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ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi 

anlayışı; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, 

kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtımını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı, kamu malî 

yönetiminin yapısını ve işleyişini, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî 

kontrolü öngörmektedir. Bu kapsamda; her yıl bütçe ile kendisine ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri 

tarafından, idari sorumlulukları çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu düzenleneceği söz konusu Kanununun 

41. maddesinde hüküm altına alınmıştır. 

Kuruluş amacı öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme 

ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkân sağlayarak, 

gerek sağlık ve gerekse sosyal durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir 

şekilde gelişmesine imkân verecek hizmetler sunmak ve onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen 

gösteren bireyler olarak yetiştirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme ve eğlenme 

alışkanlıkları kazandırmak olan Dairemizin 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak, “Kamu İdarelerince 

Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin” Birim Faaliyet Raporu başlıklı 10’uncu maddesi 

gereği hazırlanan bu Faaliyet Raporu, Üniversitemiz öğrenci ve personeline yönelik olarak yapılan 

hizmetleri ve bu hizmetlerin daha verimli hale dönüştürülebilmesi için gelecek yıllarda ulaşılmak istenen 

amaçların ve yapılması düşünülen faaliyetlerin bir plan ve program çerçevesinde gerçekleştirilebilmesine 

yardımcı olacaktır.  

Saygılarımla, 

 

 

      Ünal AYDOĞAN 

                                                                                 Daire Başkanı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

1- GENEL BİLGİLER 

A) Misyon ve Vizyon 

MİSYONUMUZ 

 
Hizmet verdiğimiz kesimin bütünü için; çağdaş yöntemler kullanılarak yeterli ve kaliteli bir 

biçimde, beslenme, kültür, spor, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini en iyi şekilde sunmaktır. 

 

VİZYONUMUZ 

 
Üniversitemizin ihtiyaçları ve amaçları doğrultusunda, tüm hizmet alanlarında; öğrenci ve 

çalışana yönelik kaynaklarını verimli kullanan, bilgi ve teknoloji ile donatılmış, tüm zorlukları 
başaran bir başkanlık olmaktır. 

B) Yetki, Görev Ve Sorumlulukları 
 

Daire Yönetiminin Görevleri: 

 

     İş bölümü hakkında getirilen teklifleri inceleyerek önerileri ile birlikte Rektörlük makamına 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. 

 

GÖREVLERİ 
Başkan;  

a) Dairenin yöneticisi ve temsilcisidir. Dairede çalışan bütün görevliler üzerinde genel yönetim, 

denetim, işbölümü yapma, çalışma düzeni kurma, yetiştirme, hizmet içi eğitimi sağlama yetkilerine 

sahiptir. Yetkilerini, Yönetim Kurulu ve Rektörlüğe karşı sorumlu olarak genel yönetim ilkelerine 

ve yönetmelik hükümlerine göre kullanır. 

b) Daireyle ilgili harcamalarda tahakkuk memurudur. 

c) Dairenin yıllık bütçe ve çalışma programı tasarısını hazırlar, daire yönetim kuruluna sunar. 

d) Dairede görevlendirilecek kişilerin seçimlerini yaparak, ilgili yasa ve yönetmelik uyarınca 

atamalarının yapılmasını Genel Sekreterlik kanalıyla Rektörlüğe önerir. 

e) Dairenin verdiği hizmetlerin neler olduğunu uygun araçlardan yararlanarak bütün öğrencilere 

duyurulmasını, bu hizmetlerden olabildiğince öğrencinin yararlanabilmesini sağlar. 

f) Yükseköğretim kurumları, Yükseköğretim Kurulunun yapacağı plan ve programlar uyarınca, 

öğrencilerin beden ve ruh sağlığının korunması, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve boş 

zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve bu amaçla bütçe imkanları 

nispetinde okuma salonları, sosyal merkezleri, öğrenci kantin ve lokantaları açmak, toplantı, sinema 

ve tiyatro salonları, spor salon ve sahaları, kamp yerleri sağlamakla ve bunlardan öğrencilerin en iyi 

şekilde yararlanmaları için gerekli önlemleri almakla görevlidirler. 

g) Yükseköğretim kurumları, özel ve kamu kuruluşları ile işbirliği yaparak mezunlarına iş bulmakta 

yardımcı olurlar.  

h)  Üniversiteler rehberlik ve psikolojik danışma merkezleri kurar, öğrencilerin kişisel ve ailevi 

sorunlarını çözümlemeye çalışır. 



 

Yasal Dayanak: 

 

2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 46. ve 47. maddeleri uyarınca üniversitelerde kurulacak 

Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesinin teşkilatlanması, yönetimi, çalışmaları, görevlilerin 

yetki ve sorumluluklarına ilişkin genel hükümleri kapsar. 

 

Madde 46: Cari hizmet maliyeti, Öğrenci sosyal tesisleri ile faaliyetlerinden elde edilen gelirler, 

yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda basılan süreli ya da süresiz yayınlar ile elektronik ortamda 

veya internet ortamında sunulan ders materyallerinden elde edilen gelirler, öğrenci katkı payı olarak tahsil 

edilen gelirler ile diğer gelirler; en geç tahsil edildiği ayın sonuna kadar ilgili yükseköğretim kurumu 

hesabına yatırılır. Yatırılan bu tutarlar, yükseköğretim kurumu bütçesine öz gelir olarak kaydedilir. 

Kaydedilen bu tutarlar karşılığı olarak ilgili yükseköğretim kurumu bütçesinde öngörülen ödenekler, gelir 

gerçekleşmelerine göre kullandırılır. Kaydedilen ödenekler, başta öğrencilerin beslenme, barınma, sağlık, 

spor, kültür ve diğer sosyal hizmet giderleri olmak üzere, kalkınma planı ve programlarına uygun olarak 

yükseköğretim kurumunun cari, sermaye, transfer giderleri ile öğrencilerin kısmi zamanlı olarak geçici 

işlerde çalıştırılmasına ilişkin giderlerinde kullanılır. 

     Yukarıda belirtmiş olduğumuz yasal dayanaklar çerçevesinde Daire’de yürütülen hizmet; Öğrencilere, 

Akademik ve İdari Personele sunulan Beslenme Hizmetleridir. 

 

C) İdareye İlişkin Bilgiler 

 

1-Fiziksek Yapı  
 

 

M2 Cinsinden Fiziki Alanlar  

 
TESİS ADI KAPALI ALAN M2 AÇIK ALAN M2 SEYİRCİ SAYISI 

SPOR SALONU 800  1072 

 

ALAN SAYI ALAN M2 KAPASİTE 

Yemekhane 1 780 250 

 

 

 

2- Örgüt Yapısı 

a) Daire Başkanı 

b) Şef 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     

 

DAİRE BAŞKANI 

   
     

               

     

ŞEF   
       

               



 

 

3-BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 

NO ADI SAYI 

1 Masaüstü Bilgisayar 2 

2 Yazıcı 2 

3 Telefon 2 

 
4-İNSAN KAYNAKLARI   

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI'NDA GÖREV YAPAN VE MAAŞ ALAN 

PERSONEL LİSTESİ 

SAYI ADI, SOYADI ÜNVANI GÖREV YERİ 

1 Ünal AYDOĞAN Daire Başkanı S.K.S.D.B  

2 Aslı PINAR          Şef  S.K.S.D.B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İDARİ PERSONEL ( Kadrolarin Doluluk Oranina Göre ) 

 Dolu Boş Toplam 

Gen.İdr.Hizmetler 2 - 2 

Teknik Hizmetler - - - 

Yerdımcı Hizmetler - - - 

İDARİ PERSONELİN EĞİTİM DURUMU 

 İlköğretim Lise Önlisans Lisans Yük.Lisans ve Doktora 

Kişi Sayısı - - - 2  

Yüzde - - - 100  

İDARİ PERSONELİN YAŞ DAĞILIMI 

 21-25 Yaş 26-30 Yaş 31-35 Yaş 36-40 Yaş 41-50 Yaş 51- Üzeri 

Kişi Sayısı     1 1 

Yüzde       



 

 

 

 

 

 

 

5-SUNULAN HİZMETLER 
     

5.1- İdari Hizmetler 

 Başkanlığımız tarafından sunulan hizmetler 1 birim tarafından yürütülmektedir. 

5.1.1. Beslenme Hizmetleri Birimi 

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı 

olarak yürütülen toplu beslenme hizmetlerinde birimimiz, gıdanın maddi değerinden çok insan sağlığına 

önem vermektedir. Birim olarak, öncelikle sunulan yemek hizmetinde, yeterli ve dengeli beslenmeyi baz 

almaktayız. 2018 Eğitim Öğretim döneminde günlük olaarakak, ortalama 45 öğrenci ve personellerimize 

yemek hizmeti verilmiştir.  

    Yemek fiyat listesi Maliye Bakanlığının 2018 Yılı Merkezi Yönetim Uygulama Tebliği 

hükümleri doğrultusunda, Üniversitemiz Senatosunun 19.09.2018 tarih ve 2018/16 sayılı kararı ile 2018 

yılı yemek fiyat listemiz ağıdaki gibi hazırlanmıştır. 

 

Memurlardan: 
15/01/2018 Tarihinden 

14/01/2019 Tarihine Kadar 

1 Öğrenci 3,00 TL. 

2 Ek göstergesiz görevde bulunanlardan 3,15 TL. 

3 1100’ e kadar (1100 dâhil ) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 3,25 TL. 

4 2200’ e kadar (2200 dâhil ) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 3,50 TL. 

5 3600’ e kadar (3600 dâhil ) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 4,00 TL. 

6 4800’ e kadar (4800 dâhil ) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 5,00 TL. 

7 4800’ den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 6,00 TL. 

8 Misafir 10,00 TL. 

 
Sözleşmeli personelden ; 

15/01/2018 Tarihinden 

14/01/2019 Tarihine Kadar 

7 Aylık brüt sözleşme ücretleri2.995 TL kadar ( 2.995 TL dâhil ) olanlardan 6,00 TL. 

8 Aylık brüt sözleşme ücretleri 5.055 TL kadar (5.055 TL dâhil ) olanlardan 9,00 TL. 

9 Aylık brüt sözleşme ücretleri 6.982 TL kadar ( 6.982 TL dâhil ) olanlardan 10,25 TL. 

10 Aylık brüt sözleşme ücretleri 6.982 TL üzerinde olanlardan 11,00 TL. 

 

 

İlaçlama: 
    Yüklenici firma tarafından ilaçlama hizmeti 15 günde bir olarak yapılmaktadır. 

 

Gıda Güvenliği, Sağlık ve Temizlik: 
İlgili Kanunlar ve yönetmelik çerçevesinde Yüklenici firma tarafından sağlanmaktadır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇALIŞANLARIN CINSIYETINE GORE DAĞILIMI 

 Kadın Erkek Toplam K % E % 

İdari Personel 1 1 2 100 %100 



 

5.1.2. Kültür Hizmetler 

 Üniversitemiz 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında faaliyete başlamış, Öğretim yılının başlaması ile 

birlikte öğrencilere birbirleri ile tanışma fırsatı, topluluk kurmaları veya mevcut topluluklarda görev 

almaları, dinlenme ve eğlenme alışkanlıklarını kazanmaları için öğrenci topluluğu yönergesi hazırlanmış ve 

ilgili birimlere öğrenci topluluklarının kurulması ile ilgili öğrencilerin bilgilendirilmesi istenmiştir. 

           5.1.3. Spor Hizmetleri  

Üniversitemiz, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı olarak, Yükseköğrenim gençliğinin spor 

ihtiyaçlarının karşılanması, öğrencilerin sosyal ilişkilerini ve özgüvenlerini geliştirmek, ülke sporuna 

kaynak oluşturan öğrenci ve sporcuların teşvik edilmesi ve yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamaktır. Bu 

amaçla üniversite içi spor faaliyetlerini organize etmek, öğrencilerin spora olan ilgilerinin arttırmak, Yurt 

içi ve Uluslararası sportif müsabakalarda Üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmeleri amacıyla 

katılımlarını sağlamak üzere hazırlık yapılmaktadır. 

 

5.1.4. Satinalma Hizmetleri  
  

Satın Alma ve İhale Süreci 

Daire Başkanlığımız tarafından mal ve hizmet alım işlerine ait alımlar ile avans talepleri; 6245 

sayılı Harcırah Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanarak gerçekleştirilmektedir. 

Bu alımlar kanunda belirtilen alım usulleri uygulanarak gerçekleştirilmektedir. Buna ilişkin 

süreçler: 

 Doğrudan Temin Usulüyle Alım 

 Açık İhale Usulüyle Alım 

 Pazarlık Usulüyle Alım 

 

Mali Yönetim ve Harcama Öncesi Kontrol 

Daire Başkanlığımızın bütçesinin hazırlanması ve uygulanması hesap verilebilirliği ve mali 

saydamlığı sağlamak için 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na uygun şekilde 

gerçekleştirilmektedir. 

Daire Başkanlığımız bünyesinde gerçekleştirilen harcamaların mevcut kanun ve yönetmeliklere 

uygunluğu ilgili birimler tarafından kontrol edilmektedir daha sonra harcamaya ilişkin evraklar gerekli mali 

ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na 

gönderilmektedir. 

İLGİ KAYNAKLARI 

1- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

2- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanun 

3- 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu 

4- Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi ( KBS ) 

5- Mal ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 



 

 

II- AMAÇ ve HEDEFLER  

 

Öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak,barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi 

alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan sağlayarak, gerek 

sağlık ve gerekse sosyal durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde 

gelişmesine imkan verecek hizmetler sunmak ve onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren 

bireyler olarak yetiştirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları 

kazandırmaktır.  

Görev alanlarımızla ilgili olarak, öğrencilerimize daha çağdaş ve modern araçlarla hizmet vererek; 

fiziksel, sosyal ve kültürel açılardan gelişmiş bireyler olarak hayata atılmalarını sağlayacak düzenleme ve 

uygulamalar amaçlanmaktadır. 

 

A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ 

 

 

 

Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler 

Stratejik Amaç-1                                                                                                                              

Çağın gereklerine 

uygun nitelikli öğrenci 

yetiştirmek. 

Hedef-1.1 

Öğrencilerimizin kişisel gelişimlerinde etkin rol alarak, lider öğrenci profilini 

geliştirmek. 

Hedef-1.2 

Öğrenci odaklı eğitimi sürdürülebilir kılmak. 

Hedef-1.3 

Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası bilimsel, sanatsal, kültürel toplantı ve 

fuarlara katılımlarını artırmak. 

Hedef-1. 4 

Öğrencilerimiz için meslek hayatına yönelik danışmanlık hizmeti veren 

birimler oluşturmak. 

Stratejik Amaç-2                                         

Üniversitemiz 

akademik birimlerini, 

yurtiçi ve yurtdışından 

gelecek öğrenciler için 

cazibe merkezi haline 

getirmek 

Hedef-2.1 

Uzaktan Eğitim ve Sürekli Eğitim Merkezlerini,etkin birimler haline 

getirmek. 

Hedef-2.2 

Üniversitemizin etkin tanıtımının yapılmasını sağlamak. 

 

Stratejik Amaç-3                       

Paydaşlarımızın 

memnuniyetini ve 

üniversitemizi 

sahiplenme duygularını 

en üst düzeye çıkarmak. 

Hedef-3.1 

Personelin çalışma koşullarını ve ortamlarını iyileştirmek. 

Hedef-3.2 

Sahip olunan sosyal, sportif, sanatsal ve kültürel mekanları işlevsel kılmak. 

Stratejik Amaç-4                     

Yararlanıcıların tüm 

ihtiyaçlarını 

karşılayabileceği 

yerleşkelere sahip 

olmak 

Hedef-4.1 

Tüm yerleşkelerimizi, günümüz şartlarında çağdaş, yaşanabilir, modern 

mekanlar haline getirmek. 



 

B. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER 

 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerde mevzuata uygunluğun sağlanması 

amaçlanmaktadır. 

 

Üniversitemiz de sunulan yemeklerin, kalitesinin sürekli iyileşme çalışmalarını devam ettirmek, 

 

Daire Başkanlığımızca yemekhanede sunulan yemek servisinin, yemek yenilen mekan ve buralarda 

kullanılan araç, gereç ve demirbaş donanımlarının daha modern hale getirilmesi, 

 

Üniversitemiz’de yemek hizmeti sunumu ve kalitesini artırılması ve memnuniyetin en üst seviyeye 

çıkarılması, 

Psikolojik danışmanlık hizmeti biriminin, kurulumunu sağlamak, 

 

Kültürel Sanatsal ve Sportif etkinliklerin yapılabilmesi için bu birmlerin kurulumunu sağlamak 

Beslenme hizmetlerinin daha verimli ve etkili olması için birimin kurulumunu sağlamak, 

Kısmi zamanlı statüde öğrenci çalıştırılmasına yönelik, Kısmi Zamanlı Öğrenci yönergesi 

hazırlanmış ve  Bu yolla hem birimlerimizin eleman ihtiyaçlarına bir ölçüde çözüm getirilmekte; hem de 

öğrencilerimize ücret ödemek suretiyle doğrudan kaynak aktarılmaksının sağlanması. 

Yeterli ve uygun tanıtım yapılmadığı takdirde, gerçekleştirilen etkinlik ve gelişmelerin istenilen 

sonuçları yaratmayacağı düşünülmektedir. Buradan hareketle teknolojik olanaklardan yararlanılarak 

tanıtım ve iletişime önem verilmesini sağlamak, 

Sosyal tesislerde sunulan hizmetin nitelik ve nicelik anlamında gelişimini hedefleyen politikalar 

üretilmesini sağlamak, 

Tüm bunlar yapılırken kaynakların rasyonel kullanımını sağlamaya yönelik her türlü düzenleme 

yapılmasını sağlamak. 

 

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

  

A- MALİ BİLGİLER 

 

1-BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 

1.1- Bütçe giderleri 

2018 YILI BÜTÇE TERTİPLERİN ÖDENEK DURUM LİSTESİ 

TERTİP KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN 
TOPLAM 
ÖDENEK 

SERBEST BLOKE 
ÖDENEK 

GÖNDERME  
TENKİS 

TOPLAM 
ÖDENEK 

GÖNDERME  

KULLANILABİ
LİR ÖDENEK 
GÖNDERME 

HARCAMA 
(AVANS 
DAHİL ) 

KALAN 

39.15.09.7
-09.6.0.00-
2-01.1 0,00 55.000 0,00 55.000 55.000 0,00 55.000 0,00 55.000 0,00 6.933,96 48.066,04 

39.15.09.7
-09.6.0.00-
2-02.1 0,00 5.500 0,00 5.500 5.500 0,00 5.500 0,00 5.500 0,00 1.216,73 4.283,27 

39.15.09.7

-09.6.0.03-
2-03.5 0,00 30.000 0,00 30.000 30.000 0,00 30.000 0,00 30.000 0,00 26.715,20 3.284,80  

 

 

 

 

 



  

2018 2018 2018 

Bütçe Başlangıç 

Eklenen Ödeneği 

Gerçekleşme Top. 
Gerçekleşme Oranı 

 
   

Bütçe Giderleri Toplamı 90.500,00 TL. 34.865,89 TL. 35% 

01 - Personel Giderleri 55.000,00TL. 6.933,96 TL. 13% 

02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına 

Devlet Primi Giderleri 
5.500,00 TL. 1.216,73 TL. 22% 

03 – Mal ve Hizmet Alım Giderleri 30.000,00 TL. 26.715,20 TL. 89% 

    

 

1.2- Bütçe Gelirleri 

 

S.NO GELİR ADI PLANLANAN GELİR GERÇEKLEŞEN GELİR 

1 Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri  6.733,00 TL. 

2 Yemek Geliri  11.002,50 TL. 

 

2- TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

 

Daire Başkanlığımıza ait 2018 yılı mali geliri olarak öğrenci katkı payından gelirler toplamı Hazine 

Yardımı 6.733,00 TL.’dir.  

Başkanlığımıza 2018 yılı için 90.500,00 TL. ödenek eklenmiş olup,yıl                                                                                                                                                                                                                                                              

sonu itibariyle 34.865,89 TL. gider yapılarak eklenen ödeneğinin %35 ’üne ulaşılmıştır.  Bu mali tablolar 

incelendiğinde bu harcamanın üç ana gider grubunda gerçekleştiği görülmektedir.  

Mal ve Hizmet Alım Giderleri hesabı için 2018 yılında 30.000,00 TL. ödenek öngörülmüş olup, 

yılsonu itibariyle 26.715,22 TL. gider yapılarak başlangıç ödeneğinin %89’ine ulaşılmıştır.  

 

Hizmet Alımları        :  43.750,00TL. 

 

Malzemeli Yemek Hizmet Alımı  

 

Personel Giderleri                :  6.933,89 TL. 

 

657 Devlet Memur Maaşları           :    

Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri           :   1.216,73 TL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

 

A- ÜSTÜNLÜKLER 
 

 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın kendi bütçesinin olması, 

 Bütçenin kar amaçlı olmaması, 

 Öğrenci odaklı çalışılması, 

 Nitelikli personel istihdamı 

 Daire Başkanlığı’nın gelir çeşitliliğine sahip olması ve dış etkenlerden olabildiğince az 

etkilenmesi,   

 Yeni hizmet alanlarının ihtiyaçlara uygun olarak yapılabilir olması. 

 Öğrenci, akademik ve idari personel arasında iletişim kanallarının açık olması, 

 Personelin motivasyonun yüksek olması, takım çalışması bilincinde olması ve öğrenme 

konusunda duyarlı olması, 

 

     B. ZAYIFLIKLAR  

 Birimlerin oluşturulmaması, 

 Personel sayısının yetersizliği, 

 Yemek imalatınının kendi mutfağımızda yapılamaması, 

 Üniversitemizin yeni açılmasından ve personel yetersizliğinden kaynaklı Başkanlığımızın 

örgüt yapısının henüz oluşmaması. 

 

DEĞERLENDİRME  

    Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin menfaatini ön 

planda tutmaktır. Gerek mali, gerek idari ve gerekse sunulan hizmetlerde her zaman hesap verebilirlik ve 

şeffaflık politikalarına uygun biçimde görevlerini yerine getirmek, bu görevlerin yerine getirilmesinde 

verilen hizmet ile ilgili mevzuatlara uyularak adil, ilkeli ve katılımcı bir anlayış sergilemeye özen 

göstermektedir. Bu görevlerin yerine getirilmesinde verilen hizmet ile ilişkili kanunlar, yönetmelikler ve 

tüzüklere kati suretle uyulmakta, katılımcı, adil ve ilkeli olmaya özen gösterilmektedir. 

 

             V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yürütülen hizmetlerin yaygılaştırılması ve 

sunulan hizmetlerin kalitesinin sürekli olarak iyileştirilebilmesi için mali yeterlilik büyük önem 

taşımaktadır. Bu nedenle Daire Başkanlığımıza ait gelirin artırılmasına yönelik planlar ve faaliyetler 

yapılması önerilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

İÇ KONTROL VE GÜVENCE BEYANI 

 
Harcama Yetkilisi olarak göreve geldiğim  Haziran 2018 tarihinden itibaren yetkim dâhilinde;  

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.  

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar 

doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin 

yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.  

Bu güvence, üst yönetici 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.  

 

 

 

 

Ünal AYDOĞAN 

             Daire Başkanı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARCAMA YETKİLİSİ GÖREVE BAŞLAMA 

Ay/Gün/Yıl 

GÖREVDEN AYRILMA 

Ay/Gün/Yıl 

İMZA 

Murat ÖZDEMİR 11.06.2018 13.06.2018  

Murat ÖZDEMİR 17.12.2018 22.12.2018  

    

 


