Kabulü: 23/12/2019 tarih ve 2019/81 sayılı Senato kararı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SPOR FAALİYETLERİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi öğrenci ve personelinin spor
alışkanlığı ve kültürü kazanması, serbest zamanlarını en etkili bir biçimde değerlendirmesi ile
Üniversitenin spor tesis ve imkanlarını azami şekilde kullanmasını sağlamak ve spor yoluyla
hareketlilik ihtiyaçlarını karşılamaktır.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönerge; Yüksek İhtisas Üniversitesi öğrenci ve personeline yönelik, spor
faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi hakkındaki esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu yönerge; 03/02/1984 tarihli, 18301 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan
“Yükseköğretim Kurumları, Mediko – Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama
Yönetmeliği Madde 17” hükümlerine dayanmaktadır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönergede geçen; Üniversite: Yüksek İhtisas Üniversitesini,
Rektör: Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörünü,
Daire Başkanı: Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanını,
Spor Birimi: Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı spor
birimini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Spor Birimi, İşleyişi, Görev ve Sorumlulukları
Spor Birimi ve İşleyişi
Madde 5- (1) Spor faaliyetlerini planlamak, yürütmek ve değerlendirmek üzere; Sağlık,
Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yönetim Kurulu, Spor Birimi Sorumlusu, Fakülte ve Meslek
Yüksekokullarından birer spor temsilcisi öğretim elemanı, Öğrenci Konseyi Başkanı ve Genel
Sekreter / Genel Sekreter Yardımcısından oluşan kurul her yıl öğretim yılı başında Sağlık,
Kültür ve Spor Daire Başkanının çağrısı üzerine olağan toplantısını yapar. Birim toplantısında
alınan kararlar Rektör tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. Gerekli defterleri ve
dosyaları tutma işlemleri, duyurular ve benzeri sekreterya görevleri Spor Birimine aittir.
(2) Spor Biriminin görev ve yetkileri şunlardır;
a) Spor hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli yönetmelik, yönerge, plan,
programlar yapmak ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı onayına sunmak,
b) Üniversitedeki spor faaliyetlerinin gelişmesi için gerekli kararları almak,
c) Üniversite içi veya üniversiteler arası spor faaliyetlerinin planlanması ve
yürütülmesini sağlamak,
d) Spor faaliyetlerini düzenli bir şekilde sürdürebilmesi için üniversitenin akademik
ve idari personeli ile gerekli temasları yapmak, gereksinimleri belirlemek,
e) Spor faaliyetleri programlarını onaylamak ve ilgili birimlere duyurmak,
f) Spor faaliyetleri sonuçlarını onaylamak ve ilgililere duyurmak,
g) Dereceye giren sporculara verilecek ödülleri belirlemek,
h) İtiraz ve ertelemeleri sonuca bağlamak,
ı) Spor disiplin kurallarına aykırı fiil ve olayları görüşerek karara bağlamak ve gerekli
durumlarda ilgili akademik birimlere bildirmek,
j) İhtiyaç duyulan araç, gereç ve diğer her türlü spor materyalini tespit etmek ve temini
için Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı aracılığıyla Rektörlük onayına sunmak,

k) Yıpranma, kaybolma ve iade edilmeme sebebi ile temini mümkün olmayan
materyallerin değerini tespit etmek ve bunların tahsil edilmesi ile ilgili konularda karar
alarak Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı aracılığıyla Rektörlük onayına sunmak,
l) Yıllık faaliyet raporu ve bütçeyi görüşerek aracılığıyla Rektörlük onayına sunmak.
Disiplin
Madde 6- Spor faaliyetlerinde ortaya çıkan ve cezayı gerektiren durumlar, Yüksek Öğretim
Kurumu öğrenci ve personel disiplin yönetmelikleri ile ilgili spor dalının uluslararası oyun
kurallarına göre işlem görür. Spor Birimi, spor disiplin kurallarına aykırı fiil ve olayları
görüşerek karara bağlar. Gerektiğinde, kusurlu öğrenciyi veya personeli suç belgeleri ile
beraber birimine bildirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
Madde 7- Bu Yönerge, Yüksek İhtisas Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte
yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 8- Bu Yönerge hükümleri, Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

