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Görev Adı (Unvan Adı) Bilgisayar İşletmeni Birimi 
Sağlık Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığı 

Bağlı Olduğu Unvan Daire Başkanı 
Alt 

Birim 
Kültür Birimi 

Görevin / İşin Kısa Tanımı 

           Ordu Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; birimin tüm 

faaliyetleri ile ilgili, etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalar 

yapmak. Başkanlığımızın faaliyetlerinin alanıyla ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesi amacıyla 

Kültür Birimi faaliyetlerini takip etmek  

Görev, Yetki Alanları 
 

• Genel yazışmalar, evrakların kontrolü, paraf işlemleri. 

• Kültürel faaliyetlerle ilgili günlük yazışmaları yapmak, takip etmek, dosyalanmasını yapmak. 

• Birim ile ilgili her türlü evrakın dosyalanmasını ve arşive kaldırmak ve takibini yapmak. 

• Öğrenci Kulüpleri işlemleri. 

• Öğrenci Kulüpleri Üst Kurulu işlemleri. 

• Öğrenci Konseyi yazışmaları ve faaliyetlerinin planlanması, 

• Üniversitemiz içerisinde ticari ve tanıtım amaçlı stant açmak isteyenlerin dilekçe, evrak işlemleri 

ve ödeme işlemleri ile ilgili tüm yazışmaları ve izin belgelerini düzenlemek, 

• Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı tüm salonların kapalı ve açık alanların Üniversite 

içi ve dışına (ücretli - ücretsiz) tahsis edilmesine dair yazışmaların planlaması tahsilat işlemleri 

takibinin yapılması, 

• Öğrenci Kulüplerinin planlı faaliyetlerinin ön hazırlığında (etkinlik için gerekli malzemelerin satın 

almadan talepleri, varsa salon tahsisi, afiş ve davetiyelerin hazırlanması v.b.) ve faaliyet aşamasında 

görev almak, 

• Bilimsel etkinliklere Üniversitemizi temsilen yurt içi ve yurtdışında sunum, panel, konferans vb. 

gibi etkinliklere katılacak olan öğrencilerimizin görevlendirilmeleri ile ilgili Rektörlük Olurlarının 

alınması, 

• Yıl içinde yapılan faaliyetlerle (Üniversite Açılışı, Mezuniyet Töreni, Öğrenci Şenlikleri, Hamsi 

Şöleni, Söyleşi, Panel, Etkinlikler vb.) ilgili düzenlemelerin oluşturulabilmesi için gerekli 

planlamayı yapmak, 

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

• Kendisine verilen görevleri zamanında, eksiksiz, işgücü, zaman ve malzeme tasarrufu sağlayacak 

şekilde yerine getirmek. 

• Görevi ile ilgili süreçleri Üniversitemiz Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, 

kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek. 

• Bağlı bulunduğu yönetici veya üst yöneticilerin, görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri iş sağlığı 

ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak, 

• Kültür Hizmetleri Şube Personeli, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve 

yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken Şube Müdürüne ve Daire Başkanına karşı 

sorumludur. 
 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi 

kabul ediyorum.  

        Çalışan  

Sibel BAYKAL                      Onaylayan 


