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Görevin/Ġşin Kısa Tanımı 
 

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

Başkanlığının vizyonu, misyonu doğrultusunda Kültürel ve Sosyal Hizmetlerle ilgili iş ve işlemler ile 

yazışmalarını mevzuat çerçevesinde yapmak. 

 

 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar 
 

 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapar. 

 Güncel iş takibini yapmak ve çalışma takviminin akışını sağlamak, 

 Üniversitemiz öğrencilerinin ve personelin ilgi alanlarını tespit ederek boş zamanlarını 

değerlendirmeleri için gerekli ortamı hazırlamak, 

 Öğrenci ve personelin kültürel faaliyetlerde bulunabilecekleri mekânları oluşturmak, kültürel 

faaliyetlerin yapılabilmesi için sahne, ses, ışık sistemlerinin oluşturulması, kulislerin 

düzenlenmesi, kültürel faaliyetleri organize etmek, bu faaliyetlerde ilgili kuruluşlarla işbirliği 

yapmak, çevre gezileri düzenlemek 

 Tiyatro, konser, konferans, sergiler organize etmek, 

 Üniversitemizin akademik açılış ve mezuniyet töreni gibi organizasyonları yapmak, 

 Kültür ve Sanat faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan malzemeleri temin etmek, 

 Üniversitemiz birimlerinden gelen kültür ve sanat faaliyetleri ile ilgili talepleri değerlendirmek, 

 Kültür Sanat alanlarında faaliyetler düzenlemek ve bu maksatla bu çeşitli faaliyetlerde bulunan 

kuruluşlarla işbirliği yaparak, öğrencilerin daha geniş ölçüde sanat ve kültür faaliyetlerinden 

yararlanmalarını sağlamak, 

 Üniversitemiz öğrencileri ve personelimizin gerçekleştirmeyi planladıkları etkinlikler için salon 

tahsis işlemlerini yürütmek 

 Afyonkarahisar il genelindeki Kadın Kültür evleri ile ilgili Üniversitemiz Akademik Personeli 

tarafından düzenlenecek olan seminer, toplantı vb. işlemlerini takip etmek, 

 Üniversitemiz Kampüsü, Fakülteler, Meslek Yüksekokulları ve diğer üniversite birimleri sınır 

alanları içerisinde ticari reklam, duyuru, ilan, afiş, stant açılması ve tanıtım araçları ile ilgili iş ve 

işlemleri yürütmek, 

 Üniversitemiz Kampüsü, Fakülteler, Meslek Yüksekokulları ve diğer üniversite birimleri sınır 

alanları içerisinde ticari reklam, duyuru, ilan, afiş, stant açılması ve tanıtım araçları ile ilgili iş ve 

işlemleri yürütmek, 

 Talep edilen teknik ve kültürel geziler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

Birimi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

Görev Unvanı Kültürel ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürü 

Üst Yöneticisi Daire Başkanı  

Bağlı Bulunduğu Yöneticileri Rektör, Rektör Yardımcısı, Genel Sekreter, Daire Başkanı,   

Yokluğunda Vekâlet Edecek 

Kültürel ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürü herhangi bir 

nedenle görevinde olmadığı durumlarda görevlerini bağlı 

bulunduğu yöneticiler tarafından vekâleti uygun görülen 

personel tarafından yerine getirilecektir. 
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 Kültür Şube Müdürlüğü sorumluluğundaki evrakların takibini yapmak ve yaptırmak, 

 Görev alanına giren konularda gerektiğinde karar destek unsuru olarak üst yönetime 

bilgilendirme, görüş ve önerilerde bulunmak, 

 Üniversitemiz Kültür Sanat etkinlikleri çerçevesinde tüm birimlerle işbirliği içerisinde olmak ve 

görüş alış verişinde bulunmak, 

 Yapılan iş ve işlemlerde yöneticisini bilgilendirmek ve yapılmayanlar hakkında gerekçeleriyle 

birlikte açıklama yapmak, 

 Birimine ait her türlü bilgi ve belgeyi korumak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek, bağlı 

bulunduğu yöneticinin onayı olmadan kişilere bilgi ve belge vermemek, 

 EBYS sisteminde görev alanıyla ilgili yazışmaları takip etmek ve sonuçlandırmak, 

 Görevleriyle ilgili evrak, taşınır ve taşınmaz malları korumak, saklamak, 

 İç kontrol sisteminin hayata geçirilmesinde, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek. 

 Görev Dağılım Çizelgesi Formu’na göre yerine vekalet edeceği personele ait işleri yapmak. 

 Amirlerin vermiş olduğu diğer görevleri yerine getirmek, 

 Görev alanı itibariyle yürütmekle yükümlü bulunduğu hizmetlerin yerine getirilmesinden dolayı 

Şube Müdürüne ve Daire Başkanına karşı sorumludur, 

 

 

 

 

TEBELLÜĞ EDEN ONAY 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum, 

yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ederim. 
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Filiz ÖZDEN YILMAZ 

Ġmza 
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Reyhan UYAR 

Ġmza 

 

 


