslenme, sağlık, kültür ve spor hizmetlerini kapsayan faaliyet 

alanlarında hizmet sunmaktadır. Sunulan hizmetler görüleceği üzere Üniversitemizin geneline 

hitap eden, yaygın bir işleve sahip görevlerden oluşmaktadır.  

Başkanlığımız faaliyet alanı bünyesinde görev yapmakta olan personeli ile 

gerçekleştirmekte olduğu bilgilendirme toplantıları ve dönem faaliyet raporları aracılığı ile 

doğabilecek sorunları önceden tespit etmekte, Üniversitemiz üst yönetimine gerekli bilgiler 

sunulmaktadır. İlgili bilgilerin güncelliğini koruması amacı ile rutin kontroller 

gerçekleştirilmekte ve raporlanmaktadır. 

 



İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis 

edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım 

çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık 

ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç 

kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.  

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 

kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara 

dayanmaktadır. 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında 

bilgim olmadığını beyan ederim.  

 

 

 

               Timuçin DOĞAN 

      Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı V. 


