MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
SPOR ALANLARI YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne ait olan her
türlü spor alanlarının eğitim- öğretim faaliyetlerinin aksamadan yapılabilmesi için yönetimini,
ilgililerin görev, yetki ve sorumlulukları ile birimlerin ilişkilerini düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne ait olan her türlü spor
alanlarının yönetilmesine ilişkin esaslar ile görev ve işleyiş konularını kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 14. üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Bölüm Başkanlığı: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi Bölüm
Başkanlığını,
b) Koordinatör: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Alanları Koordinatörünü,
c) Rektör: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Senatosunu,
d) SKS: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığını,
e) Spor Alanları: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin İstiklal ve Merkez yerleşkesi
içerisinde yer alan her türlü Spor tesislerini,
f) Üniversite: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Esas ve Usuller

Koordinatör
MADDE 5 - (1) Koordinatör, spor alanlarında eğitim- öğretim faaliyetlerinin
aksamadan yapılabilmesi için yönetilmesinden Bölüm Başkanlığına karşı sorumlu kişidir.
(2) Spor Alanlarının yönetilmesine ilişkin tüm faaliyetleri yürütmek üzere Üniversite
bünyesindeki öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından Bölüm Başkanının önerisi ile
1 (bir) yıllığına bir Koordinatör atanır. Görev süresi dolan Koordinatör tekrar aynı usulle
atanabilir
Koordinatörün yetki ve sorumlulukları
MADDE 6- (1) Koordinatörün yetki ve sorumlulukları;
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a) Üniversitemiz birimleri öğrencilerinin eğitim- öğretim faaliyetlerinin aksamadan
yapılabilmesi için spor alanlarının demirbaşlarının bakımlı ve hizmete hazır olması, korunması
için önlemler almak, günlük kontrollerinin yapılarak eksikliklerinin giderilmesini sağlamak,
b) Spor alanlarının Bilgi Dosyası"nı tutmak,
c) Spor alanlarının günlük planlamasının yapmak ve yapılacak spor faaliyetlerinin
takvimini tutmak,
ç) Spor alanlarında yapılacak çalışma ve antrenman isteklerine cevap vermek,
d) En az altı ayda bir Bölüm Başkanlığına spor alanları hakkında rapor vermek.
Spor alanlarının bakım ve onarımı
MADDE 7- (1) Spor Alanlarının eğitim- öğretim faaliyetlerinin aksamadan
yapılabilmesi için bakımı, onarımı ve her türlü giderleri SKS bütçesinden karşılanır.
Personel ihtiyacı
MADDE 8 – (1) Akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Bölüm Başkanlığının
önerisi üzerine 2547 sayılı Kanun’un 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından
görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
(2) Kısmi zamanlı öğrenci ihtiyacı, ilgili mevzuat çerçevesinde karşılanır.
Tahsis
MADDE 9- (1) Spor alanları esas itibariyle, üniversite çalışanları (akademik ve idari
personel) ile öğrencileri eğitim- öğretim faaliyetlerinin ile serbest zaman ve spor faaliyetlerine
amacı ile tahsis edilir.
(2) Spor Alanlarının fiziki alt yapısını ve saha içi dokusunu korumak kaydıyla;
a) Rektörlükçe gerekli görülen her türlü toplantı, kültür ve sanat faaliyetleri,
b) Üniversite içi ve dışı spor kulüpleri ile kişi ve diğer kuruluşlara, çalışmaları için
uygun saatlerde tahsis edilebilir.
(3) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde düzenlenen spor etkinliklerine katılan veya
spor tesislerini kullanan kişiler, etkinliklere katılımları veya spor tesislerini kullanımları
sırasında meydana gelebilecek sakatlanma veya vefat gibi risklerden haberdar olduklarını, bu
risklerden Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve etkinliği organize edenlerle, etkinlikte görev alan
çalıştırıcıların sorumlu tutulamayacağını kabul ve beyan etmiş sayılırlar.
Tahsis başvurusu
MADDE 10- (1) Spor alanlarının tahsisini isteyen gerçek ve tüzel kişiler
Koordinatörlüğe başvururlar.
(2) Başvurular koordinatörlük planını engellemeyecek şekilde değerlendirilir. Aynı
Spor Alanları için aynı günde birden fazla istek olması halinde; söz konusu Spor Alanları,
Üniversite içi faaliyetlere öncelikli olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel ve özel
kişilere tahsis edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Devir
MADDE 11- (1) SKS bünyesinde bulunan mevcut Spor alanları, zimmet karşılığında
ve Koordinatörün atandığı tarihten itibaren 1 (bir) hafta içerisinde Koordinatörlüğe teslim
edilir.
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Hüküm bulunmayan haller
Madde 12- (1)Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde diğer mevzuat hükümleri
uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
Madde 13- (1) Üniversitemiz Senatosunun Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor
Tesisleri Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 14 - (1) Bu Yönerge, Senato’da kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15- (1) Bu Yönerge hükümlerini, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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