
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Kodu :BS43RSSDK2 Pin Kodu :08272 Belge Takip Adresi : https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=5264&eD=BS43RSSDK2&eS=61176

Bilgi için: Muhammed Necip YAZICI
Unvanı: Bilgisayar İşletmeni

Kep Adresi:bayuni@hs01.kep.tr

Tel No: 0458 210 7349 - (Dahili) 3231

T.C.
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

Sayı    : E-15604681-020-61176 10.03.2022
Konu  : 2021 Performans Göstergeleri ve Birim İç 

Değerlendirme Raporu

REKTÖRLÜK MAKAMINA
(Kalite Koordinatörlüğü)

  

İlgi : Kalite Güvence Komisyonunun 23.02.2022 tarihli ve E-59743445-020-58215 sayılı yazısı.

Kalite Güvence Komisyonunun ilgi sayılı yazısına istinaden; Fakültemiz 2021 yılı faaliyetlerine 
ait Birim İç Değerlendirme Raporu ekte gönderilmiştir.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Prof.Dr. Çetin YAMAN
 Dekan

Ek: Birim İç Değerlendirme Raporu (36 sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak Tarihi ve Sayısı: 10.03.2022-61176



 

  

 

  

 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

 

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 

2021 
 

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.



BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU (2021) 

1 
 

 

1.BİRİM HAKKINDA BİLGİLER 

1.1 İletişim Bilgileri 

Adres  : Bâbertî Külliyesi Tuzcuzade Mahallesi Demirözü Caddesi Erzincan Yolu üzeri 2.7 km 
69000 BAYBURT 

Telefon : 0 458 333 20 27 - 0458 211 11 54 Dâhili (3232-3231-3206) 

Fax : 0 458 211 1127 

E-Mail : besyo@bayburt.edu.tr  

Website  : https://www.bayburt.edu.tr/tr/spor-bilimleri-2 

 

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Çetin YAMAN 

cetinyaman@bayburt.edu.tr 

 

Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı 

Doç. Dr. Murat KUL 

muratkul@bayburt.edu.tr 

 

Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı 

Dr. Öğr. Üyesi İsmail KARATAŞ  

ismailkaratas@bayburt.edu.tr 

 

Spor Bilimleri Fakültesi Fakülte Sekreteri 

Mustafa Faruk ŞENLİK 

mustafafaruksenlik@bayburt.edu.tr  

 

Birim Kalite Komisyonu(Başkan): Dr. Öğr. Üyesi. İsmail KARATAŞ,ismailkaratas@bayburt.edu.tr 

Birim Kalite Komisyonu(Üye)  : Öğr. Gör. Eda ADATEPE, edaadatepe@bayburt.edu.tr 

Birim Kalite Komisyonu (Üye) : Arş. Gör. Talha SERT, talhasert@bayburt.edu.tr 
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1.2. Tarihsel Gelişimi 

Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu olarak 28/03/1983 tarihli ve 2809 sayılı 
Kanunun ek 30’uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 06/06/2013 tarihinde kurulmuş, Bayburt 
Üniversitesi merkez yerleşke içerisinde 2013 yılında kurulmuştur. 

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 25/12/2016 tarihli kurul toplantısında 2547 Sayılı Kanun’ un 2880 
Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Spor Yöneticiliği Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve 
Rekreasyon Bölümü ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.07.2017 tarihli kurul toplantısında da 
2547 Sayılı Kanun’ un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca da Beden Eğitimi ve Spor 
Eğitimi bölümü açılmıştır. 

 

2016 - 2017 akademik yılında Antrenörlük Eğitimi Bölümü I. öğretimde 60, II. Öğretimde 60 toplamda 
120 öğrenci ile eğitim - öğretim hayatına başlayan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 25 Haziran 2021 
tarihli ve 31522 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Spor Bilimleri Fakültesine 
dönüşmüştür. 

 

Spor Bilimleri Fakültemiz aktif olarak Antrenörlük Eğitimi Bölümü I ve II. Öğretimde 484 öğrenci, Beden 
Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü I. öğretimde 106 öğrenci ve Spor Yöneticiliği Bölümü I. öğretimde 117 
öğrenci olmak üzere toplam 707 öğrenci mevcudu ile Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesinde eğitim – 
öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. 

 

1.3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri 

1.3.1. Misyonumuz 
 

Topluma zeki, çevik, ahlaklı, vatanını ve milletini seven bireyler ve sporcular kazandırabilmek için insan 
bedeni ve spor bilimiyle ilgili araştırmalar yapmak suretiyle üretilecek bilimsel bilgiyi, dünya 
standartlarına uygun olarak hazırlanmış eğitim plan ve programlarıyla değerli öğrencilerimize 
sunmaktır. 

 

1.3.2. Vizyonumuz 
 

Eğitim, öğretim ve spor alanlarında yetiştirilecek bireyler ve kazanılacak başarılarla hem ulusal, hem de 
uluslararası boyutta tercih edilirliği yüksek saygın bir kurum olmaktır. 

 

1.3.3. Değerlerimiz 

 

 Girişimcilik 

 Yenilikçilik 

 Sürekli Eğitim 

 Çağdaş Eğitim – Öğretim Faaliyetleri 

 Ülke ve İnsanlığa Fayda Sağlama 

 Yerel değerleri göz ardı etmeden evrensellik 
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 Bilimi ve eleştiriyi ön planda tutmak 

 Çevreye, doğaya ve topluma karşı sorumluluk 

 Şeffaf yönetim anlayışı 

 Katılımcı ve paylaşımcı olmak 

 Kaliteyi bir yaşam tarzı olarak benimsemek 

 Güçlü sosyal ilişkiler 

 Mesleki etik değerlere saygı 

 Kurumsal aidiyet 

 

1.3.4. Hedeflerimiz 

 

 Lisans ve Lisansüstü programların akreditasyonunu sağlamak 

 Yeni spor tesisleri oluşturmak ve mevcut spor tesisi olanaklarını geliştirmek 

 Eğitim-Öğretim kadrosunu geliştirmek 

 Uluslararası Öğretim elemanı sayısını artırmak 

 Uluslararası Öğrenci sayısını artırmak 

 Paydaşlar ile güçlü ilişkiler kurmak 

 Ulusal ve Uluslararası Üniversitelerle işbirliği protokollerini artırmak 

 Eğitim-öğretim kalitesini geliştirerek ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli öğretmen, antrenör ve spor 
bilimcileri yetiştirmek 

 Nitelikli bilimsel araştırma ve proje sayısını arttırmak 

 Laboratuvar ve dersliklerde eğitim teknolojilerine yönelik olanakları geliştirmek 

 Çevre ve sosyal sorumluluklarla ilgili çalışmaları geliştirmek 

 

A. LİDERLİK, YÖNETİM VE KALİTE  

A.1. Liderlik ve Kalite  

 

A.1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı  
 

Spor Bilimleri Fakültesi yönetim yapısına ilişkin Dekan, Dekan Yardımcıları ve Fakülte Sekreteri, Fakülte 
Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu’na ait bilgiler SBF genel ağ sayfasında “Yönetim” sekmesinde 
görülebilmektedir. SBF’de görev tanımları ve görev dağılımlarına ilişkin bilgiler SBF genel ağ sayfasında 
“Spor Bilimleri Fakültesi –Görev Tanımları” başlığı altında yer almaktadır. Kalite kültürünü 
içselleştirmek, birim iç değerlendirme sistemini etkin ve verimli kullanabilmek için oluşturulmuş 
komisyon ve görevlendirilmeler ilgililer ile paylaşılmıştır. Birim Kalite Komisyonunu oluşturup yetki, 
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görev ve sorumlulukları ve ayrıca birim öğrenci kalite elçileri de Kalite Koordinatörlüğü’ne bildirimleri 
yapılmıştır. 

 

Kanıtlar 
 

Kanıt-1. Kalite Komisyonu görevlendirme yazısı. pdf 

Kanıt-2. SBF Görev tanımları. https://www.bayburt.edu.tr/tr/gorev-tanimlari-25 

Kanıt-3. Öğrenci kalite elçileri EBYS yazısı pdf. 

Kanıt-4. SBF Yönetim. https://www.bayburt.edu.tr/tr/yonetim/spor-bilimleri-2 

 

A.1.2. Liderlik 

 

Fakültemiz Dekan, Dekan Yardımcıları ve Fakülte Sekreteri birim kalite komisyonu toplantılarına ve 
birim iç değerlendirme komisyonlarına katılmış olması, fakültemiz öğretim elemanlarından kişi 
/kişilerin Üniversite Kalite Alt Komisyonlarında yer alması, fakültede tüm süreçlerin ilgili 
komisyonlarının görüşlerinin alınması ve fakülte iletişim ağımızın sadece mail, yüz yüze değil daha etkin, 
katılımcı, paylaşımcı ve hızlı olması açısından Whatsup grubunun bulunması ve bu gruba Dekan’ın 
yöneticilik etmesi birimin gelişmesi ve kalitesinin yükseltilmesi noktasında liderlik çalışmalarının öne 
çıktığını göstermektedir. 
 

Kanıtlar 
 

Kanıt-5. BİDR toplantı görseli 

Kanıt-6. Whatsup grubu görseli 

Kanıt-7. Üniversite Alt komisyon listesi. https://bayburt.edu.tr/tr/kalite-birimi/komisyonlar-10 

 

A.1.3. Kurumsal Dönüşüm Kapasitesi 
 

SBF Bayburt Üniversitesi 2022-2026 Stratejik Planı’nda yer alan amaç ve hedeflerini spor bilimleri 
alanında yaşanan değişimleri izleyerek güncelliğini koruma ve gelecekte yaşanacaklara uyum sağlamak 
için öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası alanlarda düzenlenen kongre, sempozyum ve 
söyleşilere katılması noktasında destek sağlamaktadır.  Bu desteğin yanında daha etkili bir şekilde bu 
etkinliklerde yer alabilmek için üniversitenin sağladığı maddi olanakların da geliştirilmesi 
beklenmektedir. SBF, paydaş katılımlı anket ve toplantıları, öğrencilerinden gelen geri dönütleri 
değerlendirerek, mezunlarının sesini dinleyerek ve kurumsal özgünlüğünü koruma güçlendirmeye 
yönelik adımlar atılacaktır. 

 

Kanıtlar 
 

Kanıt-8. 2022-2026 Dönemi Stratejik Plan. https://www.bayburt.edu.tr/tr/stratejik-planlar 

Kanıt-9. 2021 Prof. Dr. Mutlu Türkmen Bilimsel Etkinlik. pdf 

Kanıt-10. 2021 Doç. Dr. Murat KUL söyleşi görseli  

Kanıt-11. Dış paydaş Memnuniyet anketi. https://bayburt.edu.tr/tr/kalite-birimi/anketler-1 

Kanıt-12. Öğrenci Memnuniyet anketi. https://bayburt.edu.tr/tr/kalite-birimi/anketler-1 
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Kanıt-13. SBF Web sayfasındaki “Mezunlarımızdan mesaj var” sayfası, 
https://www.bayburt.edu.tr/tr/mezunlarimizdan-mesaj-var-4 

Kanıt-14. Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI) Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen. https://cbi-
prv.org/organigramma 

 

A.1.4. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları 
 

Fakültemiz iç kalite yönetiminde, paydaş katılımı ve onların memnuniyetini esas almaktadır. Fakültemiz 
iç performansa yönelik hedef ve çıktıları akademik kurulda ve kaliteden sorumlu komisyon yardımıyla 
oluşturur. Bu noktada üniversitenin kalite komisyonları ve kaliteden sorumlu koordinatörlüğüyle iş 
birliği kurar. İlgili koordinatörlüğün eğitimlerine ve toplantılarına katılım sağlar. Birimimiz bu süreçlerde 
edindiği bilgileri kurum içi çalışma ekipleri ile paylaşır. Akademik ve idari birimler bu şekilde bütünleşik 
bir iç kalite güvence sistemi oluşturur. 

2021 yılı içerisinde süreç akış şemaları hazırlıkları yapılmaya başlanmıştır. 

Birimde ve bölümlerde kalite komisyonları oluşturulmuştur. Birim Kalite Komisyonu çalışmalarını 
birime aktarmakta ve bölümleri bu konularda bilgilendirmektedir. 2022 yılı için bir kalite izlencesi 
hazırlanacak olup, SBF web sayfasında aktive edilecektir. 

Kurumumuz Kurumsal iç ve dış değerlendirme (MÜDEK, FEDEK, gibi) program akreditasyonu, 
laboratuvar akreditasyonu için eğitim almış olup, bununla ilgili çalışmalara başlayacaktır.  

2020 ve 2021 yılları pandemiden dolayı kalite güvence sistemlerinde yaşanan aksaklıklardan yüzünden 
kalite kültürünü ve süreç işleyişlerini sistematik hale getirememiştir. 

 

Kanıtlar 
 

Kanıt-15. FEDEK eğitimi görsel. 

Kanıt-16. Kalite İzlencesi linki. https://bayburt.edu.tr/tr/kalite-izlencesi-3 

Kanıt-1. Kalite komisyon görevlendirmeleri pdf. 

Kanıt-17. Yönetim ve Kalite Komisyonu Toplantı görseli 

 

A.1.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik 
 

Fakültemiz kamuoyunu bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin bulgular izlenmekte, paydaş görüşleri 
alınmakta ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır. Yönetimin 
etkinliğini artırmak amacıyla düzenli olarak akademik ve idari personele yönelik çeşitli toplantılar 
düzenlenmekte, bu toplantılarda gündeme ilişkin konular ve sorunlar değerlendirilmektedir. Fakültemiz 
topluma karşı sorumluluğunun bilincinde, eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri vb. faaliyetlerini içeren 
güncel verileri web sitesi, sosyal medya ve basın organları aracılığıyla gerçekleştirmektedir. 

 

Fakültemiz web sayfası(genel ağ) doğru, güncel, ilgili ve kolayca erişilebilir bir şekilde hizmet 
vermektedir ve sık sık güncellemeler yapılmaktadır. Bunun sağlanması için e-portal için gerekli 
görevlendirmeler yapılmıştır.  

 

 

 

Kanıtlar 
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Kanıt-18. SBF Web Sayfası(Genel Ağ). https://www.bayburt.edu.tr/tr/spor-bilimleri-2 

Kanıt-19. SBF Instagram hesabı. @bayu_sporbf 

Kanıt-20. SBF Twitter hesabı.  @bayu_sporbf 

Kanıt-21.  2021 SBF Faaliyet Raporu. pdf 

Kanıt-22. Email ile gelen geribildirimler. besyo@bayburt.edu.tr 

Kanıt-23. BayÜni Külliye Haber Dergisi, 2021 sayı:27. 
https://bayburt.edu.tr/static/dergiler/sayi27/dergi27.html 

 

A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar  

A.2.1. Misyon, Vizyon, Değerler 
 

Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin misyonu, Ülkemizde, alana hakim saygın eğitimcilerle 
ve ilim ve fikir adamlarıyla spor bilimleri alanında söz sahibi olmasının yanında birikimlerinden ve 
gücünden yararlanarak geleceğin müreffeh Türkiye’sinin inşasına yönelik olarak spor bilimleri alanının 
gelişmesinde millî ve evrensel değerleri özümseyerek onları geliştirme yeterliliğinde olan çağdaş ve bilim 
okuryazarı bireylerin yetiştirilmesidir. 

Fakülte araştırma ve eğitimde ulusal ve uluslararası düzeyde model alınan bir kurum olmak ve 
benimsenen misyon doğrultusunda alanındaki çalışmalarıyla ve eğitim ve araştırma faaliyetleriyle 
başlıca tercih edilen bir kurum olmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla Fakültenin vizyonu; bilimsel saygınlığı 
ile ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, kendi alanında önder bireyler yetiştiren, daima yenilikçi ve 
üretken olan, paydaşlarıyla daima işbirliği içinde olan bir yaklaşım esas alınarak ilgili faaliyetlerin 
gerçekleştirilmesidir. 

Fakülte, Cumhuriyetimizin temel ilkelerini esas alarak bilimsellik, yasa-yönetmelik ve kurumsal 
düzenlemelere uygunluk, akademik özgürlük, akademik aidiyet, ahlâkî değerlere bağlı olmak, dürüstlük, 
şeffaflık, adalet, liderlik, üretkenlik, yenilikçilik, sorumluluk bilinci, takım bilinci, katılımcılık, toplumsal 
sorumluluk, liyakat, hoşgörülü olmak, idealist olmak ve hesap verebilirlik değerlerine sahiptir. 

Bu değerler temel alınarak, misyon ve vizyonun ifade edilmesinde konuyla ilgili ilkeler takip edilmiştir. 
Fakülte ve tüm bölümleri kapsayan misyon ve vizyon ifadeleri çerçevesinde fakültenin tüm birimleri 
kendi alanlarıyla ilgili süreçleri yürütmektedir. Bu bağlamda yapılacak uygulamalarla hizmet kalitesinin 
artırılması amaçlanmaktadır. Bu durum politika yenileme süreçlerinde dikkate alınarak izlenecektir. 

 

Kanıtlar 

Kanıt-8. 2022-2026 Dönemi Stratejik Plan. https://www.bayburt.edu.tr/tr/stratejik-planlar 

Kanıt-24. Paydaş Toplantısı. https://www.bayburt.edu.tr/tr/gazi-universitesi-rektoru-prof-dr-musa-
yildiz-dan-yuksekokulumuza-ziyaret 

Kanıt-25. Paydaş Toplantısı. https://www.bayburt.edu.tr/tr/sporcu-yetistirme-dairesi-baskani-selcuk-
cebi-den 

 

A.2.2. Stratejik Amaç ve Hedefler 

Spor bilimlerinin gelişimine sağladığı çeşitli katkıların dünden bugüne olduğu gibi artarak devam etmesi 
bakımından Fakültenin en temel stratejik amacı açık ve kapalı tesisleriyle öğrencilerine ve personellerine 
yetecek şekilde sürdürülebilir geniş kapsamlı tesis ve laboratuvarlarla donatılmış bir spor kompleksi 
içerisinde amaçları doğrultusunda eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektir. Ayrıca Ulusal ve 
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Uluslararası akademik saygınlığı geliştirerek Dünya’da eğilim belirleyici kurumlar arasında yer almak; 
Akademik programların güçlendirilmesi, çeşitlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi de stratejik 
amaçlar olarak belirlenmiştir. 

Fakültenin, kapsamlı tesis ve laboratuvarlarla donatılmış bir spor kompleksinin yapılması, eğitim ve 
araştırmada daha iyiye ulaşılması için öğretim elemanına kaynak sağlama ve paydaşlarımızı ve eğitim 
kalitemizi artırmak için çağımızın ihtiyaçlarını dikkate alan verimli bir programa sahip olma bağlamında 
stratejik hedefleri bulunmaktadır. 

Belirtilen değer ve hedefler temel alınarak misyon ve vizyonun ifade edilmesinde konuyla ilgili ilkeler 
takip edilmiştir. Fakülte ve tüm bölümleri kapsayan misyon ve vizyon ifadeleri çerçevesinde fakültenin 
tüm birimleri kendi alanlarıyla ilgili süreçleri yürütmektedir. Bu bağlamda yapılacak uygulamalarla 
hizmet kalitesinin artırılması amaçlanmaktadır. Bu durum politika yenileme süreçlerinde dikkate 
alınarak izlenecektir. 

 

Kanıtlar 

Kanıt-8. 2022-2026 Stratejik Plan. https://www.bayburt.edu.tr/tr/stratejik-planlar 

 

A.2.3. Performans Yönetimi 
 

Fakültede performans yönetimi tüm bölümler tarafından bütünsel bir yaklaşımla ele alınmaktadır. 
Dönem içerisinde yapılan akademik kurul toplantıları ile Fakültenin stratejik amaçları doğrultusunda 
yapılan çalışmaların süreçleri denetlenmektedir fakat bu denetimin devamlılığı ve fakülteye olan 
katkılarının artırılabilmesi için toplantıların sıklaştırılması gerekmektedir. Fakülte bölümlerinin 
performans takipleri yapılmaktadır. Performans tablolarında bir önceki dönem ve sonraki dönem için 
belirlenen sonuçlar açıkça belirtilmektedir. 

Kanıtlar 

Kanıt-8. 2022-2026 Stratejik Plan. https://www.bayburt.edu.tr/tr/stratejik-planlar 

Kanıt-21. 2021 SBF Faaliyet Raporu. pdf 

Kanıt-26. 2021 Güz Akademik Kurul Toplantı. pdf 

A.3. Yönetim Sistemleri 

A.3.1. Bilgi Yönetim Sistemi 
 

Fakülte bünyesinde gerçekleştirilen etkinliklerin ve yürütülen süreçlerin başlangıç ve bitişinde veriler 
toplanmakta, incelenerek raporlanmakta ve bunlar stratejik yönetim için önemli bir rol oynamaktadır. 
Üniversite bünyesinde tüm fakülteler tarafından aktif olarak kullanılan Bilgi Yönetim Sistemleri 
Fakültede de hem akademik hem de idari personel tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. Dönem 
başlarında yeni öğrencilerimize yapılan oryantasyon eğitimleriyle öğrenci bilgi sisteminin işleyişi 
hakkına bilgilendirme yapılmaktadır. 

 

Kanıtlar 

 

Kanıt-27. Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS). https://ebys.bayburt.edu.tr/enVision/Login.aspx 

Kanıt-28.  Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (OBS). https://ubs.bayburt.edu.tr/ 

Kanıt-29. Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS). https://yoksis.yok.gov.tr/ 

Kanıt-30. Oryantasyon Eğitimi EBYS yazısı pdf. 

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

https://www.bayburt.edu.tr/tr/stratejik-planlar
https://www.bayburt.edu.tr/tr/stratejik-planlar
https://ebys.bayburt.edu.tr/enVision/Login.aspx
https://ubs.bayburt.edu.tr/
https://yoksis.yok.gov.tr/


BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU (2021) 

8 
 

 

A.3.2. İnsan Kaynakları Yönetimi 
 

Fakültede insan kaynakları yönetimine ilişkin kurallar ve süreçler bulunmaktadır. Yürütülen bu süreçler 
birimde herkes tarafından bilinmektedir. Eğitim ve liyakat öncelikli kriter olup yetkinliklerin artırılması 
temel hedeftir. Çalışan (akademik-idari) memnuniyet, şikayet ve önerilerini belirlemek ve izlemek 
amacıyla geliştirilmiş olan yöntem ve mekanizmalar uygulanmaya başlanacaktır. Sonuçları 
değerlendirilecek ve iyileştirilmeler gerçekleştirilecektir. İnsan kaynakları yönetiminin gerekli bir 
unsuru olarak birim içinde görevli akademik ve idari personelin dönemsel olarak hizmet eğitim 
çalışmalarına katılmaları sağlanmakta ve kendilerini geliştirici imkânlar sunulmaktadır. İş performansını 
artırmak için motivasyona özen gösterilmektedir. Akademik ve idari personel içinde adil şekilde görev 
ve sorumluluk paylaşımı yapılmaya çalışılmaktadır. 

 

Kanıtlar 

Kanıt-31. Microsoft Teams Eğitimi  

https://bayuzem.bayburt.edu.tr/sites/default/files/Teams_Ogretmen_Klavuz.pdf 

Kanıt-2.  SBF Görev Tanımları. https://www.bayburt.edu.tr/tr/gorev-tanimlari-25 

Kanıt-32. Ders Görevlendirme Süreci. https://www.bayburt.edu.tr/tr/ders-gorevlendirme-hakkinda-
bilgiler-2 

Kanıt-33. TÜBİTAK programları proje yazma eğitimi.  https://www.bayburt.edu.tr/tr/universitemizde-
tubitak-programlari-proje-yazma-egitimi-verildi 

 

A.3.3. Finansal Yönetim 
 

Üniversitemiz birimleri, Rektörlük tarafından her yıl kendilerine tahsis edilen bütçe doğrultusunda, 
belirlediği harcama planı çerçevesinde tahakkuk birimleri vasıtasıyla mali kaynaklarını kullanmaktadır. 
Taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi 5018 sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında harcama 
yetkilileri tarafından, taşınır kayıtlarının tutulmasından sorumlu olan taşınır kayıt ve taşınır kontrol 
yetkilileri aracılığıyla yerine getirilir. Harcama yetkilileri, taşınırlara ilişkin işlem ve kayıtların usule 
uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye veya ettirmeye; kasıt, kusur veya ihmal sonucu kırılan, 
bozulan veya kaybolan taşınırların ilgililerden tazmini için gerekli işlemleri yapmaya veya yaptırmaya 
yetkilidir. 

 

Mali kaynakların yönetimi MYS v.2 ve Bayburt Üniversitesi bünyesinde bulunan Muhasebat Bilgi Sistemi 
ile gerçekleştirilmektedir. Harcama yapılacak kalem baz alınarak mevcut bütçe üzerinden harcamalar 
gerçekleştirilmektedir. 

Taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi KPHYS sistemi üzerinden TKYS modülü üzerinden kontrol 
edilmektedir. Fakülte depolarında bulunan taşınır ve taşınmaz mallar bulundukları birimlere ve 
programlara göre çalışanlar üzerine zimmetlenerek kullanıma verilmektedir. 

 Fakültenin yıllık temel gelir ve gider kalemleri tanımlanmıştır MYS v.2 ve e-bütçe de ve yıllar içerisinde 
de izlenmektedir. Fakültenin 2021 yılı Faaliyet Raporu’nda belirlenen bütçe ve giderler belirlenerek 
açıklanmıştır. 

 

Kanıtlar 

Kanıt-21. 2021 SBF Faaliyet Raporu. pdf 

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

https://bayuzem.bayburt.edu.tr/sites/default/files/Teams_Ogretmen_Klavuz.pdf
https://www.bayburt.edu.tr/tr/gorev-tanimlari-25
https://www.bayburt.edu.tr/tr/ders-gorevlendirme-hakkinda-bilgiler-2
https://www.bayburt.edu.tr/tr/ders-gorevlendirme-hakkinda-bilgiler-2
https://www.bayburt.edu.tr/tr/universitemizde-tubitak-programlari-proje-yazma-egitimi-verildi
https://www.bayburt.edu.tr/tr/universitemizde-tubitak-programlari-proje-yazma-egitimi-verildi
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Kanıt-34. MYS v.2 , https://mys.hmb.gov.tr/login 

Kanıt-35. KPHYS, https://www.kbs.gov.tr/gen/login.htm 

Kanıt-36. E-bütçe. https://programbutce.sbb.gov.tr/ 

Kanıt-37. 5018 Sayılı Kanun. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5018.pdf 

 

A.3.4. Süreç Yönetimi 
 

Fakültenin iş akış şemaları belirlenip en güncel haliyle Fakülteye ait web sayfasında yayınlanacaktır. 
Belirlenen iş akış süreçlerine uyularak etkinlikler gerçekleştirilecek ve bunların takipleri yapılarak 
kanıtları dosyalanacaktır. Süreç iyileştirme döngüsü aktif olarak kullanılamasa bile bu hatanın ortadan 
kaldırılması adına kurul toplantılarında tartışılmakta ve çözüm yolları belirlenmeye çalışılmaktadır. 

Kanıtlar 

 

Kanıt-18.  https://www.bayburt.edu.tr/tr/spor-bilimleri-2 

 

A.4. Paydaş Katılımı  

A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı 
 

Fakültemiz yılda 2 kez (Güz-Bahar) dönemleri başlamadan önce ve Bölüm Kurullarımız da akademik 
dönem başlamadan önce ve gerekli görüldüğü takdirde toplanıp eğitim ve öğretim, araştırma ve 
geliştirme, toplumsal katkı, yönetim faaliyetlerimizle ilgili karar vermek üzere toplanmaktadır. 

Fakültemizde eğitim öğretim planlanma ve iyileştirme süreçlerinde öğrencilerin ve akademisyenlerin 
katılımına önem verilmektedir. Bununla birlikte birçok konuda dış paydaşların görüşleri alınmakta ve 
yapılan çalışmalarla ilgili dış paydaşlar bilgilendirilmektedir. Bu bağlamda İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü 
ve Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcilerinin de yer aldığı toplantılar gerçekleştirilmektedir. 

 

Kanıtlar 

 

Kanıt-38. 2021 Güz Akademik Kurul. pdf 

Kanıt-39. 2021 Bölüm Kurulu toplantı tutanak pdf. 

Kanıt-40. Öğrenci, mezun, teknik çalışan, paydaş anketleri. https://bayburt.edu.tr/tr/kalite-
birimi/anketler-1 

 

 

A.4.2. Öğrenci Geri Bildirimleri 
 

Öğrenci geri bildirimleri(ders, dersin öğretim elemanı, diploma programı, hizmet ve genel memnuniyet 
seviyesi, vb.) sistematik olarak üniversitemizin Strateji Daire Başkanlığından ve Kalite 
Koordinatörlüğünden alınmaktadır. Ancak pandemi döneminde bu konu ile ilgili bazı aksaklıklar 
yaşanmıştır.  

Bu doğrultuda sürecin değerlendirilmesi için öğrenci bilgi sistemi üzerinden doldurulan “Ders 
Değerlendirme Anketi” yapılması planlanmaktadır. 

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

https://mys.hmb.gov.tr/login
https://www.kbs.gov.tr/gen/login.htm
https://programbutce.sbb.gov.tr/
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5018.pdf
https://www.bayburt.edu.tr/tr/spor-bilimleri-2
https://bayburt.edu.tr/tr/kalite-birimi/anketler-1
https://bayburt.edu.tr/tr/kalite-birimi/anketler-1
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Öğrenci geri bildirimleri noktasında dilek, şikayet ve önerilerini dilekçe ile öğrenci işlerine veya 
dekanlığa, üniversite genel ağında yer alan “Bize Ulaşın” modülü kullanarak ve besyo@bayburt.edu.tr’ye 
mail göndererek yapmaktadırlar. 

 

Kanıtlar 

 

Kanıt-12. BayÜni Öğrenci Memnuniyet Anketi. https://bayburt.edu.tr/tr/kalite-birimi/anketler-1 

Kanıt-41. Bayburt Üniversitesi Bize Ulaşın. https://bayburt.edu.tr/tr/iletisim/kalite-birimi 

Kanıt-22. Dekanlık E-mail. besyo@bayburt.edu.tr 

Kanıt-42. Öğrenci Dilekçe  pdf. 

 

A.4.3. Mezun İlişkileri Yönetimi  
 

SBF olarak birim bazında mezun izleme sistemi yer almamaktadır, fakat üniversitemiz Mezun Bilgi 
Sistemi takip edilmektedir. Güncel veri talebinde bulunulmaktadır. SBF genel ağına eklediğimiz “ 
Mezunlarımızdan Mesaj Var” sayfası ile de mezunlarımız ile daha iyi ilişkiler kurmak için yeni adımlar 
atılmıştır.  

 

Kanıtlar 
 

Kanıt-43.Mezun Bilgi Sistemi, https://mezun.bayburt.edu.tr/ 

Kanıt-13. SBF Web sayfasındaki “Mezunlarımızdan mesaj var” sayfası, 
https://www.bayburt.edu.tr/tr/mezunlarimizdan-mesaj-var-4 

 

A.5. Uluslararasılaşma  

Kurumumuzun Uluslararasılaşma Politikasına uygun olarak birimimizde de uluslararasılaşmaya dönük 
faaliyetler yürütmektedir. Uluslararasılaşma faaliyetleri kapsamında bir yabancı uyruklu öğretim üyesi 
veya görevlisi birim bünyesinde istihdam edilmemektedir. Fakültemiz yetenek sınavı kapsamında 2021-
2022 akademik yılında yabancı uyruklu öğrenci için kontenjan belirlemiş ve 2 yabancı uyruklu 
öğrencinin kaydını gerçekleştirmiştir. Öğrenciler eğitim-öğretime devam etmektedir. Erasmus ve 
Mevlana gibi uluslararası değişim programları için komisyonlar belirlenmiştir. 2021 yılında yaşanan 
pandemiden dolayı değişim programları kapsamında öğrenci, öğretim elemanı e personel değişimlerinde 
hareketlilik yaşanmamıştır. Fakat yine de duyurular yapılmıştır.  

 

Kanıtlar 
 

Kanıt-44. Uluslararası İlişkiler Ofisi, https://www.bayburt.edu.tr/tr/uluslararasi-iliskiler-ofisi 

Kanıt-45. 2021 SBF Özel Yetenek Sınavı yabancı uyruklu öğrenci alımı sonuçları. 
https://www.bayburt.edu.tr/tr/international-student-first-application-results-uluslararasi-ogrenci-
alimi-ozel-yetenek-sinav-sonucu 

Kanıt-46. Erasmus Days Bilgilendirme Duyurusu. https://www.bayburt.edu.tr/tr/erasmusdays-
bilgilendirme-toplantisi 

Kanıt-47. Erasmus+ Personel  Hareketliliği İlan Metni. https://www.bayburt.edu.tr/tr/erasmus-
personel-ilani 

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

mailto:besyo@bayburt.edu.tr'ye
https://bayburt.edu.tr/tr/kalite-birimi/anketler-1
https://bayburt.edu.tr/tr/iletisim/kalite-birimi
besyo@bayburt.edu.tr
https://mezun.bayburt.edu.tr/
https://www.bayburt.edu.tr/tr/mezunlarimizdan-mesaj-var-4
https://www.bayburt.edu.tr/tr/uluslararasi-iliskiler-ofisi
https://www.bayburt.edu.tr/tr/international-student-first-application-results-uluslararasi-ogrenci-alimi-ozel-yetenek-sinav-sonucu
https://www.bayburt.edu.tr/tr/international-student-first-application-results-uluslararasi-ogrenci-alimi-ozel-yetenek-sinav-sonucu
https://www.bayburt.edu.tr/tr/erasmusdays-bilgilendirme-toplantisi
https://www.bayburt.edu.tr/tr/erasmusdays-bilgilendirme-toplantisi
https://www.bayburt.edu.tr/tr/erasmus-personel-ilani
https://www.bayburt.edu.tr/tr/erasmus-personel-ilani
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Kanıt-48. YÖK değişim programı iptal yazısı pdf. 

 

B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM  

B.1. Program Tasarımı, Değerlendirmesi ve Güncellenmesi  

Spor Bilimler Fakültesi (SBF) bünyesinde yer alan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü için 2018 
yılında YÖK tarafından gönderilen program TYYÇ çerçevesinde yürütülmektedir. Spor Yöneticiliği 
bölümü ise 2019 yılından beri aynı program ile devam etmektedir 2016 yılında ilk öğrencilerini alan 
Antrenörlük Eğitimi bölümü ana müfredat programına 2019 yılına kadar devam etmiştir. 2019-2020 ve 
2020-2021 akademik yılındaki öğrenciler Bologna müfredat programlarına tabi tutularak eğitimlerine 
başlamış olup halen devam etmektedirler. 2021-2022 akademik yılında ise Antrenörlük Eğitimi müfredat 
programımız yenilenerek diğer üniversiteler tarafından ders ve kredileri aynı olan çekirdek müfredata 
geçilmiştir. Böylece, 2021-2022 akademik yılında 1. sınıflar, intibak veya yatay geçiş işlemlerinde 
kolaylık sağlayan yeni müfredat programına göre ders almaya başlamıştır. Antenörlük Eğitimi 
programımız üç farklı müfredat eğitim faaliyetlerini sürdürmekte olup 2022 bahar dönemi 4. sınıf 
mezunlarını vererek ana müfredat programını kapatılacaktır. Müfredat programları yenileme çalışmaları 
sırasında bölümlerin amaçları ve öğrenme çıktıları (kazanımları) oluşturulmuş, TYYÇ ile uyumları 
konusunda ilgili oldukları çerçeve programlar dikkate alınmış ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. Öğrenme 
çıktılarının ve gerekli öğretim süreçlerinin yapılandırılmasında bölüm bazında ilke ve kurallar 
bulunmaktadır. Programların yenilenen tasarımlarında güncel ve teknolojik gelişmelerle, kurumun 
fiziksel ve teknolojik olanakları dikkate alınmıştır. Programlar yeterliliklerinin hangi eylemlerle 
kazandırılabileceği hazırlanan matrislerde gösterilmiştir. Program yeterlilikleri belirlenirken 
yeterlilikler çerçevelerinin yanı sıra her bölüm kendisinin ve SBF’nin misyon ve vizyonunu göz önünde 
bulundurmuştur. Yenilenen ve şu an 2019 ve öncesi kayıtlılar için geçerli olan ders bilgi paketleri Bayburt 
Üniversitesi Ders Bilgi Kataloğunda paylaşılmıştır. Ayrıca Rekreasyon bölümüne ait program çalışmaları 
eğitim amaçlarının belirlenmesinde ve müfredatın tasarımında iç ve dış paydaş görüşlerine başvurularak 
bu doğrultuda çalışmaları yapılmakta olup 2022-2023 Akademik yılında kullanılmak üzere 
tamamlanacaktır. 

  

Kanıtlar 
 

Kanıt-49. Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Ders Bilgi Paketi Linki 

Kanıt-50. Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Ders Bilgi Paketi Linki 

Kanıt-51. Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Ders Bilgi Paketi Linki 

Kanıt-52. Antrenörlük Eğitimi Bölümüne ait farklı müfredat programlarının otomasyon üzerinden ekran 
görüntüsü 

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

https://bologna.bayburt.edu.tr/ogrenci/ebp/organizasyon.aspx?kultur=tr-TR&Mod=1&ustbirim=7&birim=2&altbirim=-1&program=235&organizasyonId=156&mufredatTurId=932001#Anchor3
https://bologna.bayburt.edu.tr/ogrenci/ebp/organizasyon.aspx?kultur=tr-TR&Mod=1&ustbirim=18&birim=1&altbirim=-1&program=301&organizasyonId=196&mufredatTurId=932001#Anchor3
https://bologna.bayburt.edu.tr/ogrenci/ebp/organizasyon.aspx?kultur=tr-TR&Mod=1&ustbirim=18&birim=3&altbirim=-1&program=304&organizasyonId=198&mufredatTurId=932001#Anchor3
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B.2. Programların Yürütülmesi (Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve 
Değerlendirme)  

Spor Bilimleri Fakültesi’nde bulunan Lisans Programlarımızın müfredatı ulusal ve uluslararası 
üniversitelerin ilgili programları ile karşılaştırmaya ve programlar arası / program içi (yatay ve dikey 
geçiş) geçişlere yönelik hesaplamaların yapılmasına olanak sağlayacak şekilde AKTS kredileri her bir 
ders bazında tanımlanmıştır. Programda yer alan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri 
Bayburt Üniversitesi Ders Bilgi Paketinde yayımlanmıştır. Eğitim programında teorik derslerin yanı sıra 
öğrencilerin spor eğitimi ve öğretiminde rol almalarını sağlayacak uygulamalı dersler de yer almaktadır. 
Uygulamalı derslerde öğrenciler öğrendikleri teorik bilgileri uygulamaya aktarma becerisi kazanmanın 
yanı sıra yaşayarak öğrenme fırsatını da bulmaktadırlar. Başarı ölçme ve değerlendirme yöntemleri her 
bir ders için hedeflenen ders öğrenme çıktılarına ulaşılmasını ölçebilecek şekilde tasarlanmakta; doğru, 
adil ve tutarlı şekilde değerlendirmeyi güvence altına almak için de sınavlar, notlandırma, derslerin 
tamamlanması, mezuniyet koşullarının sağlanması gibi konular önceden belirlenmiş ve ilan edilmiş 
kriterlere göre uygulanmaktadır, ayrıca öğrencilerin, derslere devamını veya sınava girmesini engelleyen 
haklı ve geçerli nedenlerin oluşması durumunu da “Eğitim ve Öğretim Yönergesi” kamuoyuna açık bir 
şekilde değerlendirmektedir ve bu bilgiler ilgili web sitelerinde yer almaktadır. Ayrıca teorik ve 
uygulamalı derslerden elde edilen kazanımlar, staj eğitimleriyle pekiştirilmektedir. 

 

Kanıtlar 
 

Kanıt-49. Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Ders Bilgi Paketi Linki 

Kanıt-50. Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Ders Bilgi Paketi Linki 

Kanıt-51. Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Ders Bilgi Paketi Linki 

 

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

https://bologna.bayburt.edu.tr/ogrenci/ebp/organizasyon.aspx?kultur=tr-TR&Mod=1&ustbirim=7&birim=2&altbirim=-1&program=235&organizasyonId=156&mufredatTurId=932001#Anchor3
https://bologna.bayburt.edu.tr/ogrenci/ebp/organizasyon.aspx?kultur=tr-TR&Mod=1&ustbirim=18&birim=1&altbirim=-1&program=301&organizasyonId=196&mufredatTurId=932001#Anchor3
https://bologna.bayburt.edu.tr/ogrenci/ebp/organizasyon.aspx?kultur=tr-TR&Mod=1&ustbirim=18&birim=3&altbirim=-1&program=304&organizasyonId=198&mufredatTurId=932001#Anchor3
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B.3. Öğrenme Kaynakları Ve Akademik Destek Hizmetleri 

Fakültemiz, hedeflediği nitelikli mezun yeterliliklerine ulaşmak ve eğitim-öğretim faaliyetlerini 

yürütmek için uygun altyapıya, kaynaklara ve ortamlara sahiptir ve öğrenme olanaklarının tüm 

öğrenciler için yeterli ve erişilebilir olmasını güvence altına alınmıştır.  

B.3.1 Öğrenme Ortam ve Kaynakları  
 

Eğitim-Öğretim faaliyetlerini Fakültemiz ve Buse Naz Sürmeneli Spor Salonu binasında devam 

etmektedir. Fakültemiz ve Buse Naz Sürmeneli Spor salonu binasında 15 adet derslik, 1 adet bilgisayar 

laboratuvarı, 2 adet uygulamalı derslik salonu ve 4 adet soyunma odası mevcuttur.  

Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyer planlamasına yönelik seminer ve programlar Üniversitemizce 

düzenlenmektedir. Öğrencilerin kullanımına yönelik yemekhane, spor alanları mevcut olup, 

Üniversitemiz bünyesinde rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır. Kurumda 

sunulan rehberlik ve destek hizmetleri öğretim elemanları tarafından yapılan akademik danışmanlıklar, 

çeşitli konferanslar, kültürel etkinlikler ve kariyer günleri gibi faaliyetlerle sağlanmaktadır. Öğrencilere 

sunulan hizmetlerle ilgili öğrenci geri bildirimleri Öğrenci Memnuniyet Anketi aracılığıyla yapılmaktadır. 

 

Kanıtlar 

Kanıt-53. BAYUZEM. https://bayuzem.bayburt.edu.tr/ 

Kanıt-54. Kütüphane Web Sayfası.  https://bayburt.edu.tr/tr/kutuphane-ve-dokumantasyon-daire-

baskanligi 

Kanıt-55. Etkinlikler .https://bayburt.edu.tr/tr/etkinlikler/bayburt-universitesi) 

Kanıt-56.  Anketler .https://bayburt.edu.tr/tr/anketler-1 

Kanıt-57. Geri Bildirim .https://bayburt.edu.tr/tr/anketler  

 

B.3.2. Akademik Destek Hizmetleri 
 

Fakültemiz öğrencilerinin akademik gelişimini takip eden, yön gösteren, akademik sorunlarına ve kariyer 

planlamasına destek olan bir danışman öğretim elemanı bulunmaktadır. Danışmanlık sistemi öğrenci 

portfolyosu gibi yöntemlerle takip edilmekte ve iyileştirilmektedir. Öğrencilerin danışmanlarına erişimi 

kolaydır ve çeşitli erişim olanakları (yüz yüze ve çevrimiçi) bulunmaktadır. Üniversite tarafından sunulan 

psikolojik danışmanlık ve kariyer merkezi hizmetleri vardır, erişilebilirdir (yüz yüze) ve öğrencilerin 

bilgisine sunulmuştur. Hizmetlerin yeterliliği takip edilmektedir. 

 

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

https://bayuzem.bayburt.edu.tr/
https://bayburt.edu.tr/tr/kutuphane-ve-dokumantasyon-daire-baskanligi
https://bayburt.edu.tr/tr/kutuphane-ve-dokumantasyon-daire-baskanligi
https://bayburt.edu.tr/tr/etkinlikler/bayburt-universitesi
https://bayburt.edu.tr/tr/anketler-1
https://bayburt.edu.tr/tr/anketler
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Kanıtlar 

Kanıt-58. Akademik Danışmanlık Yönergesi. 

https://bayburt.edu.tr/uploads/.global/f7ee8cf67399ab610a37c5da46e57dd2.pdf  

Kanıt-59. Kariyer Etkinlikleri. https://bayburt.edu.tr/tr/kariyer-merkezi 

Kanıt-60. Psikolojik Danışmanlık (https://bayburt.edu.tr/tr/psikolojik-danismanlik-ve-rehberlik-

birimi) 

Kanıt-61. Kariyer Planlaması Eğitimi. https://www.bayburt.edu.tr/tr/3-ve-4-siniflar-icin-kariyer-

planlamasi-online-seminer- 

 

B.3.3. Tesis ve Altyapılar 
 

Üniversitemiz tarafından tüm öğrencilerimize yönelik yemek hizmeti sunulmaktadır. Öğrencilerin 

faydalanması için Spor salonu, sosyal tesisler ve Öğrenci Yaşam Merkezi faaliyete geçirilmiş olup farklı 

türde işletmeler (kafe, sinema, etkinlik salonları, bowling, dart, bilardo, vb.) merkezde yer almaktadır.  

Kanıtlar 

Kanıt-62. Yaşam merkezi. https://bayburt.edu.tr/tr/yasam-merkei  

Kanıt-63. Spor Salonu. https://bayburt.edu.tr/tr/kapali-spor-salonu  

Kanıt-64.  Sosyal Tesisler. https://bayburt.edu.tr/tr/sportif-sosyal-tesisler  

B.3.4. Dezavantajlı Gruplar 
 

Üniversitemiz tarafından Uzaktan eğitim altyapısı bu grupların ihtiyacı dikkate alınarak oluşturulmuştur. 

Üniversite yerleşkesinde ihtiyaçlar doğrultusunda engelsiz üniversite uygulamaları bulunmaktadır. Bu 

grupların eğitim olanaklarına erişimi izlenmekte olup geri bildirilmeleri doğrultusunda 

iyileştirilmektedir. SBF dezavantajlı, kırılgan ve az temsil edilen grupların (engelli, yoksul, azınlık, 

göçmen vb.) eğitim (uzaktan ve örgün) olanaklarına erişiminde eşitlik, hakkaniyet, çeşitlilik ve 

kapsayıcılık özelliklerini gözetmektedir.  

Kanıtlar 

Kanıt-65.Engelsiz Kampüs. https://bayburt.edu.tr/tr/engelsiz-kampus-2  

 

B.3.5. Sosyal, Kültürel, Sportif Faaliyetler 
 

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

https://bayburt.edu.tr/uploads/.global/f7ee8cf67399ab610a37c5da46e57dd2.pdf
https://bayburt.edu.tr/tr/kariyer-merkezi
https://bayburt.edu.tr/tr/psikolojik-danismanlik-ve-rehberlik-birimi)
https://bayburt.edu.tr/tr/psikolojik-danismanlik-ve-rehberlik-birimi)
https://www.bayburt.edu.tr/tr/3-ve-4-siniflar-icin-kariyer-planlamasi-online-seminer-
https://www.bayburt.edu.tr/tr/3-ve-4-siniflar-icin-kariyer-planlamasi-online-seminer-
https://bayburt.edu.tr/tr/yasam-merkei
https://bayburt.edu.tr/tr/kapali-spor-salonu
https://bayburt.edu.tr/tr/sportif-sosyal-tesisler
https://bayburt.edu.tr/tr/engelsiz-kampus-2
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Sosyal, kültürel, sportif faaliyetler Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 

koordine edilmekte olup öğrencilerimizin faaliyetlere katılımları desteklenmekte olup 1 adet kapalı spor 

salonu, 2 adet tenis kortu, bir adet voleybol-basketbol sahası, 1 adet halı saha öğrencilerin kullanımına 

sunulmuştur.  

Sosyal sorumluluk kapsamında Fakültemiz bünyesinde İyilik Kanımızda Var, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, 

Gençlik ve Spor Bayramı Etkinliği, Türk Kızılay Gönüllü Yönetim Sistemi Daveti ve Engelliler Günü’ne özel  

şenlik çalışmaları yapılmıştır. 

Kanıtlar 

Kanıt-66. Kan Bağışı Kampanyası. https://bayburt.edu.tr/tr/fakultemiz-ogrencilerinden-kan-bagisi-

kampanyasi  

Kanıt-67. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Etkinliği. 

https://bayburt.edu.tr/tr/yuksekokulumuzdan-19-mayis-ataturk-u-anma-genclik-ve-spor-bayrami-

etkinligi  

Kanıt-68. Türk Kızılay Gönüllü Yönetim Sistemi Daveti. https://www.bayburt.edu.tr/tr/turk-kizilay-

gonullu-yonetim-sistemi-daveti-1 

Kanıt-69. Engelliler Günü Şenliği. https://www.bayburt.edu.tr/tr/ogrencilerimizden-engelliler-gunune-

ozel-senlik 

B.4. Öğretim Kadrosu 

Fakültemiz akademik kadrosu aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 

AKADEMİK PERSONEL DAĞILIMI 

Bölümler Profesör Doçent 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
Öğr. 
Gör.  

Arş. 
Gör. 

Toplam 

Antrenörlük Eğitimi 1 2 1 1 3 8 
Beden Eğitimi ve Spor 
Eğitimi 

- - 3 2 1 6 

Spor Yöneticiliği - 1 2 3 1 7 
Rekreasyon 1 - 3 - - 4 

TOPLAM 2 3 9 6 5 25 
 

Kanıtlar 

 

Kanıt-70. Akademik Personeller. https://bayburt.edu.tr/tr/personel/spor-bilimleri-2  

 

B.4.1. Atama, Yükseltme ve Görevlendirme Kriterleri 

Öğretim elemanı atama, yükseltme ve görevlendirme süreç ve kriterleri; 2547 sayılı Yükseköğretim 

kanunu, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve 

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

https://bayburt.edu.tr/tr/fakultemiz-ogrencilerinden-kan-bagisi-kampanyasi
https://bayburt.edu.tr/tr/fakultemiz-ogrencilerinden-kan-bagisi-kampanyasi
https://bayburt.edu.tr/tr/yuksekokulumuzdan-19-mayis-ataturk-u-anma-genclik-ve-spor-bayrami-etkinligi
https://bayburt.edu.tr/tr/yuksekokulumuzdan-19-mayis-ataturk-u-anma-genclik-ve-spor-bayrami-etkinligi
https://www.bayburt.edu.tr/tr/turk-kizilay-gonullu-yonetim-sistemi-daveti-1
https://www.bayburt.edu.tr/tr/turk-kizilay-gonullu-yonetim-sistemi-daveti-1
https://bayburt.edu.tr/tr/personel/spor-bilimleri-2
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Unvan Değişikliği Yönetmeliği, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 

Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atama Ölçütleri Yönergesi hükümlerine göre yürütülmektedir.  

Öğretim elemanı ders yükü ve dağılımı dengesi şeffaf olarak paylaşılır. Kurumun öğretim üyesinden 

beklentisi bireylerce bilinir. Fakültede eğitim-öğretim ilkelerine ve kültürüne uyum gözetilmektedir.  

Kanıtlar 

Kanıt-71. Atanma Yükseltme ve Görevlendirme Mevzuatları. https://bayburt.edu.tr/tr/mevzuat-4  

https://bayburt.edu.tr/tr/ogretim-uyeligine-yukseltilme-ve-atanma-yonergesi  

Kanıt-72. Personel Daire Başkanlığı (https://bayburt.edu.tr/tr/personel-daire-baskanligi  

 

B.4.2. Öğretim Yetkinlikleri ve Gelişimi 

Tüm öğretim elemanlarının etkileşimli-aktif ders verme yöntemlerini ve uzaktan eğitim süreçlerini 

öğrenmeleri ve kullanmaları için yüz yüze olarak Koordinatörlükler tarafından programlar 

düzenlenmiştir. Öğretim elemanlarının pedagojik ve teknolojik yeterlilikleri arttırılmaktadır. Eğitim-

öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini iyileştirmek için yurt 

içi/dışı bilimsel etkinliklere teşvik edilmekte ve destek verilmektedir. 

Kanıtlar 

Kanıt-73. Koordinatörlükler  

https://bayburt.edu.tr/tr/duyurular/kurumsal-iletisim-koordinatorlugu 

https://bayburt.edu.tr/tr/duyurular/uluslararasi-iliskiler-ofisi  

https://bayburt.edu.tr/tr/is-sagligi-ve-guvenligi-koordinatorlugu  

 

B.4.3. Eğitim Faaliyetlerine Yönelik Teşvik ve Ödüllendirme  

Üniversitemizin başarılı çalışmalar yapan akademik personele yönelik teşvik edici ve ödüllendirici 

mekanizmaları, yönetmelik ve yönergelerle sabitlenerek paylaşılmıştır. Başarılı çalışmalar yapan 

akademik personele kriterleri sağlamak koşulu ile her yıl düzenli olarak akademik teşvik ve ödül 

verilmektedir. 

Kanıtlar 

Kanıt -74. Akademik Teşvik Yönetmeliği. https://bayburt.edu.tr/tr/mevzuat-4  

Kanıt -75.  Ödül Yönergesi. https://bayburt.edu.tr/tr/mevzuat-4  

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

https://bayburt.edu.tr/tr/mevzuat-4
https://bayburt.edu.tr/tr/ogretim-uyeligine-yukseltilme-ve-atanma-yonergesi
https://bayburt.edu.tr/tr/personel-daire-baskanligi
https://bayburt.edu.tr/tr/duyurular/kurumsal-iletisim-koordinatorlugu
https://bayburt.edu.tr/tr/duyurular/uluslararasi-iliskiler-ofisi
https://bayburt.edu.tr/tr/is-sagligi-ve-guvenligi-koordinatorlugu
https://bayburt.edu.tr/tr/mevzuat-4
https://bayburt.edu.tr/tr/mevzuat-4
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https://bayburt.edu.tr/tr/2021-yili-akademik-tesvik-odenegi-degerlendirme-sonuclari) 

 

 

 

 

C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME  

C.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi ve Araştırma Kaynakları 

Bayburt Üniversitesinin organizasyon yapısı, yönetimi ve mevzuatını anlatan yönergelere birim web 
sayfasından ulaşılmaktadır. BAP projesi uygulamaları ile ilgili ayrıntılı bilgilendirmeler Bayburt 
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesinde yer almaktadır. Araştırma süreçleri 
akademik danışmanlık şeklinde yürütülmekte ve bilimsel araştırma bazlı proje çalışmalarında akademik 
personel & öğrenci iş birliğinde gerçekleştirilmektedir. 

Ek olarak, Bayburt Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Ofisi, akademik personel ve 
öğrencilere Tübitak, BAP, AB ve diğer ulusal ve uluslararası araştırma projeleri kapsamında düzenli 
olarak bilgilendirme toplantıları düzenlemekte ve ilgili web sayfasında ilan etmektedir. Bayburt 
Üniversitesi BAP projelerine çeşitli proje başlıklarına ayrılmış çağrılar düzenli aralıklarla ilana 
çıkmaktadır. Proje başvuruları ilgili anabilim dalı aracılığıyla Bayburt Üniversitesi BAP birimine online 
ya da şahsen başvuru alınmaktadır. Ardından BAP proje komisyonu tarafından değerlendirilmektedir.  
Araştırma kaynaklarını genel olarak Bayburt Üniversitesi BAP bütçesinden karşılanmakla birlikte, Proje 
Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Ofisi desteğiyle Tübitak & AB projeleri gibi hibe desteklerine de 
yönlendirme yapılmaktadır.   

Ayrıca, birimimiz Spor Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile de alandaki çalışmalara, araştırmalara 
destek olmaya devam etmektedir. 

 

Kanıtlar  
 

Kanıt-76. Bayburt Üniversitesi Mevzuat Yönergesi. https://www.bayburt.edu.tr/tr/spor-bilimleri-2 

Kanıt-77. Bayburt Üniversitesi BAP Uygulama Yönergesi. https://ebap.bayburt.edu.tr/ 

Kanıt-78. Bayburt Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Ofisi 
https://www.bayburt.edu.tr/tr/proje-gelistirme-ve-koordinasyon-ofisi 

Kanıt-79. e-BAP Otomasyonu Girişi .https://ebap.bayburt.edu.tr/?act=login 

Kanıt-80. Spor Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, https://www.bayburt.edu.tr/tr/spor-egitimi-
uygulama-ve-arastirma-merkezi 

 

C.2. Araştırma Yetkinliği, İş birlikleri ve Destekler  

Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim elemanlarının araştırma yetkinliği geliştirilme 

kapsamında, Bayburt Üniversitesince belirlenen yükseltilme ve atanma kriterleri ve uygulamaları vardır. 

Öğretim elemanlarının bu yetkinliklerini geliştirmek için Bayburt üniversitesi çeşitli kurs ve sertifika 

programları yürütmekte ve Spor Bilimleri Fakültesi bu etkinliklere katılmaları konusunda öğretim 

elemanlarına gerekli bildirimleri yapmaktadır. Akademik personelin araştırma ve geliştirme yetkinliğini 

geliştirmek üzere eğitim, çalıştay, proje vb. uygulamaların takibi ve katılım imkânlarının sunulması 

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

https://bayburt.edu.tr/tr/2021-yili-akademik-tesvik-odenegi-degerlendirme-sonuclari
https://www.bayburt.edu.tr/tr/spor-bilimleri-2
https://ebap.bayburt.edu.tr/
https://www.bayburt.edu.tr/tr/proje-gelistirme-ve-koordinasyon-ofisi
https://ebap.bayburt.edu.tr/?act=login
https://www.bayburt.edu.tr/tr/spor-egitimi-uygulama-ve-arastirma-merkezi
https://www.bayburt.edu.tr/tr/spor-egitimi-uygulama-ve-arastirma-merkezi
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planlanmaktadır. Akademik personelin araştırma ve geliştirme yetkinliğini geliştirmek üzere eğitim, 

çalıştay, proje vb. Uygulamalara katılım imkânları sunulmaktadır. Araştırma ve geliştirme yetkinliğini 

geliştirme faaliyetlerinin süreç ve çıktıları takip edilmekte ve gerekli iyileştirme önlemleri alınmaktadır.  

 

Kanıtlar 
 

Kanıt-81: Akademik Kurul Toplantısı (https://www.bayburt.edu.tr/tr/bayburt-universitesinde-
akademik-kurul-toplantilari-tamamlandi) 

Kanıt-82: Beden Eğitimi ve Spor Çalıştayı ( https://www.bayburt.edu.tr/tr/ozel-gereksinimli-ogrenciler-
icin-beden-egitimi-ve-spor-calistayi ) 

Kanıt-83. TÜBİTAK programları proje yazma eğitimi. https://www.bayburt.edu.tr/tr/universitemizde-
tubitak-programlari-proje-yazma-egitimi-verildi 

 

C.3. Araştırma Performansı 

Araştırma performansı, her sene ilgili anabilim dalı tarafından tüm öğretim üyelerinin yaptığı çalışmaları 
sistematik olarak değerlendirilir ve yıllık olarak faaliyet raporlarında yayınlanır. Bayburt Üniversitesi, 
her sene yılsonunda düzenli olarak yapılan bilimsel faaliyetleri farklı kategorilere ayırarak değerlendirir 
ve “Akademik Teşvik” ile kriterleri sağlayan akademik personel ödüllendirilir. Akademik personel ve 
öğrencilerin bilimsel araştırma yetkinliğinin araştırma kapasitesinin artırılması için Bayburt Üniversitesi 
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire başkanlığı tarafından dijital & basılı materyallerin çeşitliliği 
artırılmaktadır. Ayrıca talep olması durumunda ilgili birim talebi değerlendirerek talep edilen derginin 
ya da dijital & basılı materyallerin alımı veya kiralanması yoluyla talep karşılanmaktadır. 

Buna ek olarak, akademik personeller ve öğrenciler, bilimsel araştırma için çeşitli kurumlardan sağlanan 
hibeler (Tübitak, Kalkınma Ajansı, Ulusal Ajans, AB, GSB vb.) proje koordinasyon merkezi tarafından 
sistematik olarak bilgilendirilir. 

 

Kanıtlar  
 

Kanıt-84. Akademik Teşvik Ödeneği (https://www.bayburt.edu.tr/tr/2020-yili-akademik-tesvik-
odenegi-basvurulari) 

Kanıt-85. Performans Programı (https://www.bayburt.edu.tr/tr/performans-programi) 

Kanıt-80. Spor Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ( https://www.bayburt.edu.tr/tr/spor-egitimi-
uygulama-ve-arastirma-merkezi ) 

Kanıt-86 . Yayın Talep İşlemleri. https://www.bayburt.edu.tr/tr/yayin-talep-istekleri 

 

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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D. TOPLUMSAL KATKI  

D.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi ve Toplumsal Katkı Kaynakları  

Toplumsal katkı faaliyetleri birim programları tarafından iç ve dış paydaşların katılımı ile gerçekleşen 
eğitim ve bilgilendirme toplantıları ve çeşitli etkinliklerle yürütülmektedir. Bu kapsamda 2021 yılı için 
beden eğitimi ve spor aracılığıyla topluma katkı sağlaması hedeflenen bazı proje ve etkinlikler planlanmış 
ve gerçekleştirilmiştir. 2021 bahar ve güz dönemlerinde programlar tarafından yürütülen çeşitli 
toplumsal katkı uygulamaları vardır. Söz konusu uygulamalar detaylı olarak kanıtlar bölümünde 
sunulmuştur. SBF’de topluma katkı süreçlerinin organize bir yapıya kavuşturulması gereklidir. Topluma 
katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyon yapısı 2022 yılında oluşturularak, programlar tarafından 
yürütülen faaliyetlerin SBF kurumsal çatısı altında gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. SBF’sinde yürütülen 
Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında çeşitli kurum ve kuruluşlara öğrenciler aracılığıyla 
toplumsal katkı gerçekleştirilmiştir. SBF öğrencilerince oluşturulan öğrenci toplulukları, akademik 
danışmanları ile birlikte okullara beden eğitimi ve spor eğitimi faaliyetleri yürütmede çeşitli malzeme 
desteği sağlama etkinliği gerçekleştirmiştir. SBF öğretim elemanları tarafından çevrimiçi moderatörlük, 
olimpiyat sporcu temsilciliği, sporcu eğitim merkezi antrenörlüğü ve kariyer günleri düzenlenerek 
toplumsal katkı sağlanmıştır. 
 

Kanıtlar 
 

Kanıt-87. Herkes İçin Spor Zirvesi Oturum Afişi 

Kanıt-88. Kitap Köprüsü Uygulama Afişi 

Kanıt-89. Kampüse Nefes Ol Uygulama Afişi 

Kanıt-90. Sporla Büyüyen Bir Nesil İçin Uygulama Afişi 

Kanıt-91. Türk Mitoloji Konferansı Uygulama Afişi 

Kanıt-92. Patimden Tut Uygulama Afişi 

Kanıt-93. İyilik Kanımızda Var Uygulama Afişi 

Kanıt-94. Geleceğimiz Üşümesin Uygulama Afişi 

Kanıt-95. Öğr. Gör. Onur ŞİPAL’in SEM Antrenörlüğü görseli. 

Kanıt-96. Kariyer Günleri Programı Görseli. 

Kanıt-97. Öğr. Gör. Onur ŞİPAL’in Olimpik Sporcu Havuzu Sporcu Temsilciliği yazısı pdf 

Kanıt-98. SKS Topluluk ve Etkinlik Listesi 

Kanıt-99. Bayburt Üniversitesi ve Yeni Bayburtspor İşbirliği Çalışması. 

D.2. Toplumsal Katkı Performansı 

Toplumsal katkı gerçekleşme seviyesi ve performansları, gerçekleştirilen projelerin çıktıları ve her yıl 
sonunda hazırlanan birim iç değerlendirme raporları ile izlenmektedir. Gerekli iyileştirmeler, bu 
raporlardan elde edilen veriler ve iç ve dış paydaşların da görüşleri doğrultusunda 
gerçekleştirilmektedir. İzleme ve iyileştirme süreçleri yeterli düzeyde değildir. Topluma katkı 
etkinliklerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi için organizasyon yapısı ve etkinlik takvimi 2022 yılında 
oluşturulacaktır. Topluma katkı etkinliklerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi için organizasyon yapısı 
oluşturularak kurumsal olarak kontrol ve iyileştirmeler hayata geçirilecektir. 

 

 

 

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Bu bölümde, Yükseköğretim Kalite Kurulu-Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu-Sürüm 
3.0 doğrultusunda hazırlanan Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Birim İç Değerlendirme 
Raporuna (Bayburt Üniversitesi SBF BİDR) ilişkin genel durum değerlendirmesi sunulmuştur. Bayburt 
Üniversitesi BİDR, Fakülte Bünyesinde oluşturulan ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük 
Eğitimi ile Spor Yöneticiliği programlarının öğretim elemanlarının, fakülte idari personelinin ve 
öğrencilerin temsil edildiği Kalite Güvence Komisyonunun kapsamlı, katılımcı ve titiz çalışmaları 
sonucunda hazırlanmıştır.  

Bayburt Üniversitesi SBF BİDR ’de yer alan Liderlik, Yönetim ve Kalite, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve 
Geliştirme ve Toplumsal Katkı başlıkları altındaki 14 ölçüte göre değerlendirmelere ilişkin kanıtlar her 
bir başlık altında sunulmuştur. 

Spor Bilimleri Fakültesi’nin tüm çalışmalarını iç ve dış paydaşların faal olarak katılımıyla 
gerçekleştirmekte, sahip olduğu ve misyon ve vizyon doğrultusunda amaç ve hedeflerine ulaşma 
noktasında sistematik olarak toplanan veriler ışığında programın ve yönetim yapısının güncellenmesi ve 
geliştirilmesi gereken yönlerini belirlemektedir.  

 

 

EKLER 

 Kanıt Listesi 

Kanıt-1. Kalite Komisyonu görevlendirme yazısı. pdf 

Kanıt-2. SBF Görev tanımları. https://www.bayburt.edu.tr/tr/gorev-tanimlari-25 

Kanıt-3. Öğrenci kalite elçileri EBYS yazısı pdf. 

Kanıt-4. SBF Yönetim. https://www.bayburt.edu.tr/tr/yonetim/spor-bilimleri-2 

Kanıt-5. BİDR toplantı görseli 

Kanıt-6. Whatsup grubu görseli 

Kanıt-7. Üniversite Alt komisyon listesi. https://bayburt.edu.tr/tr/kalite-birimi/komisyonlar-10 

Kanıt-8. 2022-2026 Dönemi Stratejik Plan. https://www.bayburt.edu.tr/tr/stratejik-planlar 

Kanıt-9. 2021 Prof. Dr. Mutlu Türkmen Bilimsel Etkinlik. pdf 

Kanıt-10. 2021 Doç. Dr. Murat KUL söyleşi görseli  

Kanıt-11. Dış paydaş Memnuniyet anketi. https://bayburt.edu.tr/tr/kalite-birimi/anketler-1 

Kanıt-12. Öğrenci Memnuniyet anketi. https://bayburt.edu.tr/tr/kalite-birimi/anketler-1 

Kanıt-13. SBF Web sayfasındaki “Mezunlarımızdan mesaj var” sayfası, 
https://www.bayburt.edu.tr/tr/mezunlarimizdan-mesaj-var-4 

Kanıt-14. Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI) Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen. https://cbi-
prv.org/organigramma 

Kanıt-15. FEDEK eğitimi görsel. 

Kanıt-16. Kalite İzlencesi linki. https://bayburt.edu.tr/tr/kalite-izlencesi-3 

Kanıt-17. Yönetim ve Kalite Komisyonu Toplantı görseli 

Kanıt-18. SBF Web Sayfası(Genel Ağ). https://www.bayburt.edu.tr/tr/spor-bilimleri-2 

Kanıt-19. SBF Instagram hesabı. @bayu_sporbf 

Kanıt-20. SBF Twitter hesabı.  @bayu_sporbf 

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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Kanıt-21.  2021 SBF Faaliyet Raporu. pdf 

Kanıt-22. Email ile gelen geribildirimler. besyo@bayburt.edu.tr 

Kanıt-23. BayÜni Külliye Haber Dergisi, 2021 sayı:27. 
https://bayburt.edu.tr/static/dergiler/sayi27/dergi27.html 

Kanıt-24. Paydaş Toplantısı. https://www.bayburt.edu.tr/tr/gazi-universitesi-rektoru-prof-dr-musa-
yildiz-dan-yuksekokulumuza-ziyaret 

Kanıt-25. Paydaş Toplantısı. https://www.bayburt.edu.tr/tr/sporcu-yetistirme-dairesi-baskani-selcuk-
cebi-den 

Kanıt-26. 2021 Güz Akademik Kurul Toplantı. Pdf 

Kanıt-27. Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS). https://ebys.bayburt.edu.tr/enVision/Login.aspx 

Kanıt-28.  Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (OBS). https://ubs.bayburt.edu.tr/ 

Kanıt-29. Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS). https://yoksis.yok.gov.tr/ 

Kanıt-30. Oryantasyon Eğitimi EBYS yazısı pdf. 

Kanıt-31. Microsoft Teams Eğitimi  

https://bayuzem.bayburt.edu.tr/sites/default/files/Teams_Ogretmen_Klavuz.pdf 

Kanıt-32. Ders Görevlendirme Süreci. https://www.bayburt.edu.tr/tr/ders-gorevlendirme-hakkinda-
bilgiler-2 

Kanıt-33. TÜBİTAK programları proje yazma eğitimi.  https://www.bayburt.edu.tr/tr/universitemizde-
tubitak-programlari-proje-yazma-egitimi-verildi 

Kanıt-34. MYS v.2 , https://mys.hmb.gov.tr/login 

Kanıt-35. KPHYS, https://www.kbs.gov.tr/gen/login.htm 

Kanıt-36. E-bütçe. https://programbutce.sbb.gov.tr/ 

Kanıt-37. 5018 Sayılı Kanun. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5018.pdf 

Kanıt-38. 2021 Güz Akademik Kurul. pdf 

Kanıt-39. 2021 Bölüm Kurulu toplantı tutanak pdf. 

Kanıt-40. Öğrenci, mezun, teknik çalışan, paydaş anketleri. https://bayburt.edu.tr/tr/kalite-
birimi/anketler-1 

Kanıt-41. Bayburt Üniversitesi Bize Ulaşın. https://bayburt.edu.tr/tr/iletisim/kalite-birimi 

Kanıt-42. Öğrenci Dilekçe  pdf. 

Kanıt-43.Mezun Bilgi Sistemi, https://mezun.bayburt.edu.tr/ 

Kanıt-44. Uluslararası İlişkiler Ofisi, https://www.bayburt.edu.tr/tr/uluslararasi-iliskiler-ofisi 

Kanıt-45. 2021 SBF Özel Yetenek Sınavı yabancı uyruklu öğrenci alımı sonuçları. 
https://www.bayburt.edu.tr/tr/international-student-first-application-results-uluslararasi-ogrenci-
alimi-ozel-yetenek-sinav-sonucu 

Kanıt-46. Erasmus Days Bilgilendirme Duyurusu. https://www.bayburt.edu.tr/tr/erasmusdays-
bilgilendirme-toplantisi 

Kanıt-47. Erasmus+ Personel  Hareketliliği İlan Metni. https://www.bayburt.edu.tr/tr/erasmus-
personel-ilani 

Kanıt-48. YÖK değişim programı iptal yazısı pdf. 

Kanıt-49. Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Ders Bilgi Paketi Linki 

Kanıt-50. Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Ders Bilgi Paketi Linki 

Kanıt-51. Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Ders Bilgi Paketi Linki 

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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Kanıt-52. Antrenörlük Eğitimi Bölümüne ait farklı müfredat programlarının otomasyon üzerinden ekran 
görüntüsü 

Kanıt-53. BAYUZEM. https://bayuzem.bayburt.edu.tr/ 

Kanıt-54. Kütüphane Web Sayfası.  https://bayburt.edu.tr/tr/kutuphane-ve-dokumantasyon-daire-
baskanligi 

Kanıt-55. Etkinlikler .https://bayburt.edu.tr/tr/etkinlikler/bayburt-universitesi) 

Kanıt-56.  Anketler .https://bayburt.edu.tr/tr/anketler-1 

Kanıt-57. Geri Bildirim .https://bayburt.edu.tr/tr/anketler 

Kanıt-58. Akademik Danışmanlık Yönergesi. 
https://bayburt.edu.tr/uploads/.global/f7ee8cf67399ab610a37c5da46e57dd2.pdf  

Kanıt-59. Kariyer Etkinlikleri. https://bayburt.edu.tr/tr/kariyer-merkezi 

Kanıt-60. Psikolojik Danışmanlık (https://bayburt.edu.tr/tr/psikolojik-danismanlik-ve-rehberlik-
birimi) 

Kanıt-61. Kariyer Planlaması Eğitimi. https://www.bayburt.edu.tr/tr/3-ve-4-siniflar-icin-kariyer-
planlamasi-online-seminer- 

Kanıt-62. Yaşam merkezi. https://bayburt.edu.tr/tr/yasam-merkei  

Kanıt-63. Spor Salonu. https://bayburt.edu.tr/tr/kapali-spor-salonu  

Kanıt-64.  Sosyal Tesisler. https://bayburt.edu.tr/tr/sportif-sosyal-tesisler  

Kanıt-65.Engelsiz Kampüs. https://bayburt.edu.tr/tr/engelsiz-kampus-2  

Kanıt-66. Kan Bağışı Kampanyası. https://bayburt.edu.tr/tr/fakultemiz-ogrencilerinden-kan-bagisi-
kampanyasi  

Kanıt-67. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Etkinliği. 
https://bayburt.edu.tr/tr/yuksekokulumuzdan-19-mayis-ataturk-u-anma-genclik-ve-spor-bayrami-
etkinligi  

Kanıt-68. Türk Kızılay Gönüllü Yönetim Sistemi Daveti. https://www.bayburt.edu.tr/tr/turk-kizilay-
gonullu-yonetim-sistemi-daveti-1 

Kanıt-69. Engelliler Günü Şenliği. https://www.bayburt.edu.tr/tr/ogrencilerimizden-engelliler-gunune-
ozel-senlik 

Kanıt-70. Akademik Personeller. https://bayburt.edu.tr/tr/personel/spor-bilimleri-2 

Kanıt-71. Atanma Yükseltme ve Görevlendirme Mevzuatları. https://bayburt.edu.tr/tr/mevzuat-4  

https://bayburt.edu.tr/tr/ogretim-uyeligine-yukseltilme-ve-atanma-yonergesi  

Kanıt-72. Personel Daire Başkanlığı (https://bayburt.edu.tr/tr/personel-daire-baskanligi 

Kanıt-73. Koordinatörlükler  

https://bayburt.edu.tr/tr/duyurular/kurumsal-iletisim-koordinatorlugu 
https://bayburt.edu.tr/tr/duyurular/uluslararasi-iliskiler-ofisi  

https://bayburt.edu.tr/tr/is-sagligi-ve-guvenligi-koordinatorlugu  

Kanıt -74. Akademik Teşvik Yönetmeliği. https://bayburt.edu.tr/tr/mevzuat-4  

Kanıt -75.  Ödül Yönergesi. https://bayburt.edu.tr/tr/mevzuat-4  

https://bayburt.edu.tr/tr/2021-yili-akademik-tesvik-odenegi-degerlendirme-sonuclari 

Kanıt-76. Bayburt Üniversitesi Mevzuat Yönergesi. https://www.bayburt.edu.tr/tr/spor-bilimleri-2 

Kanıt-77. Bayburt Üniversitesi BAP Uygulama Yönergesi. https://ebap.bayburt.edu.tr/ 

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

https://bayuzem.bayburt.edu.tr/
https://bayburt.edu.tr/tr/kutuphane-ve-dokumantasyon-daire-baskanligi
https://bayburt.edu.tr/tr/kutuphane-ve-dokumantasyon-daire-baskanligi
https://bayburt.edu.tr/tr/etkinlikler/bayburt-universitesi
https://bayburt.edu.tr/tr/anketler-1
https://bayburt.edu.tr/tr/anketler
https://bayburt.edu.tr/uploads/.global/f7ee8cf67399ab610a37c5da46e57dd2.pdf
https://bayburt.edu.tr/tr/kariyer-merkezi
https://bayburt.edu.tr/tr/psikolojik-danismanlik-ve-rehberlik-birimi)
https://bayburt.edu.tr/tr/psikolojik-danismanlik-ve-rehberlik-birimi)
https://www.bayburt.edu.tr/tr/3-ve-4-siniflar-icin-kariyer-planlamasi-online-seminer-
https://www.bayburt.edu.tr/tr/3-ve-4-siniflar-icin-kariyer-planlamasi-online-seminer-
https://bayburt.edu.tr/tr/yasam-merkei
https://bayburt.edu.tr/tr/kapali-spor-salonu
https://bayburt.edu.tr/tr/sportif-sosyal-tesisler
https://bayburt.edu.tr/tr/engelsiz-kampus-2
https://bayburt.edu.tr/tr/fakultemiz-ogrencilerinden-kan-bagisi-kampanyasi
https://bayburt.edu.tr/tr/fakultemiz-ogrencilerinden-kan-bagisi-kampanyasi
https://bayburt.edu.tr/tr/yuksekokulumuzdan-19-mayis-ataturk-u-anma-genclik-ve-spor-bayrami-etkinligi
https://bayburt.edu.tr/tr/yuksekokulumuzdan-19-mayis-ataturk-u-anma-genclik-ve-spor-bayrami-etkinligi
https://www.bayburt.edu.tr/tr/turk-kizilay-gonullu-yonetim-sistemi-daveti-1
https://www.bayburt.edu.tr/tr/turk-kizilay-gonullu-yonetim-sistemi-daveti-1
https://bayburt.edu.tr/tr/personel/spor-bilimleri-2
https://bayburt.edu.tr/tr/mevzuat-4
https://bayburt.edu.tr/tr/ogretim-uyeligine-yukseltilme-ve-atanma-yonergesi
https://bayburt.edu.tr/tr/personel-daire-baskanligi
https://bayburt.edu.tr/tr/duyurular/kurumsal-iletisim-koordinatorlugu
https://bayburt.edu.tr/tr/duyurular/uluslararasi-iliskiler-ofisi
https://bayburt.edu.tr/tr/is-sagligi-ve-guvenligi-koordinatorlugu
https://bayburt.edu.tr/tr/mevzuat-4
https://bayburt.edu.tr/tr/mevzuat-4
https://bayburt.edu.tr/tr/2021-yili-akademik-tesvik-odenegi-degerlendirme-sonuclari
https://www.bayburt.edu.tr/tr/spor-bilimleri-2
https://ebap.bayburt.edu.tr/
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Kanıt-78. Bayburt Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Ofisi 
https://www.bayburt.edu.tr/tr/proje-gelistirme-ve-koordinasyon-ofisi 

Kanıt-79. e-BAP Otomasyonu Girişi .https://ebap.bayburt.edu.tr/?act=login 

Kanıt-80. Spor Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, https://www.bayburt.edu.tr/tr/spor-egitimi-
uygulama-ve-arastirma-merkezi 

Kanıt-81: Akademik Kurul Toplantısı (https://www.bayburt.edu.tr/tr/bayburt-universitesinde-
akademik-kurul-toplantilari-tamamlandi) 

Kanıt-82: Beden Eğitimi ve Spor Çalıştayı ( https://www.bayburt.edu.tr/tr/ozel-gereksinimli-ogrenciler-
icin-beden-egitimi-ve-spor-calistayi ) 

Kanıt-83. TÜBİTAK programları proje yazma eğitimi. https://www.bayburt.edu.tr/tr/universitemizde-
tubitak-programlari-proje-yazma-egitimi-verildi 

Kanıt-84. Akademik Teşvik Ödeneği (https://www.bayburt.edu.tr/tr/2020-yili-akademik-tesvik-
odenegi-basvurulari) 

Kanıt-85. Performans Programı (https://www.bayburt.edu.tr/tr/performans-programi) 

Kanıt-86 . Yayın Talep İşlemleri. https://www.bayburt.edu.tr/tr/yayin-talep-istekleri 

Kanıt-87. Herkes İçin Spor Zirvesi Oturum Afişi 

Kanıt-88. Kitap Köprüsü Uygulama Afişi 

Kanıt-89. Kampüse Nefes Ol Uygulama Afişi 

Kanıt-90. Sporla Büyüyen Bir Nesil İçin Uygulama Afişi 

Kanıt-91. Türk Mitoloji Konferansı Uygulama Afişi 

Kanıt-92. Patimden Tut Uygulama Afişi 

Kanıt-93. İyilik Kanımızda Var Uygulama Afişi 

Kanıt-94. Geleceğimiz Üşümesin Uygulama Afişi 

Kanıt-95. Öğr. Gör. Onur ŞİPAL’in SEM Antrenörlüğü görseli. 

Kanıt-96. Kariyer Günleri Programı Görseli. 

Kanıt-97. Öğr. Gör. Onur ŞİPAL’in Olimpik Sporcu Havuzu Sporcu Temsilciliği yazısı pdf 

Kanıt-98. SKS Topluluk ve Etkinlik Listesi 

Kanıt-99. Bayburt Üniversitesi ve Yeni Bayburtspor İşbirliği Çalışması. 

 

 Kanıt Dosyaları 
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Kanıt-1 
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Kanıt-5 

 

Kanıt-3 
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Kanıt-6 

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.


