
SANKO ÜNİVERSİTESİ 
SOSYAL VE KURUMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 

FAALİYET YÖNERGESİ 
 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 
 

Amaç  
MADDE 1– (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 46. 

ve 47. maddeleri uyarınca Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğünün teşkilatlanması, yönetimi, 
çalışmaları, görevlilerin yetki ve sorumluluklarına ilişkin genel hükümleri, Yükseköğretim üst 
Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilat Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi 
Uygulama Yönetmeliği’nde yer alan düzenlemelere uygun olarak oluşturulan SANKO 
Üniversitesi Sosyal ve Kurumsal Hizmetler Müdürlüğü’nün yönetimini, faaliyet alanlarını, 
yetki ve sorumluluklarını düzenler. 
 

Kapsam  
MADDE 2 – (1) Bu Yönergenin amacı; öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, 

öğrencilerin ve personelin sağlık işleri ve tedavileri ile ilgili hizmetleri yürütmek, öğrencilerin 
ve personelin barınma, yemek ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak, öğrencilerin ve personelin 
spor, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetleri düzenlemek, Üniversitemizin 
okullara ve dershanelere yönelik tanıtım faaliyetlerini hazırlayarak temsil edilmesini 
sağlamaktır. 
 

Tanımlar  
MADDE 3 – (1) Bu Yönergedeki; 
a) Hastane: Gaziantep Özel Sani Konukoğlu Hastanesini, 
b) Müdürlük: SANKO Üniversitesi, Sosyal ve Kurumsal Hizmetler Müdürlüğünü,  
c) Mütevelli Heyet: SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 
ç) Öğrenci: SANKO Üniversitesi öğrencisini, 
d) Personel: SANKO Üniversitesi personelini, 
e) Rektör: SANKO Üniversitesi Rektörünü, 
f) Spor Tesisleri: Abdülkadir Konukoğlu Spor Tesislerini,  
g) Üniversite: SANKO Üniversitesini,  

İfade eder. 
 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Görev ve Yetkiler ile Faaliyet alanları 

 
Müdürün Görev ve Yetkileri 
MADDE 4 – (1) Müdürün görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir; 
a) Öğrenci ve personelin, sağlık işleri ve tedavileri ile ilgili hizmetleri yürütür. 
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b) Öğrenci ve personelin, spor, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetleri 
düzenler. 

c) Öğrencilerin akademik yaşamlarının yanında sosyal, kültürel, bedensel ve ruhsal 
gelişimlerine destek olarak sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak için gayret gösterir. 

ç) Öğrencilerin barınma, beslenme, burs ve kredi gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması 
için gerekli çalışmaları yapar ve bu hizmetleri sunan kuruluşlarla işbirliği yaparak hizmetin 
daha iyi yürütülmesini sağlar. 

d) Mezun olan öğrencilerimizin bilgi, beceri, ilgi alanları, yetenekleri ve eğitim 
aldıkları bölüm ile kariyer kendilerine destek olur. 
 

Müdürlüğün Faaliyet Alanları 
MADDE 5 – (1) Müdürlük, aşağıdaki faaliyet alanlarında hizmet sunar: 
a) Sağlık hizmetleri, 
b) Spor hizmetleri, 
c) Beslenme ve barınma olanakları, 
ç) Psikolojik rehberlik ve danışmanlık hizmetleri, 
d) Öğrenci Kulüpleri, 
e) Kariyer Merkezi. 

 
Sağlık Hizmetleri 
MADDE 6 – (1) Müdürlük, kampüs içerisinde bulunan hastane aracılığıyla üniversite 

personeli ile öğrencilerine hizmet verilmesini sağlar. Acil durumlarda ve mesai saatleri 
dışında hastane acil hizmetlerinden yararlanılmasını sağlar. 
 

Spor Hizmetleri 
MADDE 7 – (1) Müdürlük tarafından sunulan spor hizmetleri Abdülkadir Konukoğlu 

spor tesisleri alanı içerisinde açık ve kapalı spor tesislerinin kullanımı sadece üniversite 
öğrenci ve personeline yönelik olup, kullanım amacı aşağıdaki gibidir. 

a) Öğrencilere spor yapma alışkanlığı kazandırmak, antrenmanların düzenli olarak 
yapılmasını sağlamak, 

b) Takımlar kurarak Üniversitemizin ulusal ve uluslararası alanda temsilini sağlamak, 
c) Toplulukların, öğrenci ve personelin sportif ihtiyaçlarına cevap vermektir. 

 
Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri 
MADDE 8 –  (1) Müdürlük, uzman personeli aracılığıyla kampüs içerisindeki sağlık 

biriminde, üniversite personeli ve öğrencilerine, ruh sağlığının korunması psikolojik 
problemlerin giderilmesi ile ilgili olarak rehberlik eder, bu amaçla bilgilendirmelerde bulunur 
ve konferanslar düzenler. 
 

Öğrenci Toplulukları 
MADDE 9 – (1) Müdürlük, Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerin ilgileri ve 

yetenekleri doğrultusunda topluluklar kurulmasını sağlayarak sosyal hayattaki aktivitelerini 
artırmalarına yardımcı olur. 
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Kariyer Merkezleri 
MADDE 10 – (1) Mezun olan öğrencilerimizin bilgi, beceri, ilgi alanları, yetenekleri 

ve eğitim aldıkları bölüm ile bilinçli kariyer seçimi yapmalarını sağlar. Bu amaçla kariyer 
günleri düzenler, mezun olan öğrenciler için mezunlar kulübü kurulmasına destek olarak 
SANKO Üniversitesi kültürünün oluşmasına ve gelişerek devam etmesini sağlar. 
 

Kampüs Olanakları 
MADDE 11 – (1) Müdürlük, Üniversitenin sağlamış olduğu fiziki imkânlar 

ölçüsünde, açık ve kapalı spor tesisleri, kampüste bulunan kafeterya ile öğrencilere ve 
çalışanlara hizmet verir. Öğrenci ve personelin ihtiyaçları doğrultusunda spor tesisleri, sosyal 
tesisler açılması konusunda çalışmalar yapar.  
 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yürürlük ve Yürütme 

 
Yürürlük 
MADDE 12 – (1) Bu yönerge SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyetince onaylandığı 

tarihte yürürlüğe girer. 
 

Yürütme 
MADDE 13 – (1) Bu Yönerge hükümlerini SANKO Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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