
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

Üniversitemizin Beslenme, Sağlık, Kültür, Spor ve Rehberlik hizmetlerini öğrencilerle 

buluşturmaktadır. Başkanlığımız öğrencilerimizin beden ve ruh sağlıklarını korumalarına, ilgi 

alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmelerine, sağlık ve sosyal durumlarının iyileşmesi 

ve gelişmesine katkı sağlamaktadır. 

 

Beslenme Hizmetleri Birimi 

Beslenme Hizmetleri Birimi;  öğrencilere, akademik personele, idari personele ve 

misafirlere olmak üzere toplamda 8 yemekhanede  (13 adet yemek salonunda)  günde 5.500- 

6.000 kişilik yemek hizmeti sunmaktadır. Beslenme Hizmetleri Birimi kontrol ve denetiminde 

öğrencilerimize, personelimize ve misafirlerimize yemek hizmetleri sağlanmakla birlikte; 

öğrencilerimizin enerji ihtiyaçları dikkate alınarak menüler hazırlanmakta ve yemeklerin 

sağlıklı ortamlarda sunulması için gerekli denetimler gerçekleştirmektedir. Öğrencilerimizin 

yemek hizmetine kolay ve hızlı ulaşabilecekleri için, Meşelik Yerleşkesinde 2 adet, Bademlik 

Yerleşkesinde 1 adet, Ali Numan Kıraç Yerleşkesinde 1 adet, Organize Sanayi Bölgesi 

Yerleşkesinde 1 adet, Sivrihisar, Çifteler ve Mahmudiye İlçelerindeki Yerleşkelerde de 1 ‘er 

adet olmak üzere toplam 8 adet yemekhane ile hizmet vermekteyiz. 

 

İdari ve Mali İşler Birimi 

İlgili kanun, yönetmelik ve tüzük çerçevesinde mal ve hizmet alımlarının 

gerçekleşmesini, makine ve teçhizat bakım onarımlarını sağlamak ve yolluk, yevmiye katılım 

ücreti gibi tüm ödemelerini yapmak. Mal ve hizmet alımları ile ilgili kayıtların tutmak. 

Başkanlığın bütçe hazırlık çalışmalarını yürütür. Başkanlığımızı ilgilendiren mevzuatları 

sürekli takip etmek,  İhalelerle ilgili her türlü iş işlemlerinin tüm süreçlerini yürütür. 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından istenen İdare Faaliyet Raporları hazırlar. 
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Öğrenci harçlarının takibini yaparak, bankanın göndermiş olduğu günlük hesap 

ekstrelerinden yapılarak, ilgili birimlere ve Sağlık, Kültür, Spor Daire Başkanlığına gelir 

kaydedilmek üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na maille gönderimini sağlamak 

Kongre, Seminer, Konferanslara katılacak öğrencilerin yurt içi-yurt dışı 

görevlendirilmelerinde, Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullar tarafından alınan Yönetim Kurulu 

kararlarının Üniversitemiz Yönetim Kurulu Kararı alınmak üzere gönderilmesi ve Yönetim 

Kurulu tarafından uygun görülen ve bütçe yeterliliği doğrultusunda yolluk-yevmiye ve katılım 

ücretlerinin hazırlanması ve takibini yapar. 

 
Kültür Hizmetleri Birimi 

Üniversitemizin akademik birimlerin, öğrenci konseyinin ve öğrenci kulüplerinin 

bilimsel, kültürel, sosyal ve sanatsal faaliyetlerini takip etmekte ve etkinliklerin planlanması, 

başvuru süreci, onaya sunulması ve gerçekleştirilmesi aşamalarında her türlü desteği 

vermektedir. Öğrencilerin ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi 

alanları ile birlikte ve eğlence alışkanlığı kazanmalarını sağlamak, güzel sanatlarla ilgili 

faaliyetleri izlemelerini, isterlerse bu faaliyetlere katılmalarını temin etmek amacıyla hizmet 

eden bir birimdir. 

Öğrencilerin bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde bulunabilmeleri 

amacıyla kurulan toplamda 91 öğrenci kulübü, rektörlük ve akademik birimlerde faaliyetlerini 

sürdürmektedir. Kulüplerimizce ders yılı boyunca çeşitli kültürel ve sanatsal etkinlikler 

düzenlenmektedir. Başkanlığımız Kültür Hizmetleri Birimi öğrenci kulüplerinin kuruluş ve 

işleyişini, sosyal ve kültürel faaliyetlerini takip etmekte ve her türlü desteği vermektedir. 
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Sağlık ve Sosyal Hizmetler Birimi 

Öğrencilerimize; YÖK destek bursu, yemek bursu, kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma 

ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik gibi hizmetler sunmaktadır. 

YÖK Destek Bursları: Yükseköğretim Kurulu tarafından lisans programlarına ilk üç sırada 

yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere Yükseköğretim Kurulu’nca belirlenen miktarda ve 

sürede aylık olarak YÖK Destek Bursu verilmektedir. 

Yemek Bursu; Başarılı ve maddi imkânları yeterli olmayan öğrencilerimiz ile üniversitemiz 

takımlarında sporcu olan öğrencilerimize yemek bursu imkânı sağlanmaktadır. 

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma; Üniversitemizin akademik ve idari birimlerinde 

çalıştırılan öğrencilerdir. Bu uygulama çerçevesinde, öğrencilerimizin ders saatleri dışındaki 

boş zamanlarında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda geçici işlerde çalıştırılması suretiyle, hem 

maddi kazanç elde etmelerine hem de uygulama becerisi kazanarak iş disiplini edinmiş 

üretken bireyler olmalarına katkıda bulunmak amacıyla kısmi zamanlı öğrenci 

çalıştırılmaktadır.   

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri 

Öğrencilerin karşılaştıkları duygusal, sosyal, eğitime veya meslek ve iş seçimine 

ilişkin sorunların çözümünde onlara danışmanlık ve rehberlik yapar ve bu amacını 

gerçekleştirmek için aşağıdaki hizmetleri yürütür: 

 Yeni giren öğrencilere, üniversite kuralları ve yakın çevre hakkında tanıtıcı ve 

aydınlatıcı bilgiler vermek, öğrencinin çevreye ve üniversiteye alışmasını sağlamak, 

 Öğrencilerin sorunlarını saptamak ve çözümü için ilgili kurumlarla işbirliği yapmak, 

 Bulundukları bölümü değiştirmek isteyen öğrencilerin kendi ilgi ve yeteneklerini 

tanımasına ve uygun seçimler yapmasına yardımcı olmak, 

 Öğrencilere ileride sahip olacakları mesleğe ilişkin bilgiler vermek ve onları çevredeki 

iş imkanlarından haberdar etmek. Özel kamu kuruluşları ile işbirliği yaparak, mezunlara iş 

bulmaya yardımcı olmak ve işe yerleştirilen mezunları imkanları ölçüsünde izlemek, 



 

4 / 4 

 Duygusal sorunları olan öğrencilere, istek ve ihtiyaçlarına göre bireysel veya grupla 

psikolojik danışma yapmak. Bireyin önemli kararlar almasına, kendisini daha iyi tanımasına, 

çevresindeki insanlarla daha etkili ilişkiler kurmasına yardımcı olmak, 

 Öğrencilerle ilgili olarak havale edilen vakalarda yetkililerce ön görüşme yapılmasını 

ve gerektiğinde onlara psikolojik testler uygulanmasını sağlamak. Yapılan değerlendirme 

sonucuna göre öğrenciyi ilgili hizmet birimine göndermek. 

 

 

Spor Hizmetleri Birimi 

Öğrencilerimize ve personelimize sportif hizmetler sunmakta olup, Üniversitemizi 

temsilen, Üniversite Sporları Federasyonu’nca düzenlenen müsabakalara; Futbol, Salon 

Futbolu, Korumalı Futbol, Basketbol, Voleybol, Hentbol, Tenis, Yüzme, Masa Tenisi, 

Badminton, Atıcılık, Boks, Tekvando, Satranç, Bilek güreşi, Kick Box ve Ragbi branşlarında 

kadın ve erkek sporcularımızla katılım sağlanmaktadır.   

Spor Hizmetleri bünyesinde mevcut bulunan spor tesislerimiz; Meşelik yerleşkesinde 

1100 kişilik seyirci kapasitesine sahip uluslararası Basketbol, Voleybol ve Hentbol 

karşılaşmalarının yapılabildiği kapalı spor salonu, spor salonu içerisinde 800 kişiye hizmet 

verebilen bedensel uyum merkezi, yoga ve pilates salonu, boks, tekvando, kick box gibi 

sporların yapılabileceği çok amaçlı salon bulunmaktadır. 5 açık, 2 kapalı olmak üzere 7 adet 

tenis kordu, 1 kapalı ve 2 açık olmak üzere 3 adet hala saha, 6 potadan oluşana 500 m2 alanda 

açık basketbol sahası, dağcılık tırmanma kulesi bulunmaktadır. 


