Hakkımızda
Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı; Üniversite öğrencilerinin beden ve ruh sağlığının korunması,
barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre ders dışı zamanlarının değerlendirilmesi,
öğrencilerin yeni ilgi alanları kazanılmasına, iyileş�rilmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir
şekilde gelişmesine imkân verecek hizmetlerin sunulması, onların ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen
gösteren bireyler olarak ye�ş�rilmesi, birlikte düzenli ve disiplinli bir çalışma, dinlenme ve eğlence
alışkanlıklarının kazandırılması amacıyla 2547 sayılı Yükseköğre�m Kanunu’nun 46. ve 47. Maddeleri
uyarınca kurulmuştur.
Ayrıca yürütülen hizmetler kapsamında gerçekleş�rilen mal ve hizmet alımları 4734 Sayılı Kamu İhale
Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Çerçevesinde Yapılmaktadır. Mali konular ve
ödemelere ilişkin tüm yasal yükümlülüklerde ise 5018 sayılı Kamu Mali Yöne�mi ve Kontrol Kanunu
esas alınmaktadır.
Sağlık Kültür ve Spor Dairesi, Üniversitelerde hizmet verdiği kesimin bütünü için bir Sağlık Kuruluşu,
öğrencilerin sosyal ih�yaçları, kültürel ak�viteleri, psikolojik danışma ve rehberlik çalışmaları ile spor
ih�yaçlarını karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eği�m-öğre�min desteklenmesi amacıyla bu
alanda uygulama ve araş�rmaların yapıldığı bir uygulama merkezidir.
Misyonumuz
Öğrencilerimizin ve personelimizin beden ve ruh sağlıklarını korumak, topluma yararlı bireyler
ye�şmesine katkıda bulunmak amacıyla, çağdaş yöntemlerle yeterli ve kaliteli düzeyde beslenme,
barınma, sağlık, kültür, spor, psikolojik danışma ve rehberlik hizme� sunmak, sosyal ih�yaçlarını
karşılamak�r.
Vizyonumuz
Verilen tüm hizmet alanlarında öğrenci ve çalışana yönelik, kaynaklarını verimli kullanan, bilgi
teknoloji ile dona�lmış öncü bir birim olmak�r.
Tanıtım
Sağlık
Üniversitemiz öğrencilerinin sağlıklı bir birey olarak hayatlarını sürdürmek ve sağlık sorunlarını
gidermek amacıyla yabancı uyruklu öğrencilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmasında aracılık
hizme� etmektedir.
Beslenme ve Barınma

Üniversitemiz öğrencilerine, yerleşke yemekhanelerinde öğle ve akşam yemeği verilmektedir.
Üniversitemizde, Üniversite Yöne�m Kurulu Kararı ile ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilerimizin
bir kısmına ücretsiz yemek yardımı yapılmaktadır.
Ankara ili merkezindeki Üniversitemiz öğrencilerinin barınmaları Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar
Kurumu Genel Müdürlüğünce sağlanmaktadır. Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun dışında öğrencilerimizin

barınabilmeleri için ise özel yurt, kiralık öğrenci evleri gibi çözümler üre�lerek sorunlar
giderilmektedir.
Kültür
Üniversitemiz öğrencilerinin kültürel etkinlikler Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca
yürütülmektedir. Kültürel etkinliklerin amacı; öğrencilerin ilgi alanlarına göre ders dışı zamanlarını
değerlendirmek, yeni ilgi alanlarıyla birlikte dinlenme ve eğlenme alışkanlığı kazanmalarını sağlamak;
güzel sanatlar ve teknoloji ile ilgili yeni gelişmeleri izlemelerini isterlerse bu faaliyetlere ka�lmalarını
sağlamak, doğa ve insan sevgisi ile sosyal ilişkilerini geliş�rmek; birlikte üre�m birlikte paylaşım ve
birlikte çözüm yolları bularak, öğrencilerin kültürel açıdan gelişmelerine yardımcı olmak�r.
Üniversitemize kayıtlı tüm öğrenciler kültürel etkinlikleri izleyebilir ya da ka�labilirler. Etkinliklerimize
ka�lmak isteyen öğrencilerden herhangi bir ücret alınmadığı gibi kendilerine etkinlikler
gerçekleş�rmede her türlü destek sağlanmaktadır. Üniversitemizin değişik birimleri ve öğrenci
toplulukları tara�ndan düzenlenen konserler, kurslar (ney, bağlama, gitar, görsel sanatlar, ebru),
sergiler, konferanslar, paneller, sempozyumlar, seminerler, gösteriler, şiir ve müzik dinle�leri, geziler
ve özellikle her yıl yapılan Geleneksel Kültür ve Spor Şenlikleri vb. gibi etkinliklerle öğrencilerin ders
dışı zamanlarının değerlendirilmesine yardımcı olunmaktadır.
Spor Hizmetleri
Başkanlığımız bünyesinde Voleybol, Basketbol, Masa Tenisi, Kick Boks, Taekwando takımlarımız
faaliyetlerini sürdürülmektedir. Düzenlenen Üniversitelerarası Spor(ÜNİLİG v.b.) yarışmalarına ka�lım
sağlanmaktadır. Kapalı Spor Salonu, Masa Tenisi Salonları, Bilardo Salonları gibi tesislerimiz mevcut
olup; bireysel çalışmalar, kulüp ve öğrenci toplulukları çalışmalarını sürdürmektedirler.
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, üniversitemizdeki öğrencilere koruyucu ve destekleyici
hizmetler vermek üzere Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren bir
birimdir. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi’ne başvuran tüm danışanlar ih�yaç ve talepleri
doğrultusunda bireysel, ailevi ve eğitsel alanlarda danışmanlık hizme� alabilirler.
Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma
Bu Programın amacı, Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerin, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda
geçici işlerde çalış�rılabilecek öğrencilerin sayılarının belirlenmesi, öğrencilerin seçimi, işe
başla�lması, ha�alık çalışma süreleri ile diğer hususları belirlemek�r.

