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ve 80 sayılı kararı ile oluşturulan formların görüşülmesi.
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BŞEÜ-KAYSİS Belge No. DGT-

İlk Yayın Tarihi/Sayısı

Revizyon Tarihi

Revizyon No’su 00

Toplam Sayfa 1

1. Birimi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Beslenme ve Barınma Hizmetleri Şube Müdürlüğü

2. Kadro Unvanı Şef / Tekniker/ Bilgisayar İşletmeni / V.H.K.İ. / Memur / Hizmetli

3. Görev Unvanı Misafirhane İşlemleri Görevlisi

4. Bağlı Bulunduğu Unvan Şube Müdürü/Daire Başkanı

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen şartları taşımak.

SOSYAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MİSAFİRHANE İŞLEMLERİ GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI

5. Görev, Yetki ve 
Sorumlulukları

1-Rezervasyonlu veya rezervasyonsuz gelen misafirleri karşılamak, onların eksiksiz şekilde kayıtlarını 
giriş işlemlerini tamamlamak,

2-Misafirlerin hesap kapatma ve fatura kesme işlemlerini prosedürlere uygun olarak yapmak.

3-Günün veya vardiyasının sonunda tüm Ön Büro raporlarını diğer vardiye sorumlulularına iletmek.

4- Biriminde görev alanı ile ilgili hafalık rapor hazırlamak ve her hafta pazartesi günü birim
yetkilisine sunmak.

5-Yapılan iş ve işlemlerde yönetiiisini bilgilendirmek ve yapılmayanlar hakkında gerekçeleriyle 
birlikte açıklama yapmak.

6- Birimine ait her türlü bilgi ve belgeyi korumak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek, bağlı 
bulunduğu yönetiiinin onayı olmadan kişilere bilgi ve belge vermemek.

7-EBYS sisteminde görev alanıyla ilgili yazışmaları takip etmek ve sonuçlandırmak.

8-Çalışma sırasında çabukluk, gizlilik ve doğruluk ilkelerinden ayrılmamak.

9- İş verimliliği ve barışı açısından diğer birimlerle koordineli ve uyum içerisinde çalışmaya gayret 
etmek.

10- Evrakları yükseköğretim üst kuruluşları ve yükseköğretim kurumları saklama süreli standart 
dosya planına uygun olarak arşivlemek.

11- Biriminde görev alanı ile ilgili duyuruların yapılmasını sağlamak.

12- Birim içi ve birim dışı yazışmalarını “Resmi Yazışmalarda Uyulaiak Esas ve Usuller Hakkındaki 
Yönetmelik” ve “Bileiik Şeyh Edebali Üniversitesi İmza Yetkileri Yönergesi” ne uygun olarak 
düzenlemek, imzaya çıkaiak yazıları hazırlamak, ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak.Yazışmaların kısa, 
öz, anlaşılır, hatasız ve uygun karakterlerle yazılmasına özen göstermek.

13- Görev Dağılım Çizelgesi Formu’na göre yerine vekalet edeieği personele ait işleri yapmak.

14-Yönetiiiler tarafından yazılı ve sözlü verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

6. Görevin Gerektirdiği 
Nitelikler
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BŞEÜ-KAYSİS Belge No: DGT-

İlk Yayın Tarihi/Sayısı

Revizyon Tarihi

Revizyon No.su 00

Toplam Sayfa 1

1. Birimi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı/Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

2. Kadro Unvanı Psikolog

3. Görev Unvanı Sağlık Hizmetleri İşlemleri Görevlisi

4. Bağlı Bulunduğu Unvan Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı/Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen şartları taşımak.

SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
PSİKOLOG GÖREV TANIMI

5. Görev, Yetki ve 
Sorumlulukları

1- Birime kendi isteğiyle başvuran öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin yaşamakta 
oldukları kişisel, duygusal, sosyal, ailevi v.b problemlerin çözümünde bireysel görüşmeler yaparak, 
farkındalık geliştirmek, çözüm önerileri sunmak ve bu problemleri ile başa çıkmalarında onlara 
yardımcı olmak.

2- Görev alanıyla ilgili konulardaki yazışma işlemlerini gerçekleştirmek.

3- Biriminde görev alanı ile ilgili hafalık rapor hazırlamak ve her hafa pazartesi günü birim
yetkilisine sunmak.

4-Yapılan iş ve işlemlerde yöneticisini bilgilendirmek ve yapılmayanlar hakkında gerekçeleriyle 
birlikte açıklama yapmak.

5- Birimine ait her türlü bilgi ve belgeyi korumak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek, bağlı 
bulunduğu yöneticinin onayı olmadan kişilere bilgi ve belge vermemek.

6-EBYS sisteminde görev alanıyla ilgili yazışmaları takip etmek ve sonuçlandırmak.

7-Çalışma sırasında çabukluk, gizlilik ve doğruluk ilkelerinden ayrılmamak.

8- İş verimliliği ve barışı açısından diğer birimlerle koordineli ve uyum içerisinde çalışmaya gayret 
etmek.

9- Evrakları yükseköğretim üst kuruluşları ve yükseköğretim kurumları saklama süreli standart dosya 
planına uygun olarak arşivlemek.

10- Biriminde görev alanı ile ilgili duyuruların yapılmasını sağlamak.

11- Birim içi ve birim dışı yazışmalarını “Resmi Yazışmalarda Uyulacak Esas ve Usuller Hakkındaki 
Yönetmelik” ve “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İmza Yetkileri Yönergesi” ne uygun olarak 
düzenlemek, imzaya çıkacak yazıları hazırlamak, ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak.Yazışmaların kısa, 
öz, anlaşılır, hatasız ve uygun karakterlerle yazılmasına özen göstermek.

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

13-Yöneticiler tarafından yazılı ve sözlü verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

6. Görevin Gerektirdiği 
Nitelikler
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BŞEÜ-KAYSİS Belge No: DGT-

İlk Yayın Tarihi/Sayısı

Revizyon Tarihi

Revizyon No.su 00

Toplam Sayfa 1

1. Birimi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı/Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

2. Kadro Unvanı Sosyal Çalışmacı

3. Görev Unvanı Sağlık Hizmetleri İşlemleri Görevlisi

4. Bağlı Bulunduğu Unvan Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı/Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen şartları taşımak.

SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SOSYAL ÇALIŞMACI GÖREV TANIMI

5. Görev, Yetki ve 
Sorumlulukları

1- İhtiyaa sahibi öğrencilerin tespiti ile üniversitemiz bünyesindeki uygun burs hizmetleri gibi 
öğrencilere yönelik uygulanacak sosyal hizmetleri planlamak ve yürütmek.

2- Üniversitemiz öğrencilerine burs sağlamak isteyen özel kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilerin burs 
hizmetlerini planlamak ve koordine etmek.

3- Öğrencilerin boş zamanlarının verimli değerlendirilmesi, akademik ve sosyal gelişimlerine 
yardımcı olması amacıyla öğrenci kulüplerinin aaılmasını, işleyişini ve faaliyetlerini planlamak ve 
koordine etmek.

4- Paydaş kurumlarla işbirliği iaerisinde aalışmaları sürdürmek, komisyon toplantlarına katlım 
sağlamak, alınan kararları uygulamak öğrencilere yönelik madde bağımlılığı, sigara kullanımı, 
engelsiz yaşam vb konularda koruyucu ve önleyici  aalışmaları yürütmek.

5- Biriminde görev alanı ile ilgili hafalık rapor hazırlamak ve her hafa pazartesi günü birim
yetkilisine sunmak.

6-Yapılan iş ve işlemlerde yöneticisini bilgilendirmek ve yapılmayanlar hakkında gerekaeleriyle 
birlikte aaıklama yapmak.

7- Birimine ait her türlü bilgi ve belgeyi korumak, ilgisiz kişilerin eline geamesini önlemek, bağlı 
bulunduğu yöneticinin onayı olmadan kişilere bilgi ve belge vermemek.

8-EBYS sisteminde görev alanıyla ilgili yazışmaları takip etmek ve sonualandırmak.

9-Çalışma sırasında aabukluk, gizlilik ve doğruluk ilkelerinden ayrılmamak.

10- İş verimliliği ve barışı aaısından diğer birimlerle koordineli ve uyum iaerisinde aalışmaya gayret 
etmek.

11- Evrakları yükseköğretim üst kuruluşları ve yükseköğretim kurumları saklama süreli standart 
dosya planına uygun olarak arşivlemek.

12- Biriminde görev alanı ile ilgili duyuruların yapılmasını sağlamak.

13- Birim iai ve birim dışı yazışmalarını “Resmi Yazışmalarda Uyulacak Esas ve Usuller Hakkındaki 
Yönetmelik” ve “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İmza Yetkileri Yönergesi” ne uygun olarak 
düzenlemek, imzaya aıkacak yazıları hazırlamak, ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak.Yazışmaların kısa, 
öz, anlaşılır, hatasız ve uygun karakterlerle yazılmasına özen göstermek.

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

15-Yöneticiler tarafndan yazılı ve sözlü verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

6. Görevin Gerektirdiği 
Nitelikler
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BŞEÜ-KAYSİS Belge No: DGT-055

İlk Yayın Tarihi/Sayısı 18.10.2018/74

Revizyon Tarihi

Revizyon No.su 00

Toplam Sayfa 2

1. Birimi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü

2. Kadro Unvanı Şef / Bilgisayar İşletmeni / V.H.K.İ. / Memur/Tekniker/Teknisyen/Teknisyen Yardımcısı/Hizmetli

3. Görev Unvanı Kültür İşlemleri Görevlisi

4. Bağlı Bulunduğu Unvan Şube Müdürü/Daire Başkanı

KÜLTÜR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
KÜLTÜR İŞLEMLERİ GÖREV TANIMI

5. Görev, Yetki ve 
Sorumlulukları

1-Yönetim fonksiyonlarını kullanarak şubenin etkin ve uyumlu bir biçimde çalışmasını sağlamak,

2-Üniversitemiz öğrencilerinin ve personelin ilgi alanlarını tespit ederek boş zamanlarını 
değerlendirmeleri için gerekli ortamı hazırlamak,

3- Öğrenci  ve  personelin  kültürel  faaliyetlerde  bulunabilecekleri  mekanları  oluşturmak,  kültürel 
faaliyetlerin yapılabilmesi için sahne, ses, ışık sistemlerinin oluşturulması, kulislerin düzenlenmesi, 

4- Kültürel faaliyetleri organize etmek, bu faaliyetlerde ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, çevre 
gezileri düzenlemek; Tiyatro, konser, konferans, sergiler organize etmek,

5- Üniversitemizin akademik açılış ve mezuniyet töreni gibi organizasyonları yapmak,

6- Kültür ve Sanat faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan malzemeleri temin etmek,

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

8- 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,

9- Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı web sayfasında yapılan her etkinliğin yer almasını sağlamak 
ve web sayfası güncellemesini düzenlemek,

10- Üniversitemiz öğrencileri ve personelimizin gerçekleştirmeyi planladıkları etkinlikler  için  salon 
tahsis işlemlerini yürütmek,

11- Üniversitemiz öğrenci kulüpleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

12-Üniversitemiz öğrenci kulüplerinin gerçekleştirmeyi planladıkları kültürel faaliyetlerde gerekli 
olan araç, gereç, malzemeyi temin etmek ve etkinliğin gerçekleştirileceği yeri tahsis etmek,

13- Üniversitesimiz Kampüsü, Fakülteler, Meslek Yüksekokulları ve diğer üniversite birimleri sınır 
alanları içerisinde ticari reklam, duyuru, ilan, afş, stant açılması ve tanıtm araçları ile ilgili iş ve 
işlemleri yürütmek,

14- Talep edilen teknik ve kültürel geziler ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

15- Kültür Şube Müdürlüğü sorumluluğundaki evrakların takibini yapmak ve yaptrmak,

16- Görev alanına giren konularda gerektiğinde karar destek unsuru olarak üst yönetime 
bilgilendirme, görüş ve önerilerde bulunmak,

17- Üniversitemiz Kültür Sanat etkinlikleri çerçevesinde tüm birimlerle işbirliği içerisinde olmak ve 
görüş alış verişinde bulunmak,

18- Dairemizce ve diğer birimler tarafndan düzenlenen etkinlikler için davetiye, afş, broşürlerin 
hazırlanması ve asılmasını sağlamak,

19- Rektörlük Makamınca uygun görülen duyuru amaçlı düzenlenen kurumiçi ve kurum dışı etkinlik 
afşlerini imzalamak ve  asılan tanıtm afşlerini takip etmek,

20- Kurslar açmak ve kurum içi veya kurum dışından Rektörlük onayı ile eğitmen görevlendirmek,

21- Rektörlük Onayı ile görevlendirilen eğitmenlerin puantaj ve iş takiplerini yapmak,

22- Biriminde görev alanı ile ilgili hafalık rapor hazırlamak ve her hafta pazartesi günü birim
yetkilisine sunmak.

23-Yapılan iş ve işlemlerde yöneticisini bilgilendirmek ve yapılmayanlar hakkında gerekçeleriyle 
birlikte açıklama yapmak.

24- Birimine ait her türlü bilgi ve belgeyi korumak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek, bağlı 
bulunduğu yöneticinin onayı olmadan kişilere bilgi ve belge vermemek.

25- EBYS sisteminde görev alanıyla ilgili yazışmaları takip etmek ve sonuçlandırmak.

26- Çalışma sırasında çabukluk, gizlilik ve doğruluk ilkelerinden ayrılmamak.

27- İş verimliliği ve barışı açısından diğer birimlerle koordineli ve uyum içerisinde çalışmaya gayret 
etmek.

28- Evrakları yükseköğretim üst kuruluşları ve yükseköğretim kurumları saklama süreli standart 
dosya planına uygun olarak arşivlemek.

29- Biriminde görev alanı ile ilgili duyuruların yapılmasını sağlamak.

30- Birim içi ve birim dışı yazışmalarını “Resmi Yazışmalarda Uyulacak Esas ve Usuller Hakkındaki 
Yönetmelik” ve “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İmza Yetkileri Yönergesi” ne uygun olarak 
düzenlemek, imzaya çıkacak yazıları hazırlamak, ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak.Yazışmaların kısa, 
öz, anlaşılır, hatasız ve uygun karakterlerle yazılmasına özen göstermek.

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

32-Yöneticiler tarafndan yazılı ve sözlü verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.
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BŞEÜ-KAYSİS Belge No: DGT-055

İlk Yayın Tarihi/Sayısı 18.10.2018/74

Revizyon Tarihi

Revizyon No.su 00

Toplam Sayfa 2

KÜLTÜR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
KÜLTÜR İŞLEMLERİ GÖREV TANIMI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen şartları taşımak.

5. Görev, Yetki ve 
Sorumlulukları

1-Yönetim fonksiyonlarını kullanarak şubenin etkin ve uyumlu bir biçimde çalışmasını sağlamak,

2-Üniversitemiz öğrencilerinin ve personelin ilgi alanlarını tespit ederek boş zamanlarını 
değerlendirmeleri için gerekli ortamı hazırlamak,

3- Öğrenci  ve  personelin  kültürel  faaliyetlerde  bulunabilecekleri  mekanları  oluşturmak,  kültürel 
faaliyetlerin yapılabilmesi için sahne, ses, ışık sistemlerinin oluşturulması, kulislerin düzenlenmesi, 

4- Kültürel faaliyetleri organize etmek, bu faaliyetlerde ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, çevre 
gezileri düzenlemek; Tiyatro, konser, konferans, sergiler organize etmek,

5- Üniversitemizin akademik açılış ve mezuniyet töreni gibi organizasyonları yapmak,

6- Kültür ve Sanat faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan malzemeleri temin etmek,

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

8- 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,

9- Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı web sayfasında yapılan her etkinliğin yer almasını sağlamak 
ve web sayfası güncellemesini düzenlemek,

10- Üniversitemiz öğrencileri ve personelimizin gerçekleştirmeyi planladıkları etkinlikler  için  salon 
tahsis işlemlerini yürütmek,

11- Üniversitemiz öğrenci kulüpleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

12-Üniversitemiz öğrenci kulüplerinin gerçekleştirmeyi planladıkları kültürel faaliyetlerde gerekli 
olan araç, gereç, malzemeyi temin etmek ve etkinliğin gerçekleştirileceği yeri tahsis etmek,

13- Üniversitesimiz Kampüsü, Fakülteler, Meslek Yüksekokulları ve diğer üniversite birimleri sınır 
alanları içerisinde ticari reklam, duyuru, ilan, afş, stant açılması ve tanıtm araçları ile ilgili iş ve 
işlemleri yürütmek,

14- Talep edilen teknik ve kültürel geziler ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

15- Kültür Şube Müdürlüğü sorumluluğundaki evrakların takibini yapmak ve yaptrmak,

16- Görev alanına giren konularda gerektiğinde karar destek unsuru olarak üst yönetime 
bilgilendirme, görüş ve önerilerde bulunmak,

17- Üniversitemiz Kültür Sanat etkinlikleri çerçevesinde tüm birimlerle işbirliği içerisinde olmak ve 
görüş alış verişinde bulunmak,

18- Dairemizce ve diğer birimler tarafndan düzenlenen etkinlikler için davetiye, afş, broşürlerin 
hazırlanması ve asılmasını sağlamak,

19- Rektörlük Makamınca uygun görülen duyuru amaçlı düzenlenen kurumiçi ve kurum dışı etkinlik 
afşlerini imzalamak ve  asılan tanıtm afşlerini takip etmek,

20- Kurslar açmak ve kurum içi veya kurum dışından Rektörlük onayı ile eğitmen görevlendirmek,

21- Rektörlük Onayı ile görevlendirilen eğitmenlerin puantaj ve iş takiplerini yapmak,

22- Biriminde görev alanı ile ilgili hafalık rapor hazırlamak ve her hafta pazartesi günü birim
yetkilisine sunmak.

23-Yapılan iş ve işlemlerde yöneticisini bilgilendirmek ve yapılmayanlar hakkında gerekçeleriyle 
birlikte açıklama yapmak.

24- Birimine ait her türlü bilgi ve belgeyi korumak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek, bağlı 
bulunduğu yöneticinin onayı olmadan kişilere bilgi ve belge vermemek.

25- EBYS sisteminde görev alanıyla ilgili yazışmaları takip etmek ve sonuçlandırmak.

26- Çalışma sırasında çabukluk, gizlilik ve doğruluk ilkelerinden ayrılmamak.

27- İş verimliliği ve barışı açısından diğer birimlerle koordineli ve uyum içerisinde çalışmaya gayret 
etmek.

28- Evrakları yükseköğretim üst kuruluşları ve yükseköğretim kurumları saklama süreli standart 
dosya planına uygun olarak arşivlemek.

29- Biriminde görev alanı ile ilgili duyuruların yapılmasını sağlamak.

30- Birim içi ve birim dışı yazışmalarını “Resmi Yazışmalarda Uyulacak Esas ve Usuller Hakkındaki 
Yönetmelik” ve “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İmza Yetkileri Yönergesi” ne uygun olarak 
düzenlemek, imzaya çıkacak yazıları hazırlamak, ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak.Yazışmaların kısa, 
öz, anlaşılır, hatasız ve uygun karakterlerle yazılmasına özen göstermek.

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

32-Yöneticiler tarafndan yazılı ve sözlü verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

6. Görevin Gerektirdiği 
Nitelikler
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BŞEÜ-KAYSİS Belge No: DGT-056

İlk Yayın Tarihi/Sayısı 18.10.2018/74

Revizyon Tarihi

Revizyon No.su 00

Toplam Sayfa 2

1. Birimi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Beslenme ve Barınma Hizmetleri Şube Müdürlüğü

2. Kadro Unvanı Şef / Bilgisayar İşletmeni / V.H.K.İ. / Memur/Tekniker/Teknisyen/Teknisyen Yardımcısı/Hizmetli

3. Görev Unvanı Beslenme İşlemleri Görevlisi

4. Bağlı Bulunduğu Unvan Şube Müdürü/Daire Başkanı

BESLENME ve BARINMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
BESLENME İŞLEMLERİ GÖREV TANIMI

5. Görev, Yetki ve 
Sorumlulukları

1- Öğrenci ve personele yemek hizmetnin verilebilinmesi amacıyla  ihale işlemleri için çalışmalar  
yapmak.

2- İhaleyi kazanan firmaya Merkez Yemekhanedeki tüm demirbaş malzemeyi zimmetlemek.

3- İhaleyi kazanan firma tarafından yemek hizmetnin verilmesini takip etmek.

4- Yemek dağıtımını kontrol etmek.

5- Personele verilecek yemek hizmet  her yıl Maliye Bakanlığınca düzenlenen  Devlet Memurları 
Yiyecek Yardım Yönetmeliği hükümleri uyarınca  her personelin ek göstergesine göre  uyarlanarak 
fiyat tespitnin Üniversitemiz Senatosunca  kabul edildikten sonra uygulamaya geçirmek.

6- Öğrenci için ise  2547 sayılı yükseköğretm Kanununun 3943 sayılı kanunla değişik “Cari Hizmet 
Maliyet” başlıklı 46. maddesinde öğrencilerden alınan katkı paylarının özel ödenek kaydedilerek 
öğrencilerin beslenmesi, diğer sosyal hizmetlerin  bu kanun gereği  fiyat tespitnin yapılarak bir 
kısım katkı payının öğrenciden,  Ücretsiz olarak Yemek Bursundan  faydalanan öğrencilerin ise tüm 
yemek bedellerinin SKS Daire Başkanlığından karşılanarak  bu kararın  Üniversitemiz Senatosunca 
onaylanarak uygulanmasını sağlamak.
 
7- Üniversitemizde kayıtlı örgün eğitm gören tüm okullardaki toplam öğrenci sayılarının ortalaması 
alınarak akademik birimlerimize verilecek olan Yemek Bursundan faydalanacak öğrencilerin 
sayılarının SKS Daire Başkanlığı Yönetm Kurulunca belirlenip,  Üniversitemiz Yönetm Kurulunun 
vermiş olduğu karara bağlı olarak aşamaları takip etmek ve tüm akademik birimlere bildirmek.

8- Merkez ve ilçe kampüslerde bulunan ve ihalesi yapılacak olan tüm kantnler için Teknik 
Şartnameler hazırlanmak. 

9- Yemek menüsü ilanını yapmak.

10- Görev alanına giren konularda yapılan konferans, panel gibi bilgilendirici toplantılara katılmak.

11- Biriminde görev alanı ile ilgili hafalık rapor hazırlamak ve her hafta pazartesi günü birim
yetkilisine sunmak.

12-Yapılan iş ve işlemlerde yönetcisini bilgilendirmek ve yapılmayanlar hakkında gerekçeleriyle 
birlikte açıklama yapmak.

13- Birimine ait her türlü bilgi ve belgeyi korumak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek, bağlı 
bulunduğu yönetcinin onayı olmadan kişilere bilgi ve belge vermemek.

14-EBYS sisteminde görev alanıyla ilgili yazışmaları takip etmek ve sonuçlandırmak.

15-Çalışma sırasında çabukluk, gizlilik ve doğruluk ilkelerinden ayrılmamak.

16- İş verimliliği ve barışı açısından diğer birimlerle koordineli ve uyum içerisinde çalışmaya gayret 
etmek.

17- Evrakları yükseköğretm üst kuruluşları ve yükseköğretm kurumları saklama süreli standart 
dosya planına uygun olarak arşivlemek.

18- Biriminde görev alanı ile ilgili duyuruların yapılmasını sağlamak.

19- Birim içi ve birim dışı yazışmalarını “Resmi Yazışmalarda Uyulacak Esas ve Usuller Hakkındaki 
Yönetmelik” ve “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İmza Yetkileri Yönergesi” ne uygun olarak 
düzenlemek, imzaya çıkacak yazıları hazırlamak, ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak.Yazışmaların kısa, 
öz, anlaşılır, hatasız ve uygun karakterlerle yazılmasına özen göstermek.

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

21-Yönetciler tarafından yazılı ve sözlü verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.
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Revizyon Tarihi

Revizyon No.su 00

Toplam Sayfa 2

BESLENME ve BARINMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
BESLENME İŞLEMLERİ GÖREV TANIMI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtlen şartları taşımak.

5. Görev, Yetki ve 
Sorumlulukları

1- Öğrenci ve personele yemek hizmetnin verilebilinmesi amacıyla  ihale işlemleri için çalışmalar  
yapmak.

2- İhaleyi kazanan firmaya Merkez Yemekhanedeki tüm demirbaş malzemeyi zimmetlemek.

3- İhaleyi kazanan firma tarafından yemek hizmetnin verilmesini takip etmek.

4- Yemek dağıtımını kontrol etmek.

5- Personele verilecek yemek hizmet  her yıl Maliye Bakanlığınca düzenlenen  Devlet Memurları 
Yiyecek Yardım Yönetmeliği hükümleri uyarınca  her personelin ek göstergesine göre  uyarlanarak 
fiyat tespitnin Üniversitemiz Senatosunca  kabul edildikten sonra uygulamaya geçirmek.

6- Öğrenci için ise  2547 sayılı yükseköğretm Kanununun 3943 sayılı kanunla değişik “Cari Hizmet 
Maliyet” başlıklı 46. maddesinde öğrencilerden alınan katkı paylarının özel ödenek kaydedilerek 
öğrencilerin beslenmesi, diğer sosyal hizmetlerin  bu kanun gereği  fiyat tespitnin yapılarak bir 
kısım katkı payının öğrenciden,  Ücretsiz olarak Yemek Bursundan  faydalanan öğrencilerin ise tüm 
yemek bedellerinin SKS Daire Başkanlığından karşılanarak  bu kararın  Üniversitemiz Senatosunca 
onaylanarak uygulanmasını sağlamak.
 
7- Üniversitemizde kayıtlı örgün eğitm gören tüm okullardaki toplam öğrenci sayılarının ortalaması 
alınarak akademik birimlerimize verilecek olan Yemek Bursundan faydalanacak öğrencilerin 
sayılarının SKS Daire Başkanlığı Yönetm Kurulunca belirlenip,  Üniversitemiz Yönetm Kurulunun 
vermiş olduğu karara bağlı olarak aşamaları takip etmek ve tüm akademik birimlere bildirmek.

8- Merkez ve ilçe kampüslerde bulunan ve ihalesi yapılacak olan tüm kantnler için Teknik 
Şartnameler hazırlanmak. 

9- Yemek menüsü ilanını yapmak.

10- Görev alanına giren konularda yapılan konferans, panel gibi bilgilendirici toplantılara katılmak.

11- Biriminde görev alanı ile ilgili hafalık rapor hazırlamak ve her hafta pazartesi günü birim
yetkilisine sunmak.

12-Yapılan iş ve işlemlerde yönetcisini bilgilendirmek ve yapılmayanlar hakkında gerekçeleriyle 
birlikte açıklama yapmak.

13- Birimine ait her türlü bilgi ve belgeyi korumak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek, bağlı 
bulunduğu yönetcinin onayı olmadan kişilere bilgi ve belge vermemek.

14-EBYS sisteminde görev alanıyla ilgili yazışmaları takip etmek ve sonuçlandırmak.

15-Çalışma sırasında çabukluk, gizlilik ve doğruluk ilkelerinden ayrılmamak.

16- İş verimliliği ve barışı açısından diğer birimlerle koordineli ve uyum içerisinde çalışmaya gayret 
etmek.

17- Evrakları yükseköğretm üst kuruluşları ve yükseköğretm kurumları saklama süreli standart 
dosya planına uygun olarak arşivlemek.

18- Biriminde görev alanı ile ilgili duyuruların yapılmasını sağlamak.

19- Birim içi ve birim dışı yazışmalarını “Resmi Yazışmalarda Uyulacak Esas ve Usuller Hakkındaki 
Yönetmelik” ve “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İmza Yetkileri Yönergesi” ne uygun olarak 
düzenlemek, imzaya çıkacak yazıları hazırlamak, ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak.Yazışmaların kısa, 
öz, anlaşılır, hatasız ve uygun karakterlerle yazılmasına özen göstermek.

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

21-Yönetciler tarafından yazılı ve sözlü verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

6. Görevin Gerektrdiği 
Nitelikler
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Toplam Sayfa 2

1. Birimi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü

2. Kadro Unvanı Şef / Bilgisayar İşletmeni / V.H.K.İ. / Memur/Tekniker/Teknisyen/Teknisyen Yardımcısı/Hizmetli

3. Görev Unvanı Mali Hizmetler İşlemleri Görevlisi

4. Bağlı Bulunduğu Unvan Şube Müdürü/Daire Başkanı

MALİ HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MALİ HİZMETLER İŞLEMLERİ GÖREV TANIMI

5. Görev, Yetki ve 
Sorumlulukları

1- Yönetim fonksiyonlarını kullanarak şubenin etkin ve uyumlu bir biçimde çalışmasını sağlamak.

2- Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının tüm mal ve hizmet alım ihalelerini kanun 
ve mevzuat çerçevesinden gerçekleştirip yürütülmesini sağlamak.

3- Maliye Bakanlığınca yayınlanan bütçe hazırlama rehberine bağlı olarak Başkanlığımız bütçesinin 
hazırlanmasını sağlamak.

4- Başkanlığımız bünyesindeki birimleri ile koordineli çalışarak ihtiyaçlarını zamanında ve verimli 
olacak şekilde karşılanmasını sağlamak.

5- Tesislerin bütçe imkanları doğrultusunda bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlamak.

6- Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılması iş ve işlemleri ile ödenecek ücret ve SGK işlemlerini yürütmek.

7- Üniversitemiz öğrencilerinin zorunlu staj işlemlerinin ödeme işlemlerini yapmak.

8- Usta öğretici, Antrenör ve Eğitmen çalıştırılması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

9- Taşınır kontrol işlemlerini yapmak.

10-Görev alanıyla ilgili konulardaki yazışma işlemlerini gerçekleştirmek.

11- Kiraya verilen taşınmazların sözleşme maddeleri uyarınca denetimini yapmak.

12-Üniversitemiz personeli ve öğrencilerinin görevlendirmeleri dahilinde yolluk-yevmiyelerinin 
ödemesini yapmak.

13- Biriminde görev alanı ile ilgili hafalık rapor hazırlamak ve her hafta pazartesi günü birim
yetkilisine sunmak.

14-Yapılan iş ve işlemlerde yöneticisini bilgilendirmek ve yapılmayanlar hakkında gerekçeleriyle 
birlikte açıklama yapmak.

15- Birimine ait her türlü bilgi ve belgeyi korumak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek, bağlı 
bulunduğu yöneticinin onayı olmadan kişilere bilgi ve belge vermemek.

16-EBYS sisteminde görev alanıyla ilgili yazışmaları takip etmek ve sonuçlandırmak.

17-Çalışma sırasında çabukluk, gizlilik ve doğruluk ilkelerinden ayrılmamak.

18-İş verimliliği ve barışı açısından diğer birimlerle koordineli ve uyum içerisinde çalışmaya gayret 
etmek.

19-Evrakları yükseköğretim üst kuruluşları ve yükseköğretim kurumları saklama süreli standart dosya 
planına uygun olarak arşivlemek.

20- Biriminde görev alanı ile ilgili duyuruların yapılmasını sağlamak.

21- Birim içi ve birim dışı yazışmalarını “Resmi Yazışmalarda Uyulacak Esas ve Usuller Hakkındaki 
Yönetmelik” ve “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İmza Yetkileri Yönergesi” ne uygun olarak 
düzenlemek, imzaya çıkacak yazıları hazırlamak, ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak.Yazışmaların kısa, 
öz, anlaşılır, hatasız ve uygun karakterlerle yazılmasına özen göstermek.

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

23-Yöneticiler tarafından yazılı ve sözlü verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.
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Revizyon Tarihi

Revizyon No.su 00

Toplam Sayfa 2

MALİ HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MALİ HİZMETLER İŞLEMLERİ GÖREV TANIMI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen şartları taşımak.

5. Görev, Yetki ve 
Sorumlulukları

1- Yönetim fonksiyonlarını kullanarak şubenin etkin ve uyumlu bir biçimde çalışmasını sağlamak.

2- Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının tüm mal ve hizmet alım ihalelerini kanun 
ve mevzuat çerçevesinden gerçekleştirip yürütülmesini sağlamak.

3- Maliye Bakanlığınca yayınlanan bütçe hazırlama rehberine bağlı olarak Başkanlığımız bütçesinin 
hazırlanmasını sağlamak.

4- Başkanlığımız bünyesindeki birimleri ile koordineli çalışarak ihtiyaçlarını zamanında ve verimli 
olacak şekilde karşılanmasını sağlamak.

5- Tesislerin bütçe imkanları doğrultusunda bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlamak.

6- Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılması iş ve işlemleri ile ödenecek ücret ve SGK işlemlerini yürütmek.

7- Üniversitemiz öğrencilerinin zorunlu staj işlemlerinin ödeme işlemlerini yapmak.

8- Usta öğretici, Antrenör ve Eğitmen çalıştırılması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

9- Taşınır kontrol işlemlerini yapmak.

10-Görev alanıyla ilgili konulardaki yazışma işlemlerini gerçekleştirmek.

11- Kiraya verilen taşınmazların sözleşme maddeleri uyarınca denetimini yapmak.

12-Üniversitemiz personeli ve öğrencilerinin görevlendirmeleri dahilinde yolluk-yevmiyelerinin 
ödemesini yapmak.

13- Biriminde görev alanı ile ilgili hafalık rapor hazırlamak ve her hafta pazartesi günü birim
yetkilisine sunmak.

14-Yapılan iş ve işlemlerde yöneticisini bilgilendirmek ve yapılmayanlar hakkında gerekçeleriyle 
birlikte açıklama yapmak.

15- Birimine ait her türlü bilgi ve belgeyi korumak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek, bağlı 
bulunduğu yöneticinin onayı olmadan kişilere bilgi ve belge vermemek.

16-EBYS sisteminde görev alanıyla ilgili yazışmaları takip etmek ve sonuçlandırmak.

17-Çalışma sırasında çabukluk, gizlilik ve doğruluk ilkelerinden ayrılmamak.

18-İş verimliliği ve barışı açısından diğer birimlerle koordineli ve uyum içerisinde çalışmaya gayret 
etmek.

19-Evrakları yükseköğretim üst kuruluşları ve yükseköğretim kurumları saklama süreli standart dosya 
planına uygun olarak arşivlemek.

20- Biriminde görev alanı ile ilgili duyuruların yapılmasını sağlamak.

21- Birim içi ve birim dışı yazışmalarını “Resmi Yazışmalarda Uyulacak Esas ve Usuller Hakkındaki 
Yönetmelik” ve “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İmza Yetkileri Yönergesi” ne uygun olarak 
düzenlemek, imzaya çıkacak yazıları hazırlamak, ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak.Yazışmaların kısa, 
öz, anlaşılır, hatasız ve uygun karakterlerle yazılmasına özen göstermek.

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

23-Yöneticiler tarafından yazılı ve sözlü verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

6. Görevin Gerektirdiği 
Nitelikler
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İlk Yayın Tarihi/Sayısı 18.10.2018/74

Revizyon Tarihi

Revizyon No.su 00

Toplam Sayfa 1

1. Birimi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

2. Kadro Unvanı

3. Görev Unvanı Sağlık Hizmetleri İşlemleri Görevlisi

4. Bağlı Bulunduğu Unvan Şube Müdürü/Daire Başkanı

SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK HİZMETLERİ İŞLEMLERİ GÖREV TANIMI

Psikolog / Sosyal Çalışmacı / Şef / Bilgisayar İşletmeni / V.H.K.İ. / Memur / Tekniker / Teknisyen / 
Teknisyen Yardımcısı / Hizmetli

5. Görev, Yetki ve 
Sorumlulukları

1-Öğrenci ve personelin beden ve ruh sağlığının korumasına yönelik koruyucu ve önleyici çalışmaları 
sürdürmek, 

2- Öğrenim gören engelli öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini sürdürebilmesi amacıyla 
hizmet veren engelli öğrenci birimi çalışmalarını yönetmek,

3- Psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimi bünyesinde öğrenci ve personele yönelik psikososyal 
danışmanlık hizmeti sunmak,

4- Paydaş kurumlarla işbirliği içerisinde çalışmaları sürdürmek.

6- Aile hekimliği ile koordinasyon halinde olmak.

7- Görev alanına giren konularda gerektiğinde karar-destek unsuru olarak üst yönetime 
bilgilendirme, görüş ve önerilerde bulunmak.

8- Biriminde görev alanı ile ilgili hafalık rapor hazırlamak ve her hafta pazartesi günü birim
yetkilisine sunmak.

9-Yapılan iş ve işlemlerde yöneticisini bilgilendirmek ve yapılmayanlar hakkında gerekçeleriyle 
birlikte açıklama yapmak.

10- Birimine ait her türlü bilgi ve belgeyi korumak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek, bağlı 
bulunduğu yöneticinin onayı olmadan kişilere bilgi ve belge vermemek.

11-EBYS sisteminde görev alanıyla ilgili yazışmaları takip etmek ve sonuçlandırmak.

12-Çalışma sırasında çabukluk, gizlilik ve doğruluk ilkelerinden ayrılmamak.

13-İş verimliliği ve barışı açısından diğer birimlerle koordineli ve uyum içerisinde çalışmaya gayret 
etmek.

14-Evrakları yükseköğretim üst kuruluşları ve yükseköğretim kurumları saklama süreli standart 
dosya planına uygun olarak arşivlemek.

15- Biriminde görev alanı ile ilgili duyuruların yapılmasını sağlamak.

16- Birim içi ve birim dışı yazışmalarını “Resmi Yazışmalarda Uyulacak Esas ve Usuller Hakkındaki 
Yönetmelik” ve “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İmza Yetkileri Yönergesi” ne uygun olarak 
düzenlemek, imzaya çıkacak yazıları hazırlamak, ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak.Yazışmaların kısa, 
öz, anlaşılır, hatasız ve uygun karakterlerle yazılmasına özen göstermek.

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

18-Yöneticiler tarafından yazılı ve sözlü verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

6. Görevin Gerektirdiği 
Nitelikler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen şartları taşımak.
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BŞEÜ-KAYSİS Belge No: DGT-059

İlk Yayın Tarihi/Sayısı 18.10.2018/74

Revizyon Tarihi

Revizyon No.su 00

Toplam Sayfa 2

1. Birimi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü

2. Kadro Unvanı Şef / Bilgisayar İşletmeni / V.H.K.İ. / Memur/Tekniker/Teknisyen/Teknisyen Yardımcısı/Hizmetli

3. Görev Unvanı Spor Hizmetleri İşlemleri Görevlisi

4. Bağlı Bulunduğu Unvan Şube Müdürü/Daire Başkanı

SPOR HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SPOR HİZMETLERİ İŞLEMLERİ GÖREV TANIMI

5. Görev, Yetki ve 
Sorumlulukları

1.Öğrencilerimizin ders dışında, personelimizin ise mesai haricinde kalan zamanlarını 
değerlendirmek, beden ve ruh sağlığını korumak, dengeli gelişmelerine yardımcı olmak amacıyla 
spor faaliyetlerini organize etmek, spor tesislerinden en etkin ve verimli şekilde faydalanmalarını 
sağlamak.

2. Müsabakalara katlacak takımlarımızın oluşturulması için gerekli duyuruları yapmak, çalışmaları 
için gerekli malzeme ve saha desteğini vermek.

3. Üniversite Sporları Federasyonunun belirlediği yarışma takvimine göre müsabakalara katlım için 
gerekli olan malzemeleri temin etmek, Rektörlük onayı, araç tahsisi ve izin yazılarını yazmak, 
konaklamaları için otel rezervasyonları yapmak. 

4. Üniversitemiz öğrenci ve personelinin sportf faaliyetlerini gerçekleştrebilmeleri için mekanlar 
oluşturmak, spor salonunun hazırlanması ve ilgili branşlarda saha-salonların organizasyonunu 
yapmak, mevcut spor tesislerinin bakımını yapmak, bu tesislerden geniş bir kesimin yararlanmasını 
sağlamak amacıyla gerekli önlemler almak.

5. Üniversitenin tüm spor, tesis ve malzemelerinin planlı bir şekilde Üniversite takımları ve 
birimlerden gelen çalışma taleplerine göre organizasyonunu sağlamak. 

6. Görev alanına giren konularda gerektğinde karar –destek unsuru olarak üst yönetme 
bilgilendirme, görüş ve önerilerde bulunmak.
 
7. Spor Tesislerinin bakım-onarım ve  temizliğini yapmak, diğer destek hizmetlerini yürütmek.

8- Biriminde görev alanı ile ilgili hafalık rapor hazırlamak ve her hafta pazartesi günü birim
yetkilisine sunmak.

9-Yapılan iş ve işlemlerde yönetcisini bilgilendirmek ve yapılmayanlar hakkında gerekçeleriyle 
birlikte açıklama yapmak.

10- Birimine ait her türlü bilgi ve belgeyi korumak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek, bağlı 
bulunduğu yönetcinin onayı olmadan kişilere bilgi ve belge vermemek.

11-EBYS sisteminde görev alanıyla ilgili yazışmaları takip etmek ve sonuçlandırmak.

12-Çalışma sırasında çabukluk, gizlilik ve doğruluk ilkelerinden ayrılmamak.

13-İş verimliliği ve barışı açısından diğer birimlerle koordineli ve uyum içerisinde çalışmaya gayret 
etmek.

14-Evrakları yükseköğretm üst kuruluşları ve yükseköğretm kurumları saklama süreli standart dosya 
planına uygun olarak arşivlemek.

15- Biriminde görev alanı ile ilgili duyuruların yapılmasını sağlamak.

16- Birim içi ve birim dışı yazışmalarını “Resmi Yazışmalarda Uyulacak Esas ve Usuller Hakkındaki 
Yönetmelik” ve “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İmza Yetkileri Yönergesi” ne uygun olarak 
düzenlemek, imzaya çıkacak yazıları hazırlamak, ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak.Yazışmaların kısa, 
öz, anlaşılır, hatasız ve uygun karakterlerle yazılmasına özen göstermek.

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

18-Yönetciler tarafından yazılı ve sözlü verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.
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BŞEÜ-KAYSİS Belge No: DGT-059

İlk Yayın Tarihi/Sayısı 18.10.2018/74

Revizyon Tarihi

Revizyon No.su 00

Toplam Sayfa 2

SPOR HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SPOR HİZMETLERİ İŞLEMLERİ GÖREV TANIMI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtlen şartları taşımak.

5. Görev, Yetki ve 
Sorumlulukları

1.Öğrencilerimizin ders dışında, personelimizin ise mesai haricinde kalan zamanlarını 
değerlendirmek, beden ve ruh sağlığını korumak, dengeli gelişmelerine yardımcı olmak amacıyla 
spor faaliyetlerini organize etmek, spor tesislerinden en etkin ve verimli şekilde faydalanmalarını 
sağlamak.

2. Müsabakalara katlacak takımlarımızın oluşturulması için gerekli duyuruları yapmak, çalışmaları 
için gerekli malzeme ve saha desteğini vermek.

3. Üniversite Sporları Federasyonunun belirlediği yarışma takvimine göre müsabakalara katlım için 
gerekli olan malzemeleri temin etmek, Rektörlük onayı, araç tahsisi ve izin yazılarını yazmak, 
konaklamaları için otel rezervasyonları yapmak. 

4. Üniversitemiz öğrenci ve personelinin sportf faaliyetlerini gerçekleştrebilmeleri için mekanlar 
oluşturmak, spor salonunun hazırlanması ve ilgili branşlarda saha-salonların organizasyonunu 
yapmak, mevcut spor tesislerinin bakımını yapmak, bu tesislerden geniş bir kesimin yararlanmasını 
sağlamak amacıyla gerekli önlemler almak.

5. Üniversitenin tüm spor, tesis ve malzemelerinin planlı bir şekilde Üniversite takımları ve 
birimlerden gelen çalışma taleplerine göre organizasyonunu sağlamak. 

6. Görev alanına giren konularda gerektğinde karar –destek unsuru olarak üst yönetme 
bilgilendirme, görüş ve önerilerde bulunmak.
 
7. Spor Tesislerinin bakım-onarım ve  temizliğini yapmak, diğer destek hizmetlerini yürütmek.

8- Biriminde görev alanı ile ilgili hafalık rapor hazırlamak ve her hafta pazartesi günü birim
yetkilisine sunmak.

9-Yapılan iş ve işlemlerde yönetcisini bilgilendirmek ve yapılmayanlar hakkında gerekçeleriyle 
birlikte açıklama yapmak.

10- Birimine ait her türlü bilgi ve belgeyi korumak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek, bağlı 
bulunduğu yönetcinin onayı olmadan kişilere bilgi ve belge vermemek.

11-EBYS sisteminde görev alanıyla ilgili yazışmaları takip etmek ve sonuçlandırmak.

12-Çalışma sırasında çabukluk, gizlilik ve doğruluk ilkelerinden ayrılmamak.

13-İş verimliliği ve barışı açısından diğer birimlerle koordineli ve uyum içerisinde çalışmaya gayret 
etmek.

14-Evrakları yükseköğretm üst kuruluşları ve yükseköğretm kurumları saklama süreli standart dosya 
planına uygun olarak arşivlemek.

15- Biriminde görev alanı ile ilgili duyuruların yapılmasını sağlamak.

16- Birim içi ve birim dışı yazışmalarını “Resmi Yazışmalarda Uyulacak Esas ve Usuller Hakkındaki 
Yönetmelik” ve “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İmza Yetkileri Yönergesi” ne uygun olarak 
düzenlemek, imzaya çıkacak yazıları hazırlamak, ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak.Yazışmaların kısa, 
öz, anlaşılır, hatasız ve uygun karakterlerle yazılmasına özen göstermek.

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

18-Yönetciler tarafından yazılı ve sözlü verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

6. Görevin Gerektrdiği 
Nitelikler
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BŞEÜ-KAYSİS Belge No: DGT-060

İlk Yayın Tarihi/Sayısı 18.10.2018/74

Revizyon Tarihi

Revizyon No.su 00

Toplam Sayfa 1

1. Birimi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Sosyal Tesisler Şube Müdürlüğü

2. Kadro Unvanı Şef / Bilgisayar İşletmeni / V.H.K.İ. / Memur/Tekniker/Teknisyen/Teknisyen Yardımcısı/Hizmetli

3. Görev Unvanı Sosyal Tesis İşlemleri Görevlisi

4. Bağlı Bulunduğu Unvan Şube Müdürü/Daire Başkanı

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen şartları taşımak.

SOSYAL TESİSLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SOSYAL TESİS İŞLEMLERİ GÖREV TANIMI

5. Görev, Yetki ve 
Sorumlulukları

1-Üniversitemiz misafirhanesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

2-Kiraya verilen taşınmazların sözleşme maddeleri uyarınca denetimini yapmak.

3-Görev alanıyla ilgili konulardaki yazışma işlemlerini gerçekleştirmek.

4-Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak.

5- Biriminde görev alanı ile ilgili hafalık rapor hazırlamak ve her hafta pazartesi günü birim
yetkilisine sunmak.

6-Yapılan iş ve işlemlerde yöneticisini bilgilendirmek ve yapılmayanlar hakkında gerekçeleriyle 
birlikte açıklama yapmak.

7- Birimine ait her türlü bilgi ve belgeyi korumak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek, bağlı 
bulunduğu yöneticinin onayı olmadan kişilere bilgi ve belge vermemek.

8-EBYS sisteminde görev alanıyla ilgili yazışmaları takip etmek ve sonuçlandırmak.

9-Çalışma sırasında çabukluk, gizlilik ve doğruluk ilkelerinden ayrılmamak.

10-İş verimliliği ve barışı açısından diğer birimlerle koordineli ve uyum içerisinde çalışmaya gayret 
etmek.

11-Evrakları yükseköğretim üst kuruluşları ve yükseköğretim kurumları saklama süreli standart 
dosya planına uygun olarak arşivlemek.

12- Biriminde görev alanı ile ilgili duyuruların yapılmasını sağlamak.

13- Birim içi ve birim dışı yazışmalarını “Resmi Yazışmalarda Uyulacak Esas ve Usuller Hakkındaki 
Yönetmelik” ve “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İmza Yetkileri Yönergesi” ne uygun olarak 
düzenlemek, imzaya çıkacak yazıları hazırlamak, ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak.Yazışmaların kısa, 
öz, anlaşılır, hatasız ve uygun karakterlerle yazılmasına özen göstermek.

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

15-Yöneticiler tarafından yazılı ve sözlü verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

6. Görevin Gerektirdiği 
Nitelikler


