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Kabulü: 23/12/2019 tarih ve 2019/82 sayılı Senato Kararı 

                    YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ 

                  SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

                    KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİ 

                  YÖNERGESİ 

 

                      BİRİNCİ BÖLÜM 

                                           Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

  Amaç 

Madde 1- Bu yönergenin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi 

Başkanlığı, Kültür ve Sosyal Hizmetler Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma 

usul ve esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam 

Madde 2- Bu yönerge, Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı 

Kültür ve Sosyal Hizmetler Biriminin çalışma usul ve esasları ile görev, yetki ve 

sorumluluklarını kapsar. 

Dayanak 

Madde 3- Bu yönerge; 03/02/1984 tarihli, 18301 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 

“Yükseköğretim Kurumları, Mediko – Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama 

Yönetmeliği Madde 15 ve Madde 16” hükümlerine dayanmaktadır. 

Tanımlar 

Madde 4- (1) Bu yönergede yer alan; 

Üniversite: Yüksek İhtisas Üniversitesini, 

Mütevelli Heyet: Yüksek İhtisas Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 

Rektör: Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörünü, 

Daire Başkanlığı: Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığını,  

Kültür ve Sosyal Hizmetler Birimi: Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığına bağlı kültür ve sosyal hizmetler birimini, 

Üniversite Öğrencisi: Yüksek İhtisas Üniversitesinde öğrenim gören ve öğrencilik haklarından 

yararlanan bütün öğrencileri ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Kültür ve Sosyal Hizmetler Birimi, İşleyişi, Görev ve Sorumlulukları 

 

  Kültür ve Sosyal Hizmetler Birimi ve İşleyişi 

Madde 5- Kültür ve Sosyal Hizmetler faaliyetlerini planlamak, yürütmek ve değerlendirmek 

üzere; Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Yönetim Kurulu, Kültür ve Sosyal 

Hizmetler Birimi Sorumlusu, Fakülte ve Meslek Yüksekokullarından birer temsilci öğretim 

elemanından oluşan kurul her eğitim-öğretim yılı başında Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi 

Başkanının çağrısı üzerine olağan toplantısını yapar. Birim toplantısında alınan kararlar 

Rektör tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. Gerekli defterleri ve dosyaları tutma 

işlemleri, duyurular ve benzeri görevleri Kültür ve Sosyal Hizmetler Birimine aittir. 

 

Kültür ve Sosyal Hizmetler Biriminin Görevleri 

Madde 6- (1) Dairede kültür hizmetleri olarak öğrencilerin ilgi alanlarına göre boş zamanlarını  

değerlendirmek, yeni ilgi alanları ile birlikte dinlenme ve eğlence alışkanlığı kazanmalarını  

sağlamak, güzel sanatlarla ilgili faaliyetleri izlemelerini, isterlerse bu faaliyetlere katılmalarını 

da temin etmek amacıyla aşağıda gösterilen hizmetler yürütülür: 

a) Resim ve fotoğraf sergileri açmak, konser, konferans, tiyatro ve benzeri sanat ve kültür  

alanlarında faaliyetler düzenlemek ve bu maksatla bu çeşit faaliyetlerde bulunan 

kuruluşlarla işbirliği yaparak, öğrencilerin daha geniş ölçüde sanat ve kültür 

faaliyetlerinden yararlanmalarını sağlamak,  

b) Öğrencilerin boş zamanlarında ilgi ve yeteneklerine göre sanat ve kültür çalışmaları 

yapmaları için resim, fotoğraf, el sanatları, halk dansları, klasik dans, müzik ve benzeri 

faaliyet alanlarında kurslar, çalışma grupları, korolar oluşturmak, bu grup ve koroların 

üniversite içinde ve dışında konser, gösteri, sergi ve karşılaşma gibi faaliyetlerde 

bulunmalarını veya karşılaşmalara katılmalarını sağlamak. 

(2) Dairede, Sosyal Hizmetler olarak aşağıdaki hizmetler yürütülür: 

a) Öğrencilerin barınma, beslenme, burs ve kredi gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması 

için gerekli hizmetleri sağlamak, bu hizmetleri sunan kuruluşlarla işbirliği yaparak 

hizmetin daha iyi yürütülmesini sağlamak ve yurt kantin ve kafeteryalarının en iyi şekilde 

hizmet vermesi için çaba göstermek, 

b) Çeşitli konuları içeren kitap ve periyodik bulunduran okuma salonları açarak, 

öğrencilerin ilgi alanlarına göre bilgi edinmelerine, yeni ilgi alanları kazanmalarına 

yardım etmek ve boş zamanlarını okuyarak değerlendirmelerini özendirmek, 
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c) Öğrencilerin ve çalışanların ulaşım hizmetlerinin görülmesini temin etmek veya bu 

konuda faaliyet gösteren kuruluşlarla anlaşarak, hizmetin en iyi şekilde yürütülmesini 

sağlamaktır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

Yürürlük  

Madde 7- Bu Yönerge, Yüksek İhtisas Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte 

yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 8- Bu Yönerge hükümleri, Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 


