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Görevin/ĠĢin Kısa Tanımı 
 

Üniversite üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Sağlık Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığının vizyonu, misyonu doğrultusunda öğrencilerin, barınma, beslenme ve ders dışı zamanlarını 

değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılama ve bu amaçla bütçe imkânları nispetinde spor salonları, 

kültür merkezi ve bunlardan öğrencilerin en iyi şekilde yararlanmaları ile ilgili gerekli tüm faaliyetlerinin 

etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak, planlamak, 

yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek. 

 

 

 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar 
 

 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapar. 

 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı birimleri arasında eşgüdümü sağlayarak birimler arasında 

düzenli çalışmayı sağlar.  

 Daire Başkanlığının misyon ve vizyonunu belirler, tüm çalışanlar ile paylaşır, gerçekleşmesi için 

çalışanları motive eder. 

 Öğrencilerin ve personelin yemek ve benzeri ihtiyaçlarını karşılanmasını sağlamak. 

 Öğrencilerin ve personelin, spor, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetleri 

düzenlemek. 

 Daire Başkanlığını için gerekli olan her türlü mal ve malzeme alımlarında taşınır kayıt kontrol 

yetkilisi ve ayniyat saymanı ile eşgüdümlü çalışır. 

 Daire Başkanlığının personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapar. 

 Daire Başkanlığında gerçekleştirilen işlerin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar. 

 Daire Başkanlığı personelinin sorunlarını tespit eder, çözüme kavuşturur, gerektiğinde üst 

makamlara iletir. 

 Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına 

uygun olarak yürütülmesini sağlar. 

 Bağlı personelin işlerini daha verimli, etkin ve daha kaliteli yapmalarını sağlayacak beceri ve 

deneyimi kazanmaları için sürekli gelişme ve iyileştirme fırsatlarını yakalayabilmelerine olanak 

tanır. 

 Kurum/kuruluş ve şahıslardan Daire Başkanlığına gelen yazıların cevaplandırılması için gerekli 

işlemleri yapar. 

 Üst makamların imzasına sunulacak yazıları paraf eder. 

 Değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları için standartların belirlenmesini sağlar ve kalite 

Birimi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

Görev Unvanı Daire Başkanı 

Üst Yöneticisi Rektör  

Bağlı Bulunduğu Yöneticileri Rektör, Rektör Yardımcısı, Genel Sekreter 

Yokluğunda Vekâlet Edecek 

Daire Başkanı herhangi bir nedenle görevinde olmadığı 

durumlarda görevlerini bağlı bulunduğu yöneticiler tarafından 

vekâleti uygun görülen personel tarafından yerine getirilecektir. 
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gelişim çalışmalarını yürütür. 

 Daire Başkanlığında yürütülen işler ile ilgili yeterliliklerinin belirlenmesini sağlar. 

 Daire Başkanlığının stratejik planını hazırlar. Belirlenen standartların kalitesinin geliştirilmesini 

sağlar. 

 Başkanlığa bağlı alt birimlerin yönetim ve görev dağılımlarını yaparak, alt birimler arasındaki 

koordinasyonu sağlamak, 

 Harcama Yetkililiği görevini yürütmek, 

 Bağlı bulunduğu yönetici veya üst yöneticilerin, görev alanı ile ilgili vereceği diğer iş ve işlemleri 

yapmak, 

 Daire Başkanı, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak 

yerine getirirken Genel Sekretere ve Rektöre karşı sorumludur. 

 

 

TEBELLÜĞ EDEN ONAY 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum, 

yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ederim. 
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