HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU
Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı yürütmüş olduğu faaliyetlerden ve 2547
sayılı kanunun ilgili maddeleri gereği elde ettiği gelirlerini tabi olduğu kanunlar, mevzuatlar ve
yönetmelik kapsamında iyi bir performans gösterme gayretinden hareketle faaliyetinde (sorumlu
olduğu alanda) ; mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu gözetilerek doğru, güvenilir, önyargısız,
ilkeli, tarafsız açık ve anlaşılır olmayı üst kuruluşlara sunduğu her yazıda, belgede, raporda, güvence
olarak belirlemiştir.
Daire Başkanlığımız 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince planlı
hizmet sunumu, politika geliştirme, belirlenen politikaları somut iş programlarına ve bütçelere
dayandırma ile uygulamayı etkili bir şekilde izleme ve değerlendirip, sonuçlandırmayı ilke edinmiştir.
Daire Başkanlığımız 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile kendisine verilen yetki ve
sorumluluk çerçevesinde Üniversitemiz mensuplarına en iyi şekilde hizmet sunabilmek için
çalışmalarında azami gayret göstermektedir.

Saygılarımla,

Levent ÇAKMUR
Daire Başkanı
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GENEL BİLGİLER_____________________________________________________________________

A- Özgörev ve Özgörüş:
Erzurum Teknik Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın özgörevi temel sağlık,
psikolojik danışmanlık, barınma, beslenme, bireylerin kültür ve spor ihtiyaçlarını karşılamak,
uygulama ve araştırmalar yapmak veya yaptırmaktır.
Erzurum Teknik Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın özgörüşü öğrencilerin
Erzurum Teknik Üniversitesi‘ni tercih etmelerinde etkin rol oynamak ve Türkiye’deki üniversitelerin
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlıkları arasında yenilikçi, referans ve üniversitenin öğrencilere açılan
yüzü olan bir idari birim olmaktır.

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:
Daire Yönetiminin Görevleri: İş bölümü hakkında getirilen teklifleri inceleyerek önerileri ile
birlikte Rektörlüğe sunar, dairenin ihtiyacı olan kadro, araç ve gereçler ile faaliyet alanlarını
ilgilendiren diğer konular hakkında Rektörlüğe önerilerde bulunur, daireye Rektörlük tarafından
havale edilen hizmetlerle ilgili işler hakkında görüş bildirir.
Başkan: Daire’nin yöneticisi ve temsilcisidir. Daire’de çalışan bütün görevliler üzerinde genel
yönetim, denetim, işbölümü yapma, çalışma düzeni kurma, yetiştirme, hizmet içi eğitimi sağlama
yetkilerine sahiptir.
Yasal Dayanak ve Sorumluluk Alanları:
2547 sayılı yükseköğretim kanununun 46. - 47. Maddeleri uyarınca Sağlık Kültür ve Spor
Dairesi Başkanlığı’nın yürüteceği hizmetleri düzenleyen 03.02.1984 tarih ve 18301 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı teşkilatlandırma yönetmeliğine
dayanılarak yürütülmektedir.
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C- İdareye İlişkin Bilgiler:
a- Örgüt Yapısı

b- İnsan Kaynakları
Personel Durumu
S.NO

KADRO

KİŞİ SAYISI

1

Daire Başkanı

1

2

Şube Müdürü

1

3

Diyetisyen

1

4

Psikolog

1

5

Hemşire

1

6

Memur

2

7

Sekreter

1

8

Tekniker

1

9

VHKİ

1
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D- Sunulan Hizmetler
•

Beslenme Hizmetleri:
Amacımız, Üniversitemiz bünyesinde çalışmakta olan idari ve akademik personeller ile eğitim-

öğretimini sürdürmekte olan öğrencilerin beslenme ihtiyacını karşılamak, daha sağlıklı koşullarda
kaliteli yemek hizmeti vermek ve çalışan personellerin daha bilinçli hale getirerek beğenilirliğini,
kaliteyi arttırmak, sağlıklı beslenme bilinci oluşturmak ve davranış değişikliği sağlamaktır.
Kantin Hizmetleri:
Merkezi Derslikler Binasında bulunan kantinimiz öğrencilerimiz için hizmet vermektedir.
Kantinde satılan mal ve hizmetlerin kalitesine ve ucuzluğuna özellikle dikkat edilmekte; belli
aralıklarla kantin “Denetleme Komisyonu”nca denetlenmektedir.

Yemekhane Hizmeti:
Rektörlük binası ve Merkezi Derslikler binasında bulunan yemekhanelerimizde öğrenci ve
personellerimize yemek hizmeti verilmektedir.
Menüler sunulan besin içerikleri dikkate alınarak enerji değerleri 1000-1200 kcal olacak
şeklide planlanmaktadır. Mönüler bilgisayar ortamında hazırlanarak aylık olarak internet web
sitemizde, günlük olarak da duyuru panolarında ve kiosklarda ilan edilmektedir.
Tedarikçi firmalarda ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ile ISO 22000 Gıda Güvenirliği
Yönetim Sisteminin uygulanıyor olması ve üretici firmalarda T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığından alınan Kayıt veya Onay Belgeleri aranmaktadır. Ayrıca tedarikçi firma ürün güvenirliği
ve sağlığa uygunluk açısından periyodik denetlemeye tabi tutulmaktadır.
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Yemekhane – Kantin Alanları
S.No

Bölümler

Alan (m2)

Kapasite

1

Öğrenci Yemekhanesi

121,30

160

2

Personel Yemekhanesi

80

45

3

Kantin

285,4

150

Yemekhane Hizmetlerinden Faydalanan Kişi Sayısı
S.No

Yemekhane

Aylık Kişi Sayısı

Yıllık Kişi Sayısı

1

Akademik Personel

131

1573

2

İdari Personel

638

7658

3

Öğrenci

1913

22.959

4

Misafir

29

348

Dört kap öğle yemeği servisi verilmektedir. 01.01.2014 – 31.12.2014 tarihleri arasında toplam
yaklaşık 22.500 öğün yemek verilmiştir.
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•

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması:
2014 yılında Üniversitemiz de kısmı zamanlı olarak çalıştırılan toplam öğrencimiz 12 olup

birimlere göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
BİRİM ADI

S.NO

K.Z.Ö. SAYISI

1

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

5

2

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

3

3

Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı

2

4

Fen Fakültesi Dekanlığı

1

5

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

1

•

Staj
2014 yılında staj yapan ve SGK işlemleri yapılan toplam öğrencimiz 81 olup Fakülte bazında

dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
S.NO

FAKÜLTESİ

ÖĞRENCİ SAYISI

1

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

58

2

Fen Fakültesi

3

3

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

20

•

Sağlık Hizmetleri:
Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri biriminde 2014 yılında 1 hemşire ile hizmet verilmeye

başlanmış olup dönem boyunca öğrencilere ve personele sağlık hizmetleri verilmiştir. Bu dönemde
yapılan işlemler 21 kişiye tansiyon takibi, 9 acil müdahale, 1 enjeksiyon, 20 pansuman hizmetleri
verilmiştir.
Ayrıca Türk Kızılayı işbirliği ile 157 öğrencimiz Kan Verme Kampanyası için bağışta
bulunmuştur.
Halk Sağlığı Müdürlüğü ile yapılan iş birliğinde ise 156 kişinin verem taraması için röntgen
çekilmiş, 490 kişinin obezite taraması için boy-kilo ve beden kitle indeksi hesaplanmış, 411 kişinin
diyabet taraması için kan şekerine bakılmıştır.
Sağlık Biriminden bilgi almak için başvuran 3 öğrenciye beyin kanaması eğitimi, 5 öğrenciye
tansiyon, risk faktörleri ve olası sonuçları, 7 öğrenciye burun-kulak kanamaları sebepleri ve
karşılaşıldığında uygulanabilecek acil müdahale yöntemleri eğitimi verilmiştir.
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•

Psikolojik Danışmanlık Birimi Hizmeti
Üniversitemiz Psikolojik Danışmanlık Birimi bir psikolog nezaretinde 2014 yılında 15 öğrenci, 3

personelle toplam 54 görüşme yapılmıştır. Yapılan görüşmelerde uyum sorunu, sınav kaygısı,
depresyon, insan ilişkilerindeki problemler, özgüven eksikliği, ailevi sorunlar, stres kaynaklı sorunlar,
panik, takıntılar ve travma kaynaklı sorunlar ele alınmıştır. Ayrıca kendini geliştirme ve mesleki
danışmanlık hizmeti de sunulmuştur.
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E - Kültürel Hizmetler:
Üniversitemiz öğrencilerinin sosyal ve kültürel açıdan gelişimlerini sağlamak için çeşitli
faaliyetler yürütmektedir. Bu sorumluluk duygusuyla hareket ederek öğrencilerimizin boş zamanlarını
değerlendirmeleri ve kültürel faaliyetlere katılmalarını sağlamak için Üniversitemizde öğrenimlerini
sürdürmekte olan öğrencilerimizin ders dışı zamanlarını en verimli şekilde değerlendirmelerini,
kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılmalarını ön plana çıkarmalarını sağlamak amacıyla Dairemiz
bünyesinde çeşitli öğrenci toplulukları kurulmuştur.
Üniversitemizde Mayıs ayında düzenlenen Bahar Şenliği ve kutlamalar için halk dansları
topluluğu gösterisi, konserler ve çeşitli anma etkinlikleri ile Üniversitemiz öğrencilerine hizmet vermiş
olup; Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bu etkinlikler için yaklaşık 160 öğrencimize destek
vererek etkinlikleri yürütülmesin de yardımcı olmuştur.

•

Öğrenci Toplulukları

Öğrencilerimiz, danışman üyeleri elemanları gözetiminde farklı bölümlerdeki öğrencilerin bir
amaç doğrultusunda ders dışı zamanlarını sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle değerlendirip
geliştirebilmeleri amacıyla öğrenci toplulukları kurulmuştur.
S.NO

TOPLULUĞUN ADI

ÜYE SAYISI

KURULUŞ YILI

1

GEN-ETİK

20

2012

2

İŞLETME

10

2013

3

İKTİSAT

10

2013

4

KÜLTÜR-SANAT

38

2013

5

MAKİNA MÜHENDİSLERİ

36

2014

6

GENÇ MÜHENDİSLER

12

2014

7

TARİH

18

2014

8

ETÜ-GENÇLİK

16

2014
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F- Sportif Faaliyetleri
Personel ve öğrencilerin beden sağlıklarını korumak ve geliştirmek, onlara disiplinli çalışma
alışkanlığı kazandırmak, spora ilgi duymalarını sağlamak, enerjilerini bu olumlu yöne yöneltmek, boş
zamanlarını değerlendirmek için ilgi duydukları spor dalında çalışmalarını sağlamak, spor turnuvaları
vb. faaliyetler düzenlemek, faaliyetler için ihtiyaç duyulan malzeme, beslenme ve barınma
ihtiyaçlarını organize etmek Başkanlığımızın yaptığı çalışmalardır.

2014 yılında ÜNILİG’ e katılmak için oluşturulan Üniversitemiz takımlar;
SIRA NO

BRANŞ

KATAGORİ

SAYI

1

Masa Tenisi

Erkek

5

2

Basketbol

Erkek

12

3

Buz Hokeyi

Erkek

12

Üniversitelerarası Spor Yarışmalarına katılmak için kurulan diğer takım/gruplar;
SIRA NO

BRANŞ

KATAGORİ

SAYI

1

Yüzme

Erkek

3

2

Okçuluk

Erkek

10

3

Atıcılık

Erkek

11

4

Satranç

Erkek

3

5

Badminton

Bayan

3

6

Badminton

Erkek

2

7

Curling

Bayan

5

8

Curling

Erkek

8

Ayrıca Üniversitemizde ferdi “Satranç” ve “Masa Tenisi” yarışmaları da düzenlenmiş olup
Satranç Turnuvasına 22, Masa Tenisini Turnuvasına 24 öğrencimiz katılmıştır.
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•

Üniversitemiz Buz Hokey Takımı; 2014 yılında ÜNİLİG Buz Hokeyi Müsabakaları’nda
Üniversitemizi temsil etmiştir.

•

Üniversitemiz Masa Tenisi Takımı; 2014 yılında ÜNİLİG Masa Tenisi Müsabakaları’nda
Üniversitemizi temsil etmiştir.
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•

Üniversitemiz Basketbol Takımı; 2014 yılında ÜNİLİG Basketbol Deplasmanlı
Müsabakaları’nda Üniversitemizi temsil etmiştir.

•

Öğrencilerimiz arasında düzenlenen “Ferdi Masa Tenisi Turnuvası”.
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H- Satınalma Hizmetleri
İlgili Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde, mali yılı bütçesinden genel yönetime ilişkin giderler
ile Rektörlüğümüze bağlı Fakülte öğrencilerine yönelik beslenme, sağlık, kültür ve spor faaliyetlerine
ilişkin mal ve hizmet alımları satın almak ve tahakkuk belgelerinin hazırlanması işlemlerini yürütmek
ve Başkanlığımız bütçesinin hazırlanmasını yapmaktadır.

AMAÇ VE HEDEFLER__________________________________________________________________
Üniversitemiz öğrencilerinin kültürel etkinliklerinin büyük bir bölümü Sağlık, Kültür ve Spor
Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Kültürel etkinliklerin amacı; öğrencilerin ilgi alanlarına
göre ders dışı zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanlarıyla birlikte dinlenme ve eğlenme alışkanlığı
kazanmaları sağlamak; sosyal ilişkilerini geliştirmek, birlikte üretim, birlikte paylaşım ve birlikte çözüm
yolları bularak, öğrencilerin kültürel açıdan gelişmelerine yardımcı olmaktır.
SBS sınavında yüksek puan alan ve Erzurum Teknik Üniversitesi’ni görmeye gelen öğrencilere
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından üniversitemiz anlatılarak öğrencilerin Erzurum Teknik
Üniversitesi’ni tercih etmesini sağlamak; Başkanlığımızda sunulan hizmetlerle hizmet alanlarımızın
memnuniyetini en üst seviyeye yükseltmek, verilen hizmetler açısından öncü bir birim olunmasını ve
başarının devamlılığını sağlamaktır.
Ayrıca;
•

Daire Başkanlığımızda gelen-giden olmak üzere 2014 yılında toplam 525 evrak, işlem
görmüştür.

•

İlgili Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde Başkanlığımızın idari iş ve işlemleri ile personel
yolluk harcaması, öğrenci yolluk ödemesi, çalışan memur maaşlarının ödemeye hazırlama iş
ve işlemlerinin takibi bu bölüm tarafından yürütülmektedir.

•

2014 yılı içinde; mal, malzeme ve hizmet alımları için toplam 211.158,80 TL Başkanlığımız
bütçesinden alınarak kullanıma sunulmuştur.
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MALİ BİLGİLER______________________________________________________________________
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda
açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili,
ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin
idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi
sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum; harcama yetkilisi
olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları
gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim. (../../2015)

Levent ÇAKMUR
Daire Başkanı
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