
  

  

 

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 

GÖREV TANIM FORMU  

Doküman No  GT-180  

İlk Yayın Tarihi  01/09/2020  

Revizyon Tarihi  -  

Revizyon No  00  

Sayfa  1/3  

Hazırlayan  Sistem Onayı  Yürürlük Onayı  

Mücahid KILINÇ 
Büro Personeli  

 
Sağlık Kültür ve Spor Daire 

Başkan V.  

 
Genel Sekreter V.  

  

ADI SOYADI    

GÖREVİ  Daire Başkanı  

BAĞLI OLDUĞU YÖNETİCİ  Genel Sekreterlik  

BAŞKANA BAĞLI BİRİMLER  
Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Kültürel Hizmetler Şube Müdürlüğü, Spor Şube  
Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü, Sosyal Tesisler Şube Müdürlüğü, 

Satın Alma ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü  

DAYANAK  

Bu Görev Tanım Formu; 26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmî Gazetede 

yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol 

sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında 

hazırlanmıştır.   

İLGİLİ MEVZUAT  

• 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu     
• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu    
• 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu    
• 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu  
• 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanununu    
• 124 Sayılı Yüksek Öğretim Üst Kuruluşları ile Yüksek Öğretim Kurumlarının  
 İdari Teşkilatı Hakkında KHK      
• 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu      
• 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu  
• 6245 Sayılı Harcırah Kanun   
• 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık sigortası Kanunu  
• 488 sayılı Damga vergisi Kanunu ve İkincil Mevzuatı  
• 3095 Katma Değer Vergisi Kanunu ve İkincil Mevzuatı  
• 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve İkincil Mevzuatı    
• Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ    
• Bütçe Tebliğleri  
• Taşınır Mal Yönetmeliği  
• İç Kontrol Literatür Bilgisi  
• Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği  
• Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği    
• Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi   
• Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Koordinasyon Kurulu  
 Yönergesi     

MİSYONUMUZ  

Akademik temeli sağlam, değişen dünyanın ihtiyaçlarına cevap veren, geniş açılı 

eğitim sistemini sunan üniversitemizin kalite ve değerlendirme kültürünü 

özümsemiş, eşit şartlarda ve düzenli olarak öğrencilerimizin beslenme, barınma, 

yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek 

hizmetler sunmak ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sağlık, kültür ve spor 

hizmetlerini çağın gereklerine uygun olarak personelimize ve geleceğimizin teminatı 

olan gençlere iyi bir hizmet sunmaktır.  

GÖREV TANIMI  

Malatya Turgut Özal Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve 

ilkelere; Üniversitenin Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, 

kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak; Sağlık Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığı Misyonu ve Vizyonu doğrultusunda öğrencilerin ve personelin, beden ve 

ruh sağlığının korunması; barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve boş 

zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarının karşılanması; yeni ilgi alanları 

kazanmalarına imkan sağlayarak, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde 

gelişmesine imkan verecek hizmetlerin sunulması; ruhsal ve bedensel sağlıklarına 
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özen gösteren bireyler olarak yetişmeleri; birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, 

dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları kazanmalarına yönelik hizmetleri yürütür.  

 

 

 GÖREV VE SORUMLULUKLARI  

•  2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 2880 sayılı Kanunla değişik 46 ve 47. maddeleri uyarınca 

gerçekleştirilmesi için Başkanlığa bağlı birimler arasında koordineyi sağlayarak, öğrencilerin ve personelin 

beslenme, barınma, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlar ve bu konularda 

üst yönetime önerilerde bulunur.  

•  Üniversite mevzuatı ve bu talimatla kendisine verilen görevlerin Anayasa, kanun, yönetmelik ve bu gibi 

mevzuatlara uygun olarak yerine getirilmesinden, yetkilerinin zamanında kullanılmasından sorumludur.  

•  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, 

kanun ve diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu 

kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur.  

•  Başkanlığa bağlı birimler arasında koordinasyonu kurarak birimler arasında düzenli çalışmayı sağlar.  

•  Başkanlığın misyon ve vizyonunu tüm çalışanlar ile paylaşır ve gerçekleşmesi için çalışanları motive eder.  

•  Birim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan araç, gereç, malzeme vb. ihtiyaçları belirler ve temini için 

gerekli çalışmaları yapar.  

•  Başkanlık için gerekli olan her türlü mal ve malzeme alımlarında taşınır kayıt kontrol yetkilisi ve ayniyat 

saymanı ile koordineli çalışır.  

•  İşlerin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar  

•  Personelin görev dağılımını; personelin uzmanlık alanları, deneyimleri, tercihleri ve verimliliklerini gözeterek 

mümkün olduğu kadar adil ve etkin bir şekilde gerçekleştirir.  

•  Personelinin sorunlarını tespit eder, çözüme kavuşturur, gerektiğinde üst makamlara iletir.  

•  Personelin işlerini yürütmesinde kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, kararname ve diğer mevzuatın birimde 

bulundurulmasını ve herkes tarafından uygulanmasını sağlar.  

•  Görev, sorumluluk ve yetki alanlarındaki faaliyetlerin, mevcut iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun 

olarak yürütülmesini sağlar.  

•  Personelin işlerini daha kaliteli, etkin ve verimli yapmalarını sağlayacak beceri ve deneyimi kazanmaları için 

sürekli gelişme ve iyileştirme fırsatlarını yakalayabilmelerine olanak tanır ve bu doğrultuda hizmet içi eğitim 

faaliyetleri düzenler.  

•  Başkanlıkta görevlendirilecek kişilerin seçiminde önerilerde bulunur, ilgili yasa ve yönetmelik uyarınca 

atamalarının yapılmasını üst yönetime sunar.  

•  Başkanlık faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli elemanların seçiminde, görevden alınmalarında, terfi ve 

atamalarında, ödüllendirme ve cezalandırılmalarında üst yönetime öneride bulunur.  

•  Değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları için standartların belirlenmesini sağlar ve kalite gelişim 

çalışmalarını yürütür.  

•  Değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının yıllık raporlarını hazırlar ve ilgili birimlerin onayına sunar.  

•  Her yıl YÖK’e sunulan iç değerlendirme raporunun Başkanlığa ilişkin bölümlerini hazırlar.  

•  Başkanlığın stratejik planını hazırlar.   
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•  Öğrencilerin ve personelin beden ve ruh sağlığının korunması, beslenmesi, çalışma, dinlenme ve ilgili 

alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmeleri konusunda çalışmalar yapar.  

•  Yıllık çalışma programlarını ilgili birimlerle iş birliği yaparak hazırlar.  

•  Başkanlığın yıllık bütçesi hazırlar, gelir ve gider harcamalarını denetler ve onaylar.  

•  Başkanlığa havale edilen iş ve evrakların astlara havalesini yapmak, cevap yazılarının hazırlanmasını, günlük 

işlerin imza takibinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlar.  

•  Biriminde oluşan tüm kalite kayıtlarının uygun şekilde dosyalanmasını, korunmasını ve bakımının yapılmasını 

sağlar.  

•  Başkanlık hizmetlerinin neler olduğunu uygun araçlardan yararlanarak bütün öğrencilere duyurur ve bu 

hizmetlerden olabildiğince öğrencinin yararlanabilmesini sağlar.  

•  Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkelerine riayet etme hususunda örnek olur.  

•  Görev alanı ile ilgili kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge ve talimatları düzenli olarak takip eder, ek ve 

değişikliklerle ilgili üstlerini bilgilendirir ve uygulanmasını sağlar.  

•  Yapacağı iş ve işlemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını 

verimli kullanılacak biçimde yerine getirir.  

•  3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu hükümlerine riayet eder.  

•  Görevden ayrılırken Devir Teslim Raporunu düzenleyerek selefine teslim eder.  

•  Üst yöneticilerin görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.  

 YETKİLERİ  

•  Yukarıda belirlenen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahiptir.  

•  Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin temsil yetkisini kullanır.  

•  İmza yetkisine sahiptir.  

•  Harcama yetkisini kullanır.  

•  Başkanlığa bağlı yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, 

gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahiptir.  

•  Başkanlığa bağlı yönetici ve personeli, ödüllendirme, eğitim verme, görevini ve görev yerini değiştirme ve izin 

verme yetkisine sahiptir.  

•  Başkanlığa alınacak personelin seçiminde, değerlendirmeleri karara bağlama ve onaylama yetkisine 

sahiptir.   

•  Yetkilerini, Yönetim Kurulu ve Rektöre karşı sorumlu olarak mevzuat çerçevesinde kullanır.  

•  Satın alma ve satış işlemlerini ilgili mevzuatlara uygun olarak teklif etme veya onaylama yetkisine sahiptir.  

•  EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)  

•  HYS (Harcama Yönetim Sistemi)  

•  EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)  

  


