Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü Görev Tanımları
S.No Birimdeki Fiili Görevi

Adı Soyadı
Ünvanı

1

2

Spor Hizmetleri Şube Müdürü

Büro Personeli

Veli ÇİÇEK
Şube Müdürü

Derya AKDENİZ
VHKİ
İrfan GÜLTEKİN
VHKİ

Görev Tanımı
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
kapsamında düzenlenen Spor
Faaliyetlerin düzenlenmesinde gerekli alt
yapı hazırlıklarını yapmak.
Personel koordinasyonunu sağlamak, Daire
Başkanlığı’nın verdiği diğer görevleri
yürütmek.
Üniversitemizde düzenlenen spor
faaliyetleri ve etkinlikleri ile ilgili gerekli
yazışmaları yapmak.

•

•
•

Spor Salonunun karşılaşmalara
hazırlanması, teknik arızaların giderilmesi.
Spor Kompleksine ait kazan dairesi,
havalandırma, ısıtma ve nemlendirme
üniteleri, güneş enerjisi sistemi, jeneratör
ve güç kaynağı, kamera ve elektrik
sistemlerinin periyodik bakım ve
kontrollerini yapmak.

•
•
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Teknik Personel

Sadrettin
KÜÇÜKVIZILTI
Teknisyen
•
•
•
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Sürekli İşçi

•

Seden ALTUN

•
•

•

•
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Hizmetli

Ali ÖZOĞUL

•

(Havuz ve Havuz Suyu Operatörü)
•
•

Genel Temizlik İşlerini
Yapmak.
Büro işlerinde yardımcı olmak.
Üniversitemizde düzenlenen
spor faaliyetleri yürütmek.
Etkinliklerle ilgili gerekli
yazışmaları yapmak.
Spor Faaliyetleri İle İlgili WEB
Güncellemelerini yapmak.
Daire Başkanlığı’nın verdiği diğer
görevleri yürütmek.

Havuzdan faydalanacak personel ve
öğrencilerin; sağlık koşullarına ve hijyen
koşullarına uygun, güvenli yüzme ortamı
hazırlamak.
Gerekli olan ekipmanların
düzenli çalışmasını sağlayabilmek için
günlük bakımlarını yapmak.
Planlanan haftalık aylık periyodik
bakımları yapan veya yapılmasını
denetleyen, yüzme havuzu suyunun
kalitesinin sürekliliğini sağlamak.
Havuz suyunu kimyasal, fiziksel ve
mikrobiyolojik yönden kullanıma
hazırlamak.
Yüzme havuzlarındaki proses ekipmanlar
ve günlük, aylık periyodik bakımlar, hijyen
ve su kalitesinin sürekliliğini sağlamak.

6

Hizmetli

•

Kapalı Yüzme Havuzu ve Fitness Salonuna
gelen personel ve öğrencilerin kart ile
girişlerinin yapılması, gerekli olan spor
ekipmanlarının kontrolü, günlük, aylık ve
yıllık raporları hazırlamak.

•

Açık Spor Tesislerini kullanıma hazırlamak
ve bakımını yapmak.
Açık Spor Tesislerinde yapılan spor
faaliyetlerinde (ders, antrenman, müsabaka
vb.)gerekli araç gereçleri kullanıma
hazırlamak.
Açık Spor Tesislerinin çevre bakımını ve
temizliği yapmak.
Yerleşkede bulunan üç ayrı yerdeki bisiklet
turnikelerini kontrol etmek ve arızalı
bisikletlerin bakım onarımları için gerekli
işlemleri yapmak.
Kapalı yüzme havuzu, fitness, spor salonu
ve soyunma odaları vb. alanların genel
temizlik işlerini yapmak.

Emine YILDIZ

(Turnike Sorumlusu)

•
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Hizmetli
(Açık Spor Tesisleri Sorumlusu)

Akın ÖZKER
•
•
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Sürekli İşçi

9

Sürekli İşçi

10

Sürekli İşçi

11

Sürekli İşçi

•

Turgay HACAR

•

Kapalı yüzme havuzu, fitness, spor salonu
ve soyunma odaları vb. alanların genel
temizlik işlerini yapmak.

•

Kapalı yüzme havuzu, fitness, spor salonu
ve soyunma odaları vb. alanların genel
temizlik işlerini yapmak.

•

Depoya giren spor malzemelerinin
sayımını yapmak.
Depodan çıkan malzemelerin çıkış
işlemlerini yapmak.
Deponun temizlik ve düzenini sağlamak.
Depoya müsabakalardan gelen spor
malzemlerinin temizliğini yapmak ve
kullanıma hazırlamak.

Mazlum
KESKİN

Özlem
BARBUNYA

Yaşar YILDIZ

•
•
•

