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MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SPOR TESİSLERİ 

İŞLETME YÖNERGESİ  

Üniversitemiz senatosunun 04.08.2017 tarih ve 07 nolu toplantının 19 sayılı kararı ile kabul 

edilmiştir. 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1:  Bu Yönergenin amacı; Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Tesisler İşletme 

Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet sunan her türlü spor alanları ve spor tesislerinin işleyiş, 

işletim, idari yapılanma ile kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilere ücret karşılığı 

süreli kullanımına ilişkin çalışma usul ve esasları düzenlemektir.  

Kapsam 

MADDE  2:  Bu Yönerge, Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğüne 

bağlı her türlü spor tesislerinin işletilmesine ilişkin usul ve esaslar ile her türlü spor 

organizasyonları, Üniversite içi ve üniversiteler arası sportif faaliyetleri, organizasyonlara 

katılımı ve bu organizasyonlara ilişkin yönetim, görev, işleyiş ve esasları kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3:  Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 47’nci maddesi ile Kamu 

Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğe dayanılarak düzenlenmiştir  

Tanımlar 

MADDE 4:  Bu Yönergede geçen,  

Üniversite : Mardin Artuklu Üniversitesini, 

Rektör : Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörünü,  

Yönetim Kurulu : Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğünün 

Yönetim Kurulunu, 

Sosyal Tesisler İşletme Müdürü: Tesislerin idaresinden sorumlu Mardin Artuklu 

Üniversitesi Sosyal Tesisler İşletme Müdürünü, 

Spor Tesisleri Müdürü: Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Tesisler İşletme 

Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet sunan spor tesislerinden sorumlu Müdürü, 

Tesis Sorumlusu : İlgili spor tesisinden sorumlu görevliyi, ifade eder.  

Tesisler : Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü bünyesinde 

bulunan spor alanları ve spor tesislerini ifade eder. Bunlar; 

  -Meslek Yüksekokulu ile yabancı Diller Yüksekokulu Spor Salonları 
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  -Halı Sahalar 

  -Yarı Olimpik Yüzme Havuzu 

  -Kondisyon Salonları 

  -Saunalar 

  -Çok Amaçlı Salonlar (Ebul’ula Konferans Salonu) 

  -Futbol ve Atletizm sahaları 

  - Tenis Kortları 

  -Açık Basketbol ve Voleybol sahalarıdır. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Yönetim Organları, Görev ve Sorumluluklar 

Yönetim Kurulu 

MADDE 5: Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğünün Yönetim 

Kurulu aynı zamanda Spor Tesisleri Yönetim Kuruludur. Yönetim Kurulu Başkanının gerek 

görmesi veya üyelerinden gelen öneri üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. 

Başkan toplantıya katılmadığı tekdirde bu görevi Başkan Yardımcısı Yürütür.  

Yönetim Kurulunun Görevleri 

MADDE 6: Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri şunlardır: 

a) Üniversiteye bağlı birimlerdeki spor tesislerinin işletilmesi ve denetlenmesi ile ilgili 

ilkeleri belirler ve gündeme alınan konuları karara bağlar. 

b) Tesislerin genel yönetimi ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirleyen kararlar 

almak, öğrencilerin sağlıklı yaşam ve sportif faaliyetlerinin düzenlenmesi ve 

geliştirilmesini sağlamak ve bu doğrultuda tesislerde uygulanacak kuralları belirlemek. 

c) Tesislerden yararlanacaklarda aranan şartları ve tesislere kabule ilişkin esasları tespit 

ederek Rektörün onayına sunmak. 

d) Tesis kullanın ücretlerini belirleyerek Rektörün onayına sunmak. 

e) Tesislere ilişkin diğer konuları karara bağlamak. 

Sosyal Tesisler İşletme Müdürü 

MADDE 7: Spor Tesisleri Müdürünce yürütülen iş ve işlemlerin, bu Yönerge hükümlerine 

göre yürütülmesini sağlar. 

a) Spor Tesislerinin işletimi, yönetimi ve denetimi esaslarını belirler. Uygulamaya 

yönelik öncelikleri belirler, gerekli düzenlemeleri yapar. 

b) Hizmet alanı ile ilgili yeni spor tesislerinin açılmasına ilişkin kararlar verir. 

c) Spor tesisleriyle ilgili olan  tüm ürün ve hizmet bedellerini, Spor Tesisleri Müdürünün 

teklifi üzerine belirler ve Yönetim Kurulunun onayına sunar. 
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d) Yılsonu itibariyle hazırlanan bilanço ve gelir-gider tablosunu değerlendirir. 

e) Spor Tesisleri Müdürünün çalışmalarını izler ve denetler. 

Spor Tesisleri Müdürü  

MADDE 8: Spor tesisleri ile ilgili iş ve işlemleri bu Yönerge hükümlerine göre yürütür. 

Sosyal Tesisler İşletme Müdürüne karşı sorumlu olarak aşağıdaki görevleri yapar. 

a) Tesislerin; açık ve kapalı tüm kullanım alanlarının kamu kurum ve kuruluşları ile 

gerçek ve tüzel kişilerce süreli kullanım taleplerine istinaden taraflar (talep eden, 

tahsis eden) arasında karara bağlanan Etkinlik İzin Belgesi ile Sözleşmeyi zamanında 

ve eksiksiz olarak hazırlamak ve Makamın Olur’una sunmak, 

b) Açık ve kapalı tüm kullanım alanlarının tahsisinde, taraflar arasında imzalanan 

protokole istinaden gerekli ekipman, ses, ışık sistemi, spor malzemeleri vb. 

malzemelerin zamanında ve eksiksiz olarak kurulumu ve teminini sağlamak, 

c) Açık ve kapalı tüm kullanım alanlarının kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel 

kişilerden, süreli kullanımları karşılığında tespit edilen tahsis bedelinin talep eden 

firma/kişi tarafından ilgili banka hesabına yatırılmasına ilişkin kontrolü sağlamak, 

d) Tesislerde yapılan tüm organizasyonların herhangi bir aksama olmaksızın yerine 

getirilmesini sağlamak, 

e) Tesislerinin iç ve dış tanzim ve temizliği ile ilgili tüm işleri organize ve kontrol 

ederek, işleyişi sağlamak, 

f) Organizasyonların basın-yayın organları aracılığıyla ilgililerin ve halkın bilgisine 

sunulması ve ilgili duyuruların yapılmasını sağlamak, 

g) Dönem sonu/yılsonu hesaplarını kontrol etmek, 

h) Tesislerin yangın, sabotaj, tabii afet ve tahrip gibi her türlü tehlikeden korunması için 

gerekli güvenlik tedbirlerini almak, alınmasını sağlamak, ilgili kuruluşlar ile 

işbirliğinde bulunmaktır. 

i) Tesislerde düzenlenecek olan her türlü organizasyon için talepleri almak, ilgili her 

türlü görüşme ve yazışmayı yapmak, İhtiyaç dahilinde gerekli her türlü demirbaş ile 

dönem içinde tükenen ve ihtiyaç duyulan mal ve malzemelerin cins ve miktarlarının 

belirlenerek listeleri oluşturmak ve satın alma taleplerini hazırlamaktır. 

j) Spor tesislerinin temel faaliyetleri ile ilgili mevzuatın uygulanmasını sağlar. 

k) Mal ve hizmet alımına yönelik tedarikçilere yapılacak ödemenin planlamasını yapar. 

l) Aylık, üç aylık ve yıllık bilanço, gelir-gider tablosu ve mizanları çıkarır. Aylık, 

personel tahakkuklarını yapar. Ödeme evraklarını hazırlayarak makam onayına sunar. 
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m) İşletmeye giren ve çıkan personelin, giriş ve çıkış işlemlerini yapar ve ilgili resmi 

kurumlara, zorunlu olan formları iletir, birimdeki geçici personel statüsündeki 

personelin özlük dosyalarını tutar veya tutturur. 

n) Mevzuatla ilgili değişiklikleri takip edip uygular, birimini ilgilendiren konularda 

amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapar. 

Tesis Sorumlusu 

MADDE 9: Tesis Sorumlusu; Spor Tesisleri Müdürüne karşı sorumludur. Spor tesislerindeki 

iş ve işlemleri bu Yönerge hükümlerine uygun olarak yürütür ve aşağıdaki iş ve işlemlerin 

yapılmasını sağlar; 

a) Müdürlüğün  alacağı kararları icra eder. 

b) Spor tesisinin sağlıklı bir şekilde işletilmesinden sorumludur. 

c) Spor tesisindeki hizmetlerin yürütülmesi için personel planlaması yapar, 

görevlendirilmesini önerir. 

d) Spor tesisinin bakımlı ve hizmete hazır olmasını sağlar. 

e) Spor tesisinde yapılacak olan her türlü spor faaliyetlerini planlar. 

f) Tesislerin bakım, onarım ve korunması için önlemler almak, 

g) Tesislerin günlük kontrollerinin yapılarak eksikliklerinin giderilmesini sağlamak, 

Tesislerin “Tesis Bilgi Dosyası”nın tutulmasını sağlamaktır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İşleyiş 

Süreli Kullanım Talebine İlişkin Başvuru İşlemleri 

MADDE 11:  

a) Spor tesisleri, esas itibariyle eğitim-öğretim zamanlarında öncelikle eğitim-öğretim 

faaliyetlerine ayrılır. Belirlenen diğer zamanlarda serbest zaman ve spor 

faaliyetlerinde kullanılmak üzere öncelik öğrenci ve personele tahsis edilir. 

b) Spor tesislerinin eğitim-öğretim ve araştırma amaçlı kullanım planlaması için ilgili 

tüm akademik birimlerden tesis kullanım talepleri akademik dönem başında toplanır. 

Planlama yapılmasında, sırasıyla Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile diğer 

akademik birimlerin zorunlu derslerin kullanım talepleri önceliklidir. Dönem 

içerisinde öncelikli birimlerin kullanım planlamasında ortaya çıkacak zorunlu 

değişiklikler yerine getirilir. 

c) Spor tesisleri eğitim-öğretim, araştırma, serbest zaman kullanım saatleri dışındaki 

zamanda ve Üniversitenin spor faaliyetlerini aksatmayacak şekilde, tesislerin yapısını 

korumak kaydı ile Rektörlükçe gerekli görülen her türlü spor faaliyetlerine, Üniversite 
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dışı spor kulüplerine, diğer kuruluşlara ve spor tesislerinin tahsisini isteyen gerçek ve 

tüzel kişilere tahsis edilebilir.  

d) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler, ücret karşılığı süreli  kullanım 

taleplerini faaliyetin adı, yeri ve zamanını belirterek Sosyal Tesisler İşletme 

Müdürlüğüne yazılı olarak yaparlar. 

e) Başvurunun ulaştığı tarihten itibaren beş (5) iş günü içerisinde başvuru sahibine süreli 

kullanıma ilişkin kiralanmak istenilen alanın kullanım durumunun uygun olup 

olmadığı yazılı olarak bildirilir. 

f) İlgili alan tahsise uygun ise; süreli kullanıma ilişkin detaylı bilgilerin (tarih, saat, salon 

türü, kullanım amacı, ücret, diğer talep vb.) yer aldığı Etkinlik İzin Belgesi en geç 

on (10) iş günü içinde eksiksiz olarak düzenlenir. 

g) Etkinlik İzin Belgesi imzalandıktan sonra, ilgili tahsisin süreli kullanımlarına ilişkin 

usul ve esasların belirlendiği, talep eden ile tahsis eden arasında düzenlenen en geç on 

(10) iş günü içinde Sözleşme düzenlenir. 

h) Taraflar, Etkinlik İzin Belgesi ile Sözleşmede yer alan hususlara uymakla 

yükümlüdür. 

i) Talep tarihi itibari ile bir (1) yılı (365 gün) aşan tarihler için tahsis talep başvurusu 

yapılamaz. 

Süreli Kullanım Talebine İlişkin Ödeme ve Tahsis İşlemleri  

MADDE 12:  

a) İlgili alan tahsise uygun ise bu durumun başvuru sahibine tebliğinden itibaren süreli 

kullanım/kira ücretinin tamamının on (10) iş günü içinde ödenmesi zorunludur. 

b) Etkinlik tarihinden itibaren geriye doğru on (10) iş günü içerisinde yapılacak 

başvurularda ise ilgili birim tarafından etkinliğin uygun görüldüğünün tebliğinden 

itibaren, en geç izleyen iş gününün mesai bitimine kadar süreli kullanım bedelinin 

tamamının nakden yatırılması zorunludur. 

c) Tahsis işlemi, tahsis bedelinin tamamının yatırılması ile kesinleşir. 

d) Tesislerin açık ve kapalı tüm kullanım alanlarının, kamu kurum ve kuruluşlarına, ticari 

amaç gütmeyen bilimsel, kültürel, sanatsal ve eğitim amaçlı faaliyetler ile Valiliğin 

talebi olması kaydıyla ulusal gün ve bayramlarda düzenlenecek organizasyonlar için 

tahsis edilmesi halinde ücret alınmamasına Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük 

makamının oluruyla karar verilebilir.  

e) Süreli kullanımı istenilen alan için Birim Sorumlusu tarafından kullanım amacına, 

etkinliğin büyüklüğüne ve kullanım şartlarına bağlı olarak oluşturulacak risklere karşı 

ayrıca teminat bedeli istenebilir. Teminat bedeli ücretsiz tahsisler için de talep 
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edilebilir. Söz konusu teminat bedeli, kullanım esnasında ve sonrasında ortaya 

çıkabilecek zararların tazmininde kullanılır. Teminata ilişkin işlemler, kullanıcı ile 

ilgili birim arasında yapılacak sözleşmede belirtilir. 

Ücretlendirme 

MADDE 13:  

a) Tesislerin açık ve kapalı tüm kullanım alanlarının tahsislerinde, her yıl Maliye 

Bakanlığı tarafından yayımlanan “Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ” esasları 

dikkate alınmak suretiyle Yönetim Kurulunun teklifi Rektörlüğün oluru ile tespit 

edilen ücret tarifeleri uygulanır. Ücretlere KDV dahildir. Gerektiği durumlarda 

indirim yapma Rektörlük oluru ile gerçekleştirilir. 

b) Yönetim Kurulunca Belirlenecek günlük, haftalık ve aylık ücretler Sosyal Tesisler 

İşletme Müdürlüğü hesabına yatırılır. 

c) Ücretler, Tesislerde görevli Mutemet tarafından makbuz, kart veya uygulanacak 

sistem üzerinden kart okuyucu ile öğrenci, personel ya da üye kartlarından tahsil 

edilir.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Tesislerin İşletilmesinde Uyulacak Esaslar 

 

Spor Tesislerinde Uyulması Gereken Genel Kurallar 

MADDE 14: Tesisleri kullananların uyması gereken kurallar aşağıda sıralanmıştır: 

a) Her kullanıcı görevli ikazlarına uymak zorundadır. 

b) Tesislere girişte görevliye müracaat edilmeden ve kimlik beyan edilmeden giriş 

yapılamaz. 

c) Tesislerde kesinlikle sigara içilemez. 

d) Tesislerde su haricinde yiyecek ve içecek tüketilmemelidir. 

e) Tesislerden sadece tesise özel spor kıyafeti ve ayakkabısı ile faydalanılabilir. 

f) Rezervasyon gereken tesisler için önceden rezervasyon yaptırılması zorunludur.  

g) Tesislerde kaybolan eşyalardan kişilerin kendileri sorumludur. 

h) Tesis kurallarına uymayan ve huzursuzluk çıkaran üyelerin üyeliklerinin iptali 

konusunda Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü yetkilidir. 

i) Kurallara uyulmaması durumunda; kullanıcıya birinci defa yazılı ihtar verilir, 

ikincisinde bir ay süre ile kullanım geçici olarak yasaklanır, üçüncüsünde ise 

kullanıcının üyeliği sonlandırılır ve üyelik aidatı geri ödenmez. 
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j) Spor Tesislerinde gözetim altında tutulması gereken yerlerde, tesis ve sağlık 

kurallarına uymayanlar ile gözetim eşliğinde spor yapmayan kişilerde meydana 

gelecek sağlık sorunları vb. rahatsızlıklardan Üniversite sorumlu değildir.  

k) Spor Tesisleri içerisinde veya dışındaki malzemelerde meydana gelecek hasarlardan 

kullanıcı sorumludur ve bu maddi zararı karşılamakla yükümlüdür. 

l) Her kullanıcı kullandığı tesisin kurallarına uymayı kabul etmiş sayılır. 

 

Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda Uyulması Gereken Kurallar 

MADDE 15: 

a) Yüzme bilmeyenlerin, yüzme eğitimi alma dışında havuzu kullanamazlar. 

b) Herhangi bir sağlık sorunu varsa önceden mutlaka doktora danışılmalıdır. Havuzda 

sorun yaratabilecek bir sağlık sorunu varsa havuz kesinlikle kullanılmamalıdır. 

c) Üniversite, sportif bir faaliyetten dolayı yaşanacak sağlık problemlerinden sorumlu 

tutulamaz. 

d) Vücutta bulunan deri enfeksiyonu, açık yara veya kesikler varsa havuz 

kullanılmamalıdır. 

e) Havuza girmeden önce ayak temizliği başta olmak üzere mutlaka duş alınmalıdır. 

f) Yemek yedikten en az 1 saat sonra havuz kullanılmalıdır. 

g) Havuza girmeden önce bütün takılar çıkartılmalıdır. 

h) Havuzda terlik, havuz şortu, mayo ve bone kullanmak zorunludur. 

i) Havuz çevresine sadece yüzme amaçlı malzemeler getirilmeli, terliksiz, günlük 

giysiler, ayakkabı, çanta, torba ve benzeri eşyalar ile havuz alanına girilmemelidir. 

j) Seans saatleri belirtilmiştir, bu saatler içinde havuz kullanılmalı, seans başladıktan 

sonra girilse bile seans bitiminde havuzdan çıkılmalıdır. 

k) Deniz topu, deniz yatağı, can simidi, kolluk vb. malzeme havuzda kullanılmamalıdır. 

l)  Havuza yabancı cisim atılmamalıdır. 

m) Çevredekileri rahatsız edecek şekilde suya atlamamalı, havuz çevresinde koşmamalı 

ve gürültü yapılmamalıdır. 

n) Kulvarların sağından gidip sağından dönerek yüzülmelidir. Merdiven çıkışlarında 

kulvarları geçerken dikkat edilmelidir. 

o) Kulvarların üzerine oturulmamalı ve kulvarlara baskı yapılmamalıdır. 

p) Orta kulvarlar hızlı yüzenlere ayrıldığından, bu nedenle kulvarların ortasında 

durulmamalıdır. 

q) Havuz yönetiminden özel izin alınmış çalışmalar dışında, havuz dibinden nefes tutarak 

yüzülmemelidir. 
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r) Gerekli izinler alınmadan, havuzda fotoğraf ve video çekimi yapılmamalıdır. 

s) Soyunma odalarındaki dolaplar seans boyunca kullanılabilir. Fakat seans bitiminde 

soyunma odasını terk ederken dolaplar kilitli bırakılmamalıdır. 

t) Duşlar gereğinden fazla kullanılmamalı, duşlar ve soyunma odaları zamanında terk 

edilmelidir. 

u)  Kural ihlalleri nedeni ile yetkililer ve cankurtaranların yapmış oldukları uyarı ve 

ikazlar dikkate alınmalıdır. Havuz çevresinde görevli cankurtaran olmaması halinde 

havuza girilmesi yasaktır. 

v)  14 yaş altındaki çocuklar veli veya kulüp antrenörleri dışında yalnız yüzemezler. 5 

yaşından küçük çocukların havuz alanına girmesi yasaktır. 

y) Şahsi eşya kaybı ve her türlü kaza halinde Üniversite sorumlu değildir. 

z) Yarı Olimpik Yüzme Havuzunu kullanacak tüm kullanıcılar havuz kayıt formundaki 

ilgili alanları eksiksiz doldurmalı ve gerekli belgelerin kopyalarını ekinde sunmalıdır. 

Açık-Kapalı Basketbol ve Voleybol Sahalarında Uyulması Gereken Kurallar 

MADDE 16: 

a) Spor salonlarını tüm Üniversitemiz öğrencileri ve personeli ücretsiz olarak 

kullanabilirler. 

b) Üniversite, sportif bir faaliyetten dolayı yaşanacak sağlık problemlerinden sorumlu 

tutulamaz.  

c) Salonlarda beden eğitimi dersleri ve antrenman yapıldığı göz önünde bulundurulmalı 

ve çalışmalar planlamadan önce “Haftalık Salon Programı” kontrol edilmelidir.  

d) Salonda spor yapmak için uygun spor kıyafetleri (eşofman, şort, tişört, spor ayakkabı 

vs.) kullanmak zorunludur. Spor yapılan alanlarda uygun spor ayakkabısı giyilmesi 

zorunludur. Ayakkabılar spor ayakkabısı dahi olsa dışarıda giyilen ayakkabıları 

temizlenmeden salonda kullanılamaz. Bot, sandalet ya da terlikle salonda spor 

yapılamaz.  

e) Basketbol potasının fiziki özellikleri ile (potaya asılmak, ağırlık aksamı ile oynama ve 

potayı yerinden oynatmak)  oynanmamalıdır. 

f) Voleybol filesinin fiziki özellikleri ile (fileye asılmak, file direklerini yerinden 

çıkarmak) oynanmamalıdır. 

g) Basketbol ya da voleybol teçhizatının kurulumu için salon görevlisinden yardım 

istenmelidir.  

h) Voleybol ve basketbol topuna ayakla vurulmamalıdır. 



  

 

9 

 

i) Salonu kullanmaya gelen öğrenci ve personelin yapmak istedikleri branşa uygun 

malzemeler (basketbol topu, voleybol topu, hentbol topu ya da futsal topu vb.) kimlik 

karşılığında salon görevlisi tarafından verilir.  

j) Kullanıcılar eşyalarını kilitli dolaplara koymalı, salon içerisine getirmemelidir.  

k) Kullanıcıların, spor salonu içerisinde ve çevresinde kullandıkları ekipmanlarda 

meydana getirecekleri hasardan kendileri sorumludur ve bu kullanıcılar meydana 

gelecek maddi zararı karşılamakla yükümlüdürler.  

l) Kuralların uygulatıcısı ve salondan sorumlu yetkili, salon görevlisidir. Her kullanıcı 

bu görevlinin uyarı ve ikazlarına uymak zorundadır.  

m) Kurallara uymayanlardan salonu terk etmeleri istenecektir, aksi davranışta bulunanlar 

hakkında tutanak tutulacak ve cezai işlem başlatılacaktır.  

Futbol ve Atletizm Sahasında Uyulması Gereken Kurallar 

MADDE 17: 

a) Alınan seans sürelerinde başlama ve bitiş saatlerine uymak zorunludur. 

b) Stadyumda çivili krampon giyilmemelidir. Kramponla sahaya girilmesi tavsiye 

edilmez, halı saha ayakkabıları ile maç yapılması tavsiye edilir. Spor kıyafeti 

giyilmelidir. 

c) Roller blade, paten veya benzeri ekipmanlarla çalışma yapılmamalıdır. 

d) Tesis kullanımı esnasında, kullanıcının daha önceden var olan hastalıklara bağlı (kalp 

krizi, yüksek tansiyon vb) olarak karşılaşabilecekleri sağlık sorunlarından Üniversite 

sorumlu tutulamaz. 

e) Kullanıcıların, alanda ve çevres nde kullandıkları malzemelerde meydana get recekler  

hasardan kend ler  sorumlu olmakla b rl kte meydana gelecek madd  zararı 

karşılamakla yükümlüdürler. 

Halı Sahalarda Uyulması Gereken Kurallar 

MADDE 18: 

a) Maç yapmak isteyen takımlar 2 (iki) iş günü öncesinden dilekçe ve dekont ile Şube 

Müdürlüğüne müracaatta bulunurlar. Pazartesi maçları için müracaat Cuma gününden 

yapılır. 

b) Her rezervasyon bir saatlik kullanımlar için olup, iptaller 1 (bir) iş günü öncesinden 

sorumlu kişiye bildirilmelidir. 

c) Halı Saha Üniversite öğrencileri, akademik, idari personel ve diğer kullanıcıların 

kullanımına açıktır.  

d) Üniversite, sportif bir faaliyetten dolayı yaşanacak sağlık problemlerinden sorumlu 

tutulamaz.  
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e) Malzemeler (top, yelek) kimlik kartı karşılığı verilmektedir.  

f) Takımlar en az 15 dakika önceden hazır olur ve kendilerine tahsis edilen soyunma 

odasında hazırlanırlar.  

g) Soyunma odası dışında giyinmek veya eşya bırakmak uygun değildir, soyunma 

odasında veya saha da çalınma ve kaybolma durumlarında sorumluluk kabul edilmez.  

h) Takımlar maça başlamadan önce dekontu görevliye teslim eder ve soyunma odası 

anahtarları kendilerinde kalır.  

i) Maç esnasında yüksek sesle ve küfürlü konuşmak uygun değildir. Aktivite boyunca 

uygun davranışlarda bulunulmalı ve görevli personelin uyarıları dikkate alınmalıdır.  

j) Halı sahada çivili krampon giyilmemeli, spora uygun olmayan kıyafetle tesisler 

kullanılmamalıdır. Kramponla sahaya girilmesi tavsiye edilmez, halı saha ayakkabıları 

ile maç yapılması tavsiye edilir. 

k) Kullanıcılara ait her türlü özel eşyanın saha içinde bulundurulmaması gerekmektedir.  

l) Odalarda ve tesisteki oluşacak arızalar son kullanan takımların sorumluluğundadır.  

Tenis Kortlarında Uyulması Gereken Kurallar 

MADDE 19: 

a) Sorumluya danışılmadan ve tenis kıyafeti dışındaki kıyafetlerle kortlara 

girilmemelidir. 

b) Tenis Kortlarından yararlanacaklar, raket ve topları kendileri temin etmeleri 

gerekmektedir. 

c) Tek kişilik rezervasyon yapılmaz. Rezervasyonda oynayacak kişilerin adı ve soyadı 

belirtilmelidir.   

d) Rezervasyon iptallerinin en az 2 saat öncesinden yapılması gerekmektedir, iptal 

yapılmasa kort ücreti (üyeler dahil) alınır.  

e) Kortlarda bekleme süresi 10 dakikadır. Bu süre sonunda kort için sıra bekleyen 

oynayabilir.  

f) Kortlarda oyun ve kiralama usulü saat başlarında olur ve  biter. Tenis oynama 

süresi  60 dk’dır.   

g) Hafta içi aynı kişi 2 gün üst üste 18.00–20.00 saatleri arasında oynayamaz. Ancak 

kortlar boş ise veya    çiftlerde oynayabilir.   

h) Çiftlerde  2 saat  üst üste  rezervasyon  yapılabilir.   

i) Kortlardaki eğitim faaliyetleri branş hocalarının denetiminde yapılır.   

j) Seyirci olarak  kortlara (tenis  oyun sahası içine veya sporcu bankına)  girilemez. 

k) Üniversite, sportif bir faaliyetten dolayı yaşanacak sağlık problemlerinden sorumlu 

tutulamaz.  
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Kondisyon Salonunda Uyulması Gereken Kurallar 

MADDE 20: 

a) Kondisyon Salonuna girişte görevliye müracaat edip, kayıt yaptırdıktan sonra görevli 

rehberliğinde çalışılmalıdır. 

b) Kondisyon Salonunda seanslara uyulmalıdır. 

c) 14 (on dört) yaş altındaki çocuklar salonda spor yapamazlar. 

d) Üniversite, sportif bir faaliyetten dolayı yaşanacak sağlık problemlerinden sorumlu 

tutulamaz.  

e) Spor yaparken uygun kıyafet ve ayakkabı kullanılmalıdır.  

f) Salona girmeden spor ayakkabıları iyice temizlenmelidir. Dışarıda giyilen 

ayakkabılarla, spor ayakkabısı olsa dahi salona girilmez. 

g) Kondisyon ve kardiyo aletlerin kullanımında, sağlık ve aletlerin korunması açısından 

çalışırken T-shirt giyilmelidir. Aletlerin üzerine sermek ve terli alanları silmek için 

mutlaka bir havlu getirilmelidir.  

h) Egzersiz aletleri kullanmadan önce kontrol edilmelidir. Özellikle serbest ağırlıkların 

emniyet vidaları takılıp kontrol edilmeden kullanılmamalıdır. 

i) Çalışmalar bittikten sonra kullanılan malzemeler yerlerine bırakılmalıdır. 

j) Koşu bantları hata verdiğinde fişten çekilmemeli derhal görevliye haber verilmelidir.  

k) Salonda izinsiz fotoğraf, video çekimi yapılmamalıdır.  

l) Her kullanıcı Salon görevlilerinin uyarı ve ikazlarına uymalıdır. 

Saunada Uyulması Gereken Kurallar 

MADDE 21: 

a) Saunayı kullanırken uygun giysilerin kullanılması zorunludur. 

b) Saunaya girmeden 15 dakika öncesinden görevliye müracaat edip, görevli nezaretinde 

uygun kalma süresinin ayarlanması zorunludur. Rehber danışmanlığı alınmadığı 

durumlarda, saunada oluşacak sağlık sorunlarından kişinin kendisi sorumludur. 

c) Saunayı kullanırken havlu bulundurulması zorunludur. 

d) Sauna içinde hiçbir gıda maddesi yenmez. 

e) Sauna seanslarına uyulmalıdır. 

f) Saunaya girişte ve içerde görevliden habersiz malzeme ve aletlerle oynamak ve yer 

değiştirmek yasaktır. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 
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Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller 

MADDE 22: Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuata uygun olmak koşulu ile 

Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararlar doğrultusunda hareket edilir.  

Yürürlük 

MADDE 23: Bu Yönerge Senatoda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 24:Bu Yönerge hükümlerini Mardin Artuklu Üniversite Rektörü yürütür. 

 

 

 

 

 

 


