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 Birim Adı    : Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

 Bağlı Olduğu Üst Birim : Genel Sekreterlik 

 Bağlı Olduğu Üst Yönetici : Genel Sekreter 

 Görevin Alanı / Kapsamı : Üniversite birimleri ( Öğrenci ve Personel ) 

 

Görevin Kısa Tanımı : 

Üniversite öğrenci ve personelinin Sağlık, Kültür ve Spor işleri ile Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 

işlemleriyle beslenme işlemleri ile Anaokulu iş ve işlemleri. 

 

 

Yapmakla Sorumlu Olduğu Görevler : 

1- Üniversite öğrenci ve personelinin beslenme ( Öğle ve İkinci Öğretim ) hizmetleri.  

2- Öğrenci ve Personelin Kültür işlemleri. 

3- Öğrenci ve Personelin Spor İşlemleri. 

4- Öğrenci ve Personelin Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik işlemleri. 

5- Anaokulu iş ve işlemleri 

6- Daire ile ilgili bütçe, Tahakkuk ve Satınalma İşlemleri. 

       

      Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, üniversitede öğrenimlerini sürdüren öğrenci ve personel beslenme 

hizmetleri sunarak, öğrencilerin kültür, sanat, spor ve diğer sosyal alanlardaki ihtiyaçları ile psikolojik danışma ve 

rehberlik alanındaki ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan bir hizmet birimi ve ayrıca eğitim ve öğretimin desteklenmesi 

amacıyla tüm birimleriyle faaliyette bulunan bir hizmet birimidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bağlı Alt Birimler : 

1-Spor İşleri Şube Müdürlüğü 

2-Kültür İşleri Şube Müdürlüğü 

3-Sağlık, Öğrenci İşlemleri ve Tahakkuk, Taşınır Kayıt Şube Müdürlüğü. 

4-Satınalma ve Taşınır Kontrol Şube Müdürlüğü 

5-Anaokulu ve Gündüz Bakım Evi Şube Müdürlüğü 

6-Beslenme Hizmetleri Şube Müdürlüğü 
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 Bağlı Olduğu Birim : Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

 Alt Birimin Adı    : Beslenme Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

 Görevin Alanı / Kapsamı : Mutfak ve Yemekhaneler- Yemek Hizmetleri 

 

Görevin Kısa Tanımı : 

Beslenme hizmetlerini Üniversitenin yemekhanelerinde etkin ve verimli bir biçimde sunulmasını sağlamak 

 

Yapmakla Sorumlu Olduğu İşler : 

 

➢ Yemek yiyecek personel ve öğrencilerin yemek sayılarının tespitini yapmak,  

➢ Yemek hizmeti kapsamında alımı yapılacak mal ve hizmetler için şartname hazırlamak,   

➢ Yemek üretim malzemelerinin teslim alınmasından pişirilip dağıtılmasına kadarki süreci yürütmek 

ve kontrol etmek,  

➢ Personel ve öğrencilerin kimlik kartlarına yüklenen yemek ücretini ve yemek fişlerinin satışını 

planlamak, sonuçlarını değerlendirmek ve toplanan paraların ilgili banka hesabına yatırılması 

sürecini yönetmek,  

➢ Daire Başkanı'ndan aldığı talimatlar doğrultusunda ve ilgili mevzuat uyarınca; beslenme amaçlı 

faaliyetlerle ilgili olarak, yazışmaları yapmak, kayıtları tutmak, ilanlar ve duyurular hazırlamak ve 

gerekli malzemeleri temin etmek,  

➢ Beslenme hizmetleri kapsamında ihtiyaç duyulan araç-gereç, malzeme ve hizmetleri Daire 

Başkanlığına bildirerek uygun bulunanların temin edilmesini sağlamak,  

➢ Beslenme hizmetlerine ilişkin ihale ve satın alma komisyonunda görev almak, 

➢ Beslenme hizmetlerinin sunulması ile ilgili tüm aşamaların denetlenmesini sağlamak,  

➢ Beslenme hizmetlerinin taşeron işletmeler aracılığıyla yürütüldüğü durumlarda bu işletmelerin 

sunduğu hizmetlerin bütün aşamaları itibariyle denetlenmesini sağlamak,  

➢ Birimle ilgili yazı, tutanak ve formları teslim almak, gerekli cevapları yazmak, paraf sonrası Daire 

Başkanına sunmak, yazışmaları sınıflandırarak standart dosya planına göre dosyalanıp, 

arşivlenmesini sağlamak,  

➢ Kendi görev alanı içinde diğer şubelerle yazılı ve sözlü bilgi akışının, doğru ve zamanında 

oluşmasını sağlamak,   

➢ Daire Başkanlığında yapılan toplantılara düzenli olarak katılmak, bu toplantılarda, birimindeki 

faaliyetleri, sorunları, görüş ve önerilerini sunmak, bilgi paylaşımında bulunmak,  

➢ Bağlı birimlerde hizmetin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,  

➢ Bağlı birimlerde hazırlanan yazı ve dosyaların esas ve şekil açısından ilk incelemesini yapmak,  
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➢ Bağlı birimlerde yapılan yazışmaların “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller 

Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak,  

➢ Bağlı birimlerde yürütülen faaliyetlerle ilgili istatistikî bilgilerin tutulmasını sağlamak,  

➢ Bağlı birimlerin gelirlerini takip etmek, belgeleri ile birlikte Daire Başkanının onayına sunmak,  

➢ Birimindeki personelin performansını düzenli olarak izlemek ve gelişmeye açık yönleri hakkında 

zamanında ve destekleyici geri bildirimde bulunmak,  

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

➢ Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkelerine riayet etme hususunda örnek olmak,  

➢ Görev alanı ile ilgili Kanun, Yönetmelik, Tebliğ, Genelge ve Talimatları düzenli olarak takip etmek; 

ek ve değişikliklerle ilgili üstlerini bilgilendirmek ve uygulanmasını sağlamak,  

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

kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek,   

➢ 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu hükümlerine 

riayet etmek,  

➢ Birimiyle ilgili aylık/yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve süresinde teslim etmek,  

➢ Görevden ayrılırken "Devir Teslim Raporu" nu düzenleyerek Başkanlığa teslim etmek,  

➢ Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmak,   

➢ Mahiyetindeki personeli yetiştirmek, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmek,  

➢ Kendisine harcama yetkililiği vekâlet görevi verildiğinde; harcama yetkililiğinden doğan görev, 

yetki ve sorumlulukları yerine getirmek,  

➢ Bağlı birimlerin ihtiyaçlarını tespit ederek ihtiyaçların temini için, durumu üst amirine bildirmek,  

➢ Bağlı birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak,   

➢ Amirlerinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek. 

 

 

 

 

 

 

➢  
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İşi Yapmakla Sorumlu Personelin Unvan ve Nitelikleri : 

1- Kurumun ve birimin hedeflerinin en üst seviyede gerçekleştirilmesi için maiyetindeki personele liderlik 

eder. Zamanı yerinde ve düzenli kullanır. 

2- Tüm faaliyetlerinde öğrencilerin ve çalışanların memnuniyetini arttırmayı ön planda tutar. 

3- İşin yapılışı sırasında istenen ve arzu edilen sonuçların elde edilmesine odaklanır. 

4- Kurumdan hizmet alan tüm paydaşları memnun edecek şekilde işleri düzenler 

5- Birimin hedeflerine ulaşması için kısa ve uzun vadede planlama yapar 

6- İşin gerektirdiği konularda çekingen davranmaz, sorumluluk alır riskleri de göz önünde bulundurarak 

insiyatif kullanır. 

7- Üst yöneticilerle ilişkilerini Kurum kültürüne uygun olarak düzenler ve sağlıklı bir bilgi akışı sağlar. 

8- Görev alanıyla ilgili alan ve mekanların korunması, bakım ve her türlü onarım ile eksiklerin giderilmesi için 

üstleri ile irtibat kurar ve gereğini yapar. 
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 Birim Adı    : Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. 

 Alt Birim Adı : Beslenme Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

 İşin Adı : Beslenme Hizmetleri 

 

İşin Kısa Tanımı : 

Beslenme Hizmetlerini Üniversitenin tüm kampüslerinde etkin ve verimli bir biçimde sunulmasını sağlamak, 

 

İşi Yapmakla Sorumlu Personelin Sahip Olması Gereken ; 

a) Bilgi ve Beceriler ; 

1-İlgili memur veya memurlar yaptıkları işle ilgili mevzuat, yönetmelik ve kararları bilmeli ve takip etmeliler 

becerileri 657 sayılı yasanın istediği koşullarda olmalı. 

 

b) Deneyim : 

Kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanmalı, kurumun yararını gözetmeli yeni bilgi ve davranışları, becerileri 

işinde uygulamalı, sorumluluk almalı, uyumlu olmalı. 

 

 

c) Belge ve Sertifikalar : 

Devlet memurluğu için istenen belge ve diplomalara sahip olmalı. 

  

Yapılacak İş İçin Gereken Donanım ve Ekipman: 

1 PC 

2 Yazıcı 

3.İşiyle ilgili bilgisayar programları 

 

 

Yapılacak İşin Yasal Dayanağı : 

1- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu  

2- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu  

3- 2547 sayılı yasanın 4b ve 47. Maddeleri 

4- Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor işleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği 

5- 657 Sayılı Devlet memurları kanunu v.s 

 

Yapılacak İşin Çıktısı : 

1- Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlerle hizmetin aksamadan yürütülmesini sağlamak ve 

yapmış olduğu iş ve işlemlere ilişkin gerekli bilgi ve belgeler. 
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 Birim Adı    : Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

 Alt Birim Adı : Beslenme Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

 Tanımı Yapılacak Unvan : Beslenme Hizmetleri Şube Müdürü 

 Bağlı bulunduğu Unvan  Daire Başkanı/Genel Sekreter/Rektör  

 

Sorumlu Olduğu Görev ve İşler : 

1- Beslenme hizmetlerini Üniversitenin tüm kampüslerinde etkin ve verimli bir biçimde sunulmasını 

sağlamak,  

2- Yemek yiyecek personel ve öğrencilerin yemek sayılarının tespitini yapmak,  

3- Yemek hizmeti kapsamında alımı yapılacak mal ve hizmetler için şartname hazırlamak,  

4- Malzeme ve işçilik dahil hizmet alım yoluyla yapılan yemek işlerine konu olan sözleşme ve Teknik 

şartname ve eklerini oluşturan belgelerde bahsedilen her türlü iş ve işlemleri takip ve kontrol etmek. 

5- Gerekli belge ve dokümanları hazırlar/hazırlatmak. 

6- Hizmeti yürüten firmanın sözleşme ve teknik şartnameden doğan yükümlülüklerini yerine getirip 

getirmediğini kontrol etmek/ettirmek. 

7- Mutfak ve yemekhanelerin temizliği, hijyenik ortamda üretim ve dağıtım yapılıp yapılmadığını denetlemek 

ve fiziki alanların kontrolünü sağlamak. 

8- Üretime konu olan her türlü ürünün mutfağa girişinde ilgililerle birlikte kontrolünü yapmak. 

9- Dış birimlerdeki yemekhanelerin her türlü iş ve işlemlerini ilgili yerlerdeki sorumlular aracılığıyla yerine 

getirmek, denetlemek, temizliğin ve fiziki alanların kontrolünü yaparak, yapılması gerekenleri Daire 

Başkanıyla irtibat kurarak eksikleri gidermek. 

10- Dış birimlere günlük gidecek olan yemeğin gidip gitmediğini kontrol etmek/ettirmek ve gerekli belgeleri 

tutmak/tutturmak 

11- Mutfak ve Yemekhane Sorumlusunu, Diyetisyeni, Mutemetleri ve diğer görevlileri koordine ve kontrol 

etmek, izinlerini düzenlemek, izinli ve raporlu olanların yerine görevlendireceği kişileri Daire Başkanıyla 

görüşerek çözüme kavuşmasını sağlamak. 

12- Firma çalışanlarının Sosyal Güvenlik Yasası gereği sigorta, prim vb. belgelerin firma yetkililerinden her ay 

düzenli alınmasını ve dosyalanmasını sağlamak. Günlük menü numunelerinin 72 saat saklanmasını takip ve 

kontrol etmek. 

13- Z raporlarının çıktısını almakla sorumlu olan personelin raporlarının alınıp alınmadığı ile ilgili birime 

teslim edilip edilmediğini, teslim edildikten sonra akıllı kart biriminden alınan faturaya esas olacak öğün 

sayılarını gösteren çizelgelerle uyumlu olup olmadığını kontrol etmek/ettirmek ve Z raporlarının bu 

dökümlerin ekinde yer almasını sağlamak. 

14- Firmanın Hak edişlerinin düzenlenmesini ilgililerle birlikte yapmak. 

15- Bulunduğu Teşkilat ve komisyon üyeliklerinin yüklediği görev ve sorumluluklarını yerine getirmek.    

16- Yemek üretim malzemelerinin teslim alınmasından pişirilip dağıtılmasına kadarki süreci yürütmek ve 

kontrol etmek,  

17- Personel ve öğrencilerin kimlik kartlarına yüklenen yemek ücretini ve yemek fişlerinin satışını planlamak, 

sonuçlarını değerlendirmek ve toplanan paraların ilgili banka hesabına yatırılması sürecini yönetmek,  

18- Daire Başkanı'ndan aldığı talimatlar doğrultusunda ve ilgili mevzuat uyarınca; beslenme amaçlı faaliyetlerle 

ilgili olarak, yazışmaları yapmak, kayıtları tutmak, ilanlar ve duyurular hazırlamak ve gerekli malzemeleri 

temin etmek,  

19- Beslenme hizmetleri kapsamında ihtiyaç duyulan araç-gereç, malzeme ve hizmetleri Daire Başkanlığına 

bildirerek uygun bulunanların temin edilmesini sağlamak,  

20- Beslenme hizmetlerine ilişkin ihale ve satın alma komisyonunda görev almak,  
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21- Menü planlaması doğrultusunda satın alınacak yiyecek-içecek malzemelerinin miktarlarını ve niteliklerini 

belirlenmesini ve standart satın alma şartnamelerinin geliştirilmesini sağlamak, 

22- Beslenme hizmetlerinin sunulması ile ilgili tüm aşamaların denetlenmesini sağlamak,  

23- Beslenme hizmetlerinin taşeron işletmeler aracılığıyla yürütüldüğü durumlarda bu işletmelerin sunduğu 

hizmetlerin bütün aşamaları itibariyle denetlenmesini sağlamak,  

24- Birimle ilgili yazı, tutanak ve formları teslim almak, gerekli cevapları yazmak, paraf sonrası Daire 

Başkanına sunmak, yazışmaları sınıflandırarak standart dosya planına göre dosyalanıp, arşivlenmesini 

sağlamak,  

25- Kendi görev alanı içinde diğer şubelerle yazılı ve sözlü bilgi akışının, doğru ve zamanında oluşmasını 

sağlamak,  

26- Daire Başkanlığında yapılan toplantılara düzenli olarak katılmak, bu toplantılarda, birimindeki faaliyetleri, 

sorunları, görüş ve önerilerini sunmak, bilgi paylaşımında bulunmak,  

27- Bağlı birimlerde hizmetin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,  

28- Bağlı birimlerde hazırlanan yazı ve dosyaların esas ve şekil açısından ilk incelemesini yapmak,  

29-  Bağlı birimlerde yapılan yazışmaların “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında 

Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak,  

30- Bağlı birimlerde yürütülen faaliyetlerle ilgili istatistikî bilgilerin tutulmasını sağlamak,  

31- Bağlı birimlerin gelirlerini takip etmek, belgeleri ile birlikte Daire Başkanının onayına sunmak, 

32- Birimindeki personelin performansını düzenli olarak izlemek ve gelişmeye açık yönleri hakkında 

zamanında ve destekleyici geri bildirimde bulunmak,  

33- İç kontrol sisteminin hayata geçirilmesinde, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek,  

34- Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkelerine riayet etme hususunda örnek olmak,  

35- Görev alanı ile ilgili Kanun, Yönetmelik, Tebliğ, Genelge ve Talimatları düzenli olarak takip etmek; ek ve 

değişikliklerle ilgili üstlerini bilgilendirmek ve uygulanmasını sağlamak,  

36- Yapacağı iş ve işlemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu 

kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek,  

37- 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu hükümlerine riayet 

etmek,  

38- Birimiyle ilgili aylık/yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve süresinde teslim etmek,  

39- Görevden ayrılırken "Devir Teslim Raporu" nu düzenleyerek Başkanlığa teslim etmek,  

40- Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmak, 

41- Mahiyetindeki personeli yetiştirmek, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmek,  

42- Bağlı birimlerin ihtiyaçlarını tespit ederek ihtiyaçların temini için, durumu üst amirine bildirmek,  

43-  Bağlı birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak,  

44- Amirlerinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek. 

 

Sahip Olduğu Yetkiler; 

1. Kendisine bağlı personelin görev dağılımını yapmak,  

2. Birim personeli üzerinde genel denetim ve gözetim yapmak,  

3. Bağlı birimlerde kaynakların etkili, verimli ve ekonomik kullanılmasını temin için her türlü tedbiri almak ve 

denetimi sağlamak. 

 

Bilgi Beceri ve Yetenekler: 

1- Şube Müdürlüğü görevini en iyi şekilde yerine getirecek bilgi ve tecrübeye sahip olunması 

2- Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzeme ile programları kullanabilmek 

3- Yukarıda belirtilen Görev Amacı ve Temel İş ve Sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak 
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Yetkinlik Düzeyi (Bilgi, Problem Çözme, Sorumluluk Alanları)  : 

1- Liderlik,  

2- Planlama ve Organize Etme,  

3- Vizyon Sahibi Olma 

 

Diğer Görev ve işler ile İlişkisi : 
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 Birim Adı    : Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

 Alt Birim Adı : Beslenme Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

 Tanımı Yapılacak Unvan : Yemekhane Sorumlusu 

 Bağlı bulunduğu Unvan  Şube Müdürü/Daire Başkanı/Genel Sekreter/Rektör 

 

Sorumlu Olduğu Görev ve İşler : 

1- Mutfağın belirtilen saatte açılıp kapanmasını takip ve kontrol etmek, oluşacak aksaklıkları şube müdürüne 

ileterek çözüme kavuşmasını sağlamak. 

2- Yemeklerin pişirilmesi esnasında sürekli mutfağı diyetisyenle birlikte denetlemek ve kontrol etmek. 

3- Temizlik ve hijyen konusunda diyetisyenle koordineli olarak azami dikkat göstererek temizliğin yapılmasını 

sağlamak. 

4- Günlük dış birimlere gidecek yemeğin hazırlanıp gitmesinden ve kayıtlarının tutulmasından diyetisyenle 

birlikte direk sorumlu olmak. 

5- Merkez yemekhanedeki öğrenci ve personel yemekhanelerinden direk sorumlu olmak, yemek dağıtım 

esnasında bu yerlerdeki eksik ve kusurları takip ve kontrol etmek. 

6- Vezne ve mutemet işlerini günlük takip ve koordine etmek vb işlerde şube müdürüne bilgi vererek şube 

müdürünün talimatlarını uygulamak. 

7- Şube müdürünün izinli ve raporlu olduğu sürelerde Daire Başkanının mutfak ve yemekhaneler için geçici 

olarak görevlendirdiği şube müdürüne karşı sorumlu olmak.  

8- Görevli bulunduğu iş gereği hazırlaması gereken belgeleri hazırlamak, üyesi, bulunduğu komisyon görevlerini 

yerine getirmek, görevine konu olan iş ve işlemleri yerine getirmek 

9- Yemek yiyecek akademik, idari personel ve öğrencilerin yemek sayılarının tespitini yapmak,  

10-  Yemek malzemelerinin girişini, pişirilmesini, dağıtımını kontrol etmek,  

11- Yemekhanelerdeki benmarilerin uygun sıcaklıklarda bulunmasını sağlamak,  

12- Görev alanı ile ilgili Kanun, Yönetmelik, Tebliğ, Genelge ve Talimatları düzenli olarak takip etmek; ek ve 

değişikliklerle ilgili üstlerini bilgilendirmek ve uygulanmasını sağlamak,  

13- İç kontrol sisteminin hayata geçirilmesinde, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek,  

14- Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkelerine riayet etme hususunda örnek olmak,  

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

verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek,  

16- Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatla verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmak ve/veya 

yaptırmak,  
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17- 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu hükümlerine riayet 

etmek,  

18- Görevden ayrılırken "Devir Teslim Raporu" nu düzenleyerek ilgili birime teslim etmek,  

19- Beslenme hizmetleri kapsamında ihtiyaç duyulan araç-gereç, malzeme ve hizmetleri ilgili Şube Müdürlüğü’ne 

bildirerek uygun bulunanların temin edilmesini sağlamak,  

20- Birimde yürütülen faaliyetlere ilişkin istatistiksel raporlara temel oluşturacak günlük kayıtların tutulmasını 

sağlamak,  

21- Bağlı birimlerin ihtiyaçlarını tespit ederek ihtiyaçların temini için, durumu üst amirine bildirmek, 

22- Birimin faaliyetleri için ihtiyaç duyulacak mal ve hizmetlerin satın alınmasına ilişkin ihalelerin 

komisyonlarında görev almak,  

23- Menü planlaması doğrultusunda satın alınacak yiyecek-içecek malzemelerinin miktarlarını ve niteliklerini 

belirlenmesini ve standart satın alma şartnamelerinin geliştirilmesini sağlamak,  

24- Birimler arası koordinasyonu sağlama hususunda Şube Müdürüne yardımcı olmak,  

25- Amirlerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek. 

 

Sahip Olduğu Yetkiler ; 

1- Şartname hükümlerinin kontrolünü yapmak,  

2- Astlarının işlerine ilişkin, araç-gereç, malzeme ve çalışma koşulları ile ilgili taleplerini almak ve yerine 

getirmek üzere Şube Müdürüne sunmak 

 

Bilgi Beceri veYetenekler : 

Üniversitemiz yemekhanelerinde sunulan hizmetin etkili ve kaliteli bir biçimde sunulması için Şube Müdürü ile 

birlikte genel düzeni sağlamak.  

 

Yetkinlik Düzeyi (Bilgi, Problem Çözme, Sorumluluk Alanları)  : 

1- Başarı ve Çaba 

2- Bütünsel Bakış 

3- Hizmet Odaklılık 

4- Hesap Verebilirlilik 

5- Kurumsal Fayda Odaklılık 

 

Diğer Görev ve işler ile İlişkisi : 
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 Birim Adı    : Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

 Alt Birim Adı : Beslenme Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

 Tanımı Yapılacak Unvan : Büro Memuru 

 Bağlı bulunduğu Unvan  Şube Müdürü/Daire Başkanı/Genel Sekreter/Rektör 

 

Sorumlu Olduğu Görev ve İşler : 

1- Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğüne (Yemekhane Hizmetleri) bağlı olarak çalışan bürü memurları; yemek 

ihalesine konu olan Teknik Şartname, Sözleşme vs. belgelerin hazırlanmasında, bunlarla ilgili diğer belgelerin 

hazırlanıp yazılmasında ilgili Şube Müdürünün talimatları doğrultusunda yapmak,  

2- Mutfak, yemekhaneler ve yemek hizmetleri hakkında her türlü yazışmaları amirlerinin talimatları 

doğrultusunda yapmak, evrakları dosyalamak ve saklamak. 

3- Günlük Z raporlarını büroya getirilen görevlilerden raporları almak, Akıllı Kart Merkezinden faturaya konu 

olan günlük öğün çizelgelerini almak, Z raporlarıyla uyumlu olup olmadığını kontrol etmek. 

4- Hak ediş raporlarının hazırlanmasını, faturaların kontrolünü yapmak, bunları ilgili birimlere üst yazı ile 

gönderilmesi için gerekli belgeleri düzenlemek, takip etmek ve aksaklıkları Şube Müdürüne iletmek. 

5- Büroda tutulması gereken defter ve kayıtları tutmak, bu konuda amirlerinin vereceği işleri yapmak. 

6- Dış birimlerde bulunan yemekhanelerle ilgili yazışmaları yapmak, bunlarla ilgili belgeleri dosyalamak ve 

saklamak.  

7- Görev alanı ile ilgili Kanun, Yönetmelik, Tebliğ, Genelge ve Talimatları düzenli olarak takip etmek; ek ve 

değişikliklerle ilgili üstlerini bilgilendirmek ve uygulanmasını sağlamak,  

8- İç kontrol sisteminin hayata geçirilmesinde, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek,  

9- Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkelerine riayet etme hususunda örnek olmak,  

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

verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek,  

11- Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatla verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmak ve/veya 

yaptırmak,  

12- 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu hükümlerine riayet 

etmek,  

13- Görevden ayrılırken "Devir Teslim Raporu" nu düzenleyerek ilgili birime teslim etmek,  

14- Beslenme hizmetleri kapsamında ihtiyaç duyulan araç-gereç, malzeme ve hizmetleri ilgili Şube Müdürlüğü’ne 

bildirerek uygun bulunanların temin edilmesini sağlamak,  

15- Birimde yürütülen faaliyetlere ilişkin istatistiksel raporlara temel oluşturacak günlük kayıtların tutulmasını 

sağlamak,  
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16- Bağlı birimlerin ihtiyaçlarını tespit ederek ihtiyaçların temini için, durumu üst amirine bildirmek, 

17- Birimin faaliyetleri için ihtiyaç duyulacak mal ve hizmetlerin satın alınmasına ilişkin ihalelerin 

komisyonlarında görev almak,  

18- Birimler arası koordinasyonu sağlama hususunda Şube Müdürüne yardımcı olmak,  

19- Amirlerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek 

 

Sahip Olduğu Yetkiler ; 

1. Beslenme Hizmetlerine işlerine ilişkin günlük yazışmaları yapmak,  takip etmek, işlemi bittikten sonra 

dosyalamak.  

 

 

Bilgi Beceri veYetenekler : 

1- Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzeme ile programları kullanabilmek. 

2- Yukarıda belirtilen Görev Amacı ve Temel İş ve Sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak 

 

Yetkinlik Düzeyi (Bilgi, Problem Çözme, Sorumluluk Alanları)  : 

1- Başarı ve Çaba 

2- Bütünsel Bakış 

3- Hizmet Odaklılık 

4- Hesap Verebilirlilik 

5- Kendi Başına İş Yapma 

6- Kurumsal Fayda Odaklılık 

 

Diğer Görev ve işler ile İlişkisi : 
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 Birim Adı    : Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

 Alt Birim Adı : Beslenme Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

 Tanımı Yapılacak Unvan : Diyetisyen 

 Bağlı bulunduğu Unvan  Şube Müdürü/Daire Başkanı/Genel Sekreter/Rektör 

 

Sorumlu Olduğu Görev ve İşler : 

1- Firmanın üretimde kullanacağı her türlü malzemenin ambara girmeden önce Teknik Şartnamede belirtilen 

kriterlere uygun olup olmadığını kontrol etmek, uygun olmayanları reddederek değiştirilmesini sağlamak, 

bununla ilgili kayıtları tutmak. Konuyla ilgili zorluklarla karşılaştığında bağlı bulunduğu Şube Müdürünü 

bilgilendirmek. 

2- Günlük menüye göre mutfakta pişirilecek yemeklerin pişirme ve servis ilkelerine göre tüketime sunumunu 

organize edip denetlemek. 

3- Besin güvenliğinin sağlanmasında ve kalite sistemlerinin kurulmasında üstlerine gerekli önerileri sunmak. 

4- Mutfak, yemekhane ve ambar hizmetlerinin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, stokların 

usule uygun olup olmadığını kontrol etmek. Mutfağın temizlik ve düzenini, mutfak personelinin sağlıklı, temiz 

olmasını, yiyeceklerin hijyen kurallarına uygun, lezzet ve besin değerlerinden kayba uğramadan pişirilmesini 

sağlamak, dağıtımını kontrol etmek. 

5- Firmanın bildireceği günlük üretim miktarını kayıt altına almak, dış birimlere gidecek yemeğin Teknik 

Şartnamede belirtilen araç ve gereçle hijyenik ortamda gitmesini sağlamak. 

6- Günlük menü numunelerinin 72 saat saklanmasından direk sorumlu olmakla birlikte menülerle ilgili 

oluşabilecek olumsuzluklarda menünün muayenesi için ilgili Kamu Kurumlarına götürülmesinde direk refakat 

etmek. 

7- Mutfakta çalışan personelin periyodik yaptırmaları gereken sağlık tarama ve kontrollerinin yapılmasını takip 

ve kontrol etmek.  

8- Menü planlamasında, menü hazırlama komisyonunda yer almak ve uygulanan menüleri denetlemek. 

9- Yemek üretim planlamasına ve malzeme ihtiyaç tespitine yardımcı olmak  

10- Birimin günlük/ haftalık/yıllık malzeme ihtiyaçlarının belirlenmesine yardımcı olmak,  

11- Üretim bölümünü kalite, verimlilik, işi pratikleştirme, hijyen ve sanitasyon açısından analiz etmek, 

12-  Yemekhanelerin denetlenmesinde görev almak,  

13- Denetimler sırasında karşılaşılan sorunları ve eksiklikleri rapor olarak şube müdürüne sunmak, 

14-  Yemek numunelerini almak,  

15- Soğuk depoların sıcaklık kontrollerini yapmak,  
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16- Günlük yemek üretim planlamasında görev almak,  

17- Mutfakta üretilen yemeklerin servis edilmeden önce tat, lezzet ve diğer kontrollerini yapmak,  

18- Gıda uzmanları ile koordineli olarak aylık yemek listesini hazırlamak ve Daire Başkanlığının onayına sunmak,  

19- Hizmet ve sistemde olası zayıf noktaları saptamak; bu zayıflıkların giderilmesi için düzeltici ve önleyici 

önlemlerin alınmasını sağlamak,  

20- En iyi performansa ulaşabilmek için gerekli önlemleri almak ve yapıcı önerilerde bulunmak,  

21- Yemek üretiminin yapıldığı mutfağı yönetmek ve birimde görev yapan personelin sevk ve idaresini yapmak,  

22- Mutfak personelinin hijyen ve kılık kıyafet kurallarına uyumunu sağlamak,  

23- Yemek üretimi, servisi ve sonrasında ilgili kayıtları tutmak, tüm tutanak ve belgelerin hazırlanmasını 

sağlamak,  

24- İç kontrol sisteminin hayata geçirilmesinde, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek,  

25- Kanun, Yönetmelik ve diğer mevzuatla verilen görevleri zamanında ve eksiksiz yapmak.  

26- Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkelerine riayet etmek,  

27- 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu hükümlerine riayet 

etmek,  

28- Kurumun imkân ve kaynaklarını verimlilik esaslarına göre kullanmak ve değerlendirmek,  

29- Hizmete sunulan yiyecek ve içecek ürünlerinin üretim, stok ve hizmet aşamalarında kalite, hijyen ve 

temizliğine önem vermek, bu unsurların sağlanması için gerekli önlemleri almak,  

30- Görevden ayrılırken "Devir Teslim Raporu" nu düzenleyerek ilgili birime teslim etmek,  

31- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak 

 

Sahip Olduğu Yetkiler ; 

1- Yemek üretim ve hizmet sisteminin eksiksiz ve verimli bir şekilde yürütülmesi için aşçıbaşına gerekli 

talimatları vermek,  

2- Mutfakta üretilen yemeklerin gıda ve sağlık mevzuatına uygunluğunu kontrol etmek,  

3- Menülerin hazırlanması, yemeklerin sunuşu, sanitasyon koşulları gibi işleri denetlemek ve bu işlerin 

koordinasyonu için aşçıbaşına talimat vermek,  

4- Mutfağın temizlik ve hijyenik ortam şartlarına uygunluğunu denetlemek.  

 

Bilgi Beceri veYetenekler : 

1- Diyetisyenliğin gerektirdiği bilgi ve yeteneklere sahip olmak 

2- Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzeme ile programları kullanabilmek. 

3- Yukarıda belirtilen Görev Amacı ve Temel İş ve Sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak 
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Yetkinlik Düzeyi (Bilgi, Problem Çözme, Sorumluluk Alanları)  : 

1- Başarı ve Çaba 

2- Bütünsel Bakış 

3- Hizmet Odaklılık 

4- Hesap Verebilirlilik 

5- Kurumsal Fayda Odaklılık 

 

Diğer Görev ve işler ile İlişkisi : 
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 Birim Adı    : Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

 Alt Birim Adı : Beslenme Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

 Tanımı Yapılacak Unvan : Veznedar 

 Bağlı bulunduğu Unvan  Şube Müdürü/Daire Başkanı/Genel Sekreter/Rektör 

 

Sorumlu Olduğu Görev ve İşler : 

1- Öğrenci yemek kartlarına (Öğrenci Kimlik Kartı) yükleme yapan mutemetler yüklemeden sonra makineden 

alacakları Z raporuyla Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na toplanan miktarı yatırıp, alındı belgesiyle 

beraber yemekhane işinden sorumlu büro memurlarına teslim etmek. 

2- Personel yemek kartlarına (Personel Kimlik kartı) yükleme yapan mutemetler, yüklemeden sonra makineden 

alacakları Z raporuyla birlikte Strateji Daire Başkanlığı veznesine toplanan parayı yatırarak dekontunu İdari 

Mali İşler Daire Başkanlığı Akıllı Kart Merkezine iletmek. 

3- Cihazlarda meydana gelen arızaları Şube müdürüne bildirerek gerekli önlemin alınmasını sağlamak. 

4- Muhasebe Yetkilisi Mutemetliği görevinin gerektirdiği tüm iş ve işlemlerin düzenlenen belge ve alındıların 

“5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ile “Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin 

Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetim ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine 

uygun olarak yürütülmesinden birinci derecede sorumlu olmak. 

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

verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek,  

6- Görevden ayrılırken "Devir Teslim Raporu" nu düzenleyerek ilgili birime teslim etmek,  

7- Amirlerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek 

 

Sahip Olduğu Yetkiler ; 

1. Beslenme Hizmetleri Şube Müdürlüğünde bulunan veznelerde toplanan paraların geciktirmeksizin Strateji Daire 

Başkanlığı veznesine yatırmak. 

 

Bilgi Beceri ve Yetenekler : 

1- Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzeme ile programları kullanabilmek. 2- Yukarıda belirtilen 

Görev Amacı ve Temel İş ve Sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak 

 

Yetkinlik Düzeyi (Bilgi, Problem Çözme, Sorumluluk Alanları)  : 

1- Arızayı Tespit Etme ve Giderme 

2- Başarı ve Çaba 

3- Hizmet Odaklılık 

 

 

Diğer Görev ve işler ile İlişkisi : 

 



 

T.C. 

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ  

PERSONEL GÖREV TANIM FORMU 

Form No: 4 

 

 

Hazırlayan    Onaylayan  

Ad Soyad : Selime UZSERT   Ad Soyad : Ekrem BUDAK                                    

Unvan : Şube Müdürü   Unvan : S.K.S.Daire Bşk 

İmza    İmza  
 

Sayfa 1 / 1 
 

 

 Birim Adı    : Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

 Alt Birim Adı : Beslenme Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

 Tanımı Yapılacak Unvan : Teknisyen 

 Bağlı bulunduğu Unvan  Şube Müdürü/Daire Başkanı/Genel Sekreter/Rektör  

 

Sorumlu Olduğu Görev ve İşler : 

1- Mutfak ve yemekhane binasında bulunan kazan dairesinin çalıştırmak, bakımı ve onarımından sorumlu olmak. 

2- Kazan Dairesi ile ilgili her türlü sorun ve işlerde bağlı bulunduğu Şube Müdürüne durumu bildirmek ve 

çözümü konusunda yapılması gerekeni yapmak. 

3- Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına ait birim ve binalardaki her türlü tesisat, alet ve yapı onarımıyla 

ilgili arızalara müdahale etmek, yapımı ve bakımı için gerekenleri yapmak. 

4- Bakım ve onarım ile ilgili olarak alanına giren yer ve işlerde gereğini yapmak. 

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

verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek,  

6- Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatla verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmak ve/veya 

yaptırmak,  

7- Görevden ayrılırken "Devir Teslim Raporu" nu düzenleyerek ilgili birime teslim etmek,  

8- Amirlerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek 

 

Sahip Olduğu Yetkiler ; 

1. Beslenme Hizmetleri Şube Müdürlüğüne ait bakım ve onarım işlerinde arızayı tespit etmek ve tamiri için 

gereğini yapmak. 

 

Bilgi Beceri ve Yetenekler : 

1- Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzeme ile programları kullanabilmek. 2- Yukarıda belirtilen 

Görev Amacı ve Temel İş ve Sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak 

 

Yetkinlik Düzeyi (Bilgi, Problem Çözme, Sorumluluk Alanları)  : 

1- Arızayı Tespit Etme ve Giderme 

2- Başarı ve Çaba 

3- Hizmet Odaklılık 

4- Kendi Başına İş Yapma 

 

 

Diğer Görev ve işler ile İlişkisi : 

 



 

T.C. 

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ  

PERSONEL GÖREV TANIM FORMU 

Form No: 4 

 

 

Hazırlayan    Onaylayan  

Ad Soyad : Selime UZSERT   Ad Soyad : Ekrem BUDAK                                       

Unvan : Şube Müdürü   Unvan : S.K.S.Daire Bşk. 

İmza    İmza  
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 Birim Adı    : Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

 Alt Birim Adı : Beslenme Hizmetleri Müdürlüğü 

 Tanımı Yapılacak Unvan : Destek Personeli 

 Bağlı bulunduğu Unvan  Şube Müdürü/Daire Başkanı/Genel Sekreter/Rektör  

 

Sorumlu Olduğu Görev ve İşler : 

1- Beslenme Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı idari bürolar, tuvalet, koridor vb. fiziki alanlarının 

temizliğini yapmak,  

2- Beslenme Hizmetleri Müdürlüğü çay ocağı hizmetlerini yürütmek,  

3- Gelen-giden evrakların dağıtımını gerçekleştirmek,  

4- Demirbaş eşyalarının temizlik ve bakımını yapmak. 

5- Yemekhane ve mutfağa gelen-giden çeşitli malzeme ile araç gereci gerekli yerlere taşır ve 

yerleştirir. 

6- Yemekhane hizmet yerlerinin aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışır. 

7- İç kontrol sisteminin hayata geçirilmesinde, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek,  

8- Birimin hizmet alanına giren konularda kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik ve 

diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek,  

9- Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkelerine riayet etmek,  

10- Görevden ayrılırken "Devir Teslim Raporu" nu düzenleyerek ilgili birime teslim etmek, 

11- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

 

 

Sahip Olduğu Yetkiler; 

1- Beslenme Hizmetleri Şube Müdürlüğü destek işlerine ilişkin fiziki alanların temizlik ve 

bakımından sorumludur. 

 

Bilgi Beceri ve Yetenekler: 

1- Destek Personelinin gerektirdiği beceri ve yeteneğe sahip olmalıdır. 

2- Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeleri kullanabilmek. 

3- Yukarıda belirtilen Görev Amacı ve Temel İş ve Sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip 

olmak 

 

Yetkinlik Düzeyi (Bilgi, Problem Çözme, Sorumluluk Alanları)  : 
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Ad Soyad : Selime UZSERT   Ad Soyad : Ekrem BUDAK                                       
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1- Hizmet Odaklılık 

 

 

Diğer Görev ve işler ile İlişkisi : 

 


