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TANIMI:  

Kırıkkale Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Engelli öğrencilerin 

karşılaşabileceği sorunlarla ilgili yapılan araştırma ve tespitler sonucunda gerekli düzenlemelerin yapılması için ilgili 

birimlere bildirmek, sosyal hizmet alanı ile ilgili araştırma- geliştirme çalışması yapmak 

 

ORGANİZASYONDAKİ YERİ:  

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanına bağlı görev yapar. 

 

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:  

 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı mediko, engelli birimi, kulüpler birliği birimi veya 

psikolojik danışmanlık ve rehberlik servisi vb. birimlerde mesleğin değerlerini, etik kurallarını, bilgisini ve 

misyonunu korumak ve geliştirmek, bunları doğru bir şekilde temsil etmek, 

 Daire bünyesinde bilimsel sosyal hizmet anlayışına uygun çalışmalar geliştirerek bu doğrultudaki işlev ve 

uygulamalarıyla hizmet standardını yükseltmek, 

 Üniversite bünyesinde öğrencilerin ve personelin aile, iş, yakın çevresi ve bulunduğu toplumla ilişkisini 

düzenleme konularında mesleki çalışmalar yapmak, 

 Çalıştığı birimde verimliliği arttırmak, çalışanlar arasında uyum ve işbirliği geliştirmek amacıyla 

yönlendirme ve bütünleştirme programları düzenlemek, 

 Öğrenci kulüplerine ilişkin sosyal hizmet odaklı proje ve çalışmalarda, engelli çalışmalarında program ve 

planlama aşamalarında etkin görev almak, sorunların önlenmesi ve çözümü yönünde öneriler sunmak, 

 Üniversitedeki öğrenci ve personelin; üniversitenin kaynak, hizmet ve fırsatlardan eşit olarak 

yararlanmalarını sağlanmasına yardımcı olmak, üniversite kaynaklarını bu yönde etkin bir biçimde 

kullanmak, dezavantajlı öğrenci ve personelin kariyer geliştirmesine katkı sunarak sosyal refah seviyesinin 

yükselmesine aracılık etmek, 

 Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projeleri, dezavantajlı gruplarla çalışma 

etkinliklerinin oluşturulmasında ve uygulamaya geçirilmesinde üniversite öğrenci ve personelin bilinçli 

katılımını sağlamak, farkındalığını artırmak 

 Mesleki çalışma ile ilgili her türlü bilgi ve belgeleri toplamak, 

 Medikoda; öğrenciye ve personele yönelik psikososyal müdahale sürecinin tamamında yer almak, 

topladığı bilgi ve belgeleri müracaatçı yararına ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde kullanmak. 

 Mesleki uygulamalarını diğer meslek mensupları ile ekip çalışması içerisinde yürütmek, 

 Mesleki çalışma sonucu, sunulmasına karar verilen hizmetlerin doğrudan ve dolaylı takibini yapmak. 

 Sosyal Hizmet Uzmanı, hizmetleri yürütürken insan onuru ve değeri ile kişisel haklara saygılı, hoşgörülü 

ve nesnel olmakla yükümlüdür.   

 Görevlerinden dolayı Daire Başkanına karşı sorumludur. 

 

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER:  

 Üniversitelerin Sosyal Hizmet bölümünden lisans eğitimi almış olmak. 

 

 


