ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
SPOR TESİSLERİ YÖNETİM YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1- (1) Yönerge’nin amacı; Artvin Çoruh Üniversitesi’ne ait olan her türlü spor alanının
yönetimini ve işletilmesini, ilgililerin görev-yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Artvin Çoruh Üniversitesi’ne ait olan her türlü spor alanının
yönetilmesine ve işletilmesine ilişkin esaslar ile görev ve işleyiş konularını kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 2880 sayılı Kanun'la
değişik 47’nci maddesi ile 03.02.1984 gün ve 1830 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi
Uygulama Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Üniversite: Artvin Çoruh Üniversitesi’ni
b) Rektör: Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü’nü,
c) Senato: Artvin Çoruh Üniversitesi Senatosu
d) Spor tesisleri: Artvin Çoruh Üniversitesi Spor Tesisleri

İKİNCİ BÖLÜM
Esas ve Usuller

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 5- (1) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın Yetki ve Sorumlulukları;
a) Spor tesislerinin demirbaşlarının bakımlı ve hizmete hazır olması, korunması için önlemler
almak, günlük kontrollerinin yapılarak eksikliklerinin giderilmesini sağlamak,
b) Spor tesislerinin bilgi dosyasını tutmak,
c) Spor tesislerinin günlük planlamasının yapmak ve yapılacak spor faaliyetlerinin takviminin
tutulması
d) Spor tesislerinde yapılacak proje, çalışma ve antrenman isteklerine cevap vermek,
Spor Tesislerinin Bakım ve Onarımı
MADDE 6- (1) Spor tesislerinin bakımı, onarımı ve her türlü giderleri Sağlık Kültür ve Spor
Daire Başkanlığının ilgili bütçe tertibinden karşılanır.

Personel ihtiyacı
MADDE 7 – (1) Akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı’nın önerisi üzerine 2547 sayılı Kanun’un 13 üncü maddesine göre Genel Sekreterlik
tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
(2) Kısmi zamanlı öğrenci ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun K bendi çerçevesinde
karşılanır.
Tahsis
MADDE 8- (1) Spor tesisleri esas itibariyle, üniversite çalışanları ile öğrencilerin serbest zaman
ve spor faaliyetlerine Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen ücret tarifesi karşılığı tahsis
edilir.
(2) Spor tesislerinin 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) Artvin Çoruh 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 Artvin
Çoruh Üniversitesi ve etkinliği organize edenlerle, etkinlikte görev alan çalıştırıcıların sorumlu
tutulamayacağını kabul ve beyan etmiş sayılırlar.
(4) Spor tesisleri tahsis ücretleri her yılın başında maliye Bakanlığı Kamu Sosyal Tesislerine
İlişkin Tebliğ hükümleri göz önünde bulundurularak Üniversite Yönetim Kurulu tarafından
belirlenir.
Tahsis başvurusu
MADDE 9- (1) Spor tesislerinin tahsisini isteyen gerçek ve tüzel kişiler Sağlık Kültür ve Spor
Daire Başkanlığı’na başvururlar.
(2) Başvurular Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından değerlendirilir. Aynı Spor
tesisleri için aynı günde birden fazla istek olması halinde; söz konusu spor tesisleri, Üniversite içi
faaliyetlere öncelikli olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişilere de tahsis edilebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 10- (1) Bu Yönerge, Senato’da kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11- (1) Bu Yönerge hükümlerini, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü yürütür.

