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HASSAS GÖREV TESPİT FORMU 

HARCAMA BİRİMİ:Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı  

ALT BİRİM:Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü 
 

Sıra 

No 

 
Hassas Görevler 

(Hizmetin/Görevin Adı) 

Riskler  

(Görevin Yerine Getirilememesinin 

Sonuçları) 

 
Risk 

Düzeyi* 

Prosedürü 

(Alınması Gereken Kontroller/ Tedbirler) 

Görevi Yürütecek Personelde 

Aranacak Kriterler 

1 

Havuz Tesisi, Dezenfeksiyon Hizmeti ( Havuz sularının 
dezenfeksiyonu, tesisin tüm temizlik işlemleri) 

Tesisin ve havuz sularının dezenfeksiyonu 
yetersiz olur,  hijyeni ve temizliği 
sağlanamaz. Havuz bulaşıcı hastalıklara açık 
hale gelir. 

Yüksek 

Yüzme havuzlarının tabi olacağı sağlık esasları 
ve şartları hakkında yönetmelik maddeleri 
uyarınca gerekli kontroller düzenli olarak yapılır 
ve kontrol edilir. 

Havuzun temizlik ve hijyeni, personelin 

düzeni ve havuzdaki her türlü 
aksaklıkların giderilmesini sağlamak, 
havuzun bakım ve onarım ve her türlü 
ihtiyaçlarını tespit ederek Şube 
Müdürüne bildirmek 

2 
Ayazağa Kampüsü Tesisleri (Merkez Spor Salonu, Stadyum, 
Vadi Yurtları Spor Salonu) Sorumlusu/Sorumluları ( Tüm 

tesisin düzeni, temizliği ve güvenliğinden sorumlu 
kişi/kişiler) 

Temizlik Hizmetinin Sağlanamaması, 
gerekli ekipmanın bakım ve onarımlarının 

yapılmamış olması ve bundan dolayı 
kazaların meydana gelecek olması 

Yüksek 
Tesis Sorumlusu gerekli kontrolleri düzenli 
olarak yapar, bakım ve onarım tarihlerini takip 
eder. 

Spor tesislerinin temizlik ve hijyeni, iş 
görenlerin çalışma düzeni ve tesislerdeki 
her türlü aksaklıkların giderilmesini 

sağlamak tüm tesislerin bakım ve onarım 
ve her türlü ihtiyaçlarını tespit ederek 
ilgili birime bildirmek  

3 

Gümüşsuyu Spor Tesisi Sorumlusu (Tüm tesisin düzeni, 
temizliği ve güvenliğinden sorumlu kişi/kişiler 

Temizlik Hizmetinin Sağlanamaması, 
Gerekli ekipmanın bakım onarımlarının 
yapılmamış olması ve bundan dolayı 
kazaların meydana gelecek olması 

Yüksek 
Tesis Sorumlusu gerekli kontrolleri düzenli 
olarak yapar, bakım ve onarım tarihlerini takip 
eder 

Tesisin temizlik ve hijyeni, iş görenlerin 
çalışma düzeni ve tesislerdeki her türlü 
aksaklıkların giderilmesini sağlamak 
tüm tesislerin bakım ve onarım ve her 
türlü ihtiyaçlarını tespit ederek ilgili 

birime bildirmek 

4 Teknik Hizmetler Sorumlusu  
(Tesislerde meydana gelebilecek her türlü elektrik, su ve 
mekanik tesisat arızalarına müdahale edebilecek ehliyete 
sahip kişi/kişiler) 

Teknik hizmetin sağlanamaması, gerekli 
ekipmanın bakım onarımlarının yapılmamış 
olması ve bundan dolayı kazaların meydana 
gelecek olması 

Yüksek 
Teknik bakım ve onarım işlerinin aksamaması 
için sürekli kontroller yaparak, bakım ve onarım 

tarihlerini takip etmek, 

Gerekli, teknik bilgi ve birikime haiz 
olmak, bu konuda gerekli eğitimleri 

almış olmak 

5 
Spor Tesislerinin Temizlik ve Dezenfeksiyon Hizmeti 

Temizlik Hizmetinin ve hijyenin  
sağlanamaması, kullanıcı 
memnuniyetsizliğinin oluşması 

Yüksek 
Tesis Sorumlusunun gerekli kontrolleri düzenli 
olarak yapması, temizlik personelini gerekli 
durumlarda uyarması 

Temizlik işlerine hakim, görev ve 
sorumluluğunun bilincinde olmak 

6 Takımlar İletişim Sorumlusu 
Spor Şube Müdürlüğüne bağlı takımlar ile Müdürlüğün 
etkin iletişiminin sağlanması, spor takımlarının 
müsabakalara katılması durumunda gerekli işlemleri takip 
etmesi 

Spor takımlarının müsabakalara 
katılamaması 

Orta 
Şube Müdürü prosedürü her aşamasında kontrol 
eder, denetimini sağlar. Gerektiğinde sürece 
müdahale eder. 

TÜSF öğrenci/sporcu tescil, lisans, vize 
talimatı ve prosedür bilgisine sahip 
olmak, iletişim becerileri iyi olmak 

HAZIRLAYAN 

Halil DALKIN 

Spor Hizmetleri Şube 

Müdürü 

ONAYLAYAN 

(Birim Amiri) 

Halil İbrahim GÜNGÖR 

Daire Başkanı 

* Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir. 


