Batman Üniversitesi Merkez ve Batı Raman Kampüsü Halı Saha Kullanımına İlişkin
Genel Kurallar
1. Üniversitemiz halı sahası 7’ye 7 maç yapmak için uygundur.
2. Halı saha rezervasyon programı haftalık olarak düzenlenmektedir. Halı sahadan
yararlanmak isteyen Personel ile Öğrencilerin hafta başı müracaatta bulunmaları gerekmekte
olup, hafta içi müracaatlarında ise tesisin uygunluk durumuna göre rezervasyon
yapılmaktadır. Telefon ile rezervasyon kabul edilmemektedir.
3. Tesis Kullanım saatleri, SKS Daire Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü’nün belirlediği saatler
çerçevesinde hizmet vermektedir.
4. Her rezervasyon bir saatlik kullanımlar için olup, iptaller 1 (bir) gün öncesinden sorumlu
görevli personele bildirilmelidir.
5. Halı Saha, Batman Üniversitesi öğrencileri, akademik ve idari personel ile misafirlerinin
kullanımına açıktır.
6. Spora başlamadan önce doktor kontrolünden geçilmelidir. Sağlık problemi olan (özellikle
kalp hastaları) oyuncular oyuna katılamamalıdır, aksi takdirde sorumluluk kendisine aittir.
7. Malzemeler (top, yelek) kimlik kartı karşılığı verilmektedir.
8. Takımlar en az 15 dk. önceden hazır olur ve kendilerine tahsis edilen soyunma odasında
hazırlanırlar, soyunma odası dışında giyinmek veya eşya bırakmak uygun değildir.
Katılımcıların yanlarında değerli eşya getirmemeleri önerilir. Soyunma odasında veya saha da
değerli eşyalarınızın çalınması ve kaybolması durumlarında sorumluluk kabul edilmez.
9. Takımlar maça başlamadan önce saha ücretini makbuz karşılığında görevliye teslim eder ve
soyunma odası anahtarları kendilerine verilir. Maç esnasında yüksek sesle ve küfürlü
konuşmak kesinlikle yasaktır. Aktivite boyunca uygun davranışlarda bulunulmalı ve görevli
personelin uyarıları dikkate alınmalıdır.
10. Saha içerisinde su dışında yiyecek, içecek tüketilmesi, saha içerisinde sigara içilmesi
kesinlikle yasaktır.
11. Halı sahada çivili krampon giymek, spora uygun olmayan kıyafetle ve spor esnasında
yaralayıcı olma ihtimali olan aksesuarlar (Gözlük, yüzük, kolye, saat vb) kullanmak yasaktır.
12. Maçta iki takımın renklerinin aynı olması durumunda yelek (ayrımlık) ve kaleci eldiveni
kimlik karşılığında oyunculara verilip, yelekler maç sonrası geri alınır.
13. Kullanıcılara ait her türlü özel eşyanın saha içinde bulundurulmaması, bu türdeki eşyaların
saha görevlisi tarafından size tahsis edilen kilitli odalarda muhafaza gerekmektedir. Soyunma
odalarında; suyu açık bırakmamak, giderleri tıkayıcı maddeler atmamak vb. kurallara lütfen
uyunuz.
14. Maç sonrasında soyunma odası anahtarlarını görevliye teslim ediniz.
15. Odalarda ve tesiste oluşacak arızalar tesisi son kullanan takımların sorumluluğundadır.
Malzemelere zarar verildiği takdirde malzemenin ücreti tahsil edilir. Üyenin ya da
beraberindeki misafirinin tesisin herhangi bir yerine zarar vermesi halinde, tutulacak tutanağa
göre zarar, kayıtlı kişiden tanzim edilir. Demirbaşlara verilen zararlar için ise disiplin
yönetmeliği uygulanır.
16. Kaybolan malzemeler ve bulunan eşyalar kayıp eşya bölümüne teslim edilmelidir.
17. Tesisi kullananlar, görevli personelin uyarılarına uymak zorundadır. Bu uyarılara ve
kurallara uymayanlardan tesisi terk etmesi istenecektir.
18. Tesis herhangi bir öğrenci ve/veya personel grubuna tahsis edilmiş olsa dahi
idarenin zaruri gördüğü hallerde rezervasyon iptali veya program değişikliği hakkı
saklıdır. İptal durumunda ücret iadesi yapılır.

SOYUNMA ODALARI VE DUŞLARIN KULLANIMI
1. Soyunma odalarında bulunan dolaplar, günlük kullanım içindir. Kullanıcılar bu dolapları
tesisten ayrılırken boşaltmak zorundadır.
2. Hijyen ve güvenlik gereği tüm eşyalar soyunma dolabına yerleştirilmeli (ayakkabı v.s).
Hiçbir eşya dolap dışında bırakılmamalıdır.
3. Güvenlik gereği dolaplarda değerli eşya bulundurulmamalıdır.
4. Spor Merkezi idaresi tesiste kaybolan veya unutulan eşyalardan sorumlu tutulamaz.
5. Lavabo ve duşlarda kişisel bakım yapılamaz.
Batman Üniversitesi Merkez ve Batı Raman Kampüsü
Tenis Kortu, Voleybol ve Basketbol Sahalarının Kullanımına İlişkin
Genel Kurallar
1. Tenis Kortlarına uygun spor kıyafeti ve spor ayakkabısı bulunmayanlar giremez.
2. Tenis Kortları içerisinde her türlü gıda maddesi tüketmek yasaktır.
3. Raket ve toplar tenis kortlarından yararlananlar tarafından temin edilmesi gerekmektedir.
4. Voleybol ve Basketbol sahalarını kullanacak öğrenci ve personele oyun topları
öğrenci/personel kartı ile verilir.
5. Tesis herhangi bir öğrenci ve/veya personel grubuna tahsis edilmiş olsa dahi idarenin zaruri
gördüğü hallerde rezervasyon iptali veya program değişikliği hakkı saklıdır. İptal durumunda
ücret iadesi yapılır.
Not: Halı saha ve Tenis Kortu hariç, diğer spor alanlarından Öğrenci ve Personelimiz
ücretsiz olarak yararlanabilmektedir. Tesislerden yararlanabilmek için sahaların uygun
olması durumunda en az bir(1) saat öncesinden şahsen müracaat yapılmalıdır.

Batman Üniversitesi Merkez ve Batı Raman Kampüsü
Merkezi Konferans Salonları Kullanımına İlişkin Genel Kurallar
1. Salonlar bilimsel toplantılara, konserlere, sosyal ve kültürel faaliyetlerin kullanımına
açıktır.
2. Salonları kullanabilmek için, öncelikle Batman Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı’nın Kültür Şube Müdürlüğü (3516- Evrim ARSLAN) aranarak rezervasyon
yaptırılır ve Rektörlük Makamı' nın onayı ile kesinlik kazanır.
3. Rezervasyon işleminden sonra salon talep dilekçesi, etkinliği düzenleyecek Akademik
Birim/Kurum/Kuruluş/ tarafından Batman Üniversitesi Rektörlüğü’ne iletilir. Rektörlük
Makamı’ nın onaylamadığı hiçbir rezervasyon kesinlik kazanmış sayılmaz.
4. Kurum/Kuruluş/Özel kişilere yapılan tahsislerde salon ücretinin Üniversitemizin Strateji
Geliştirme Daire Başkanlığı ana hesabına yatırıldığına dair ödeme makbuzunun aslı
Başkanlığımıza teslim edildikten sonra salon tahsis iş ve işlemleri başlatılır.
5. Salonların rezervasyonu onaylanıp kesinleştikten sonra herhangi bir değişiklik veya iptal
olması durumunda resmi yazı ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bildirilmesi
gerekmektedir.
6. Rektörlük Makamı yazılı olarak onay vermedikçe salonlar hiçbir etkinlik, prova ve
uygulamalı ders vb. için açılmaz.
7. Önceden planlanan ve tahsis edilen salonun daha sonra ortaya çıkabilecek Üniversite
bünyesindeki bir etkinlik için kullanılmak istenmesi durumunda öncelik, Üniversite
birimlerine verilip mevcut tahsis işlemi iptal edilebilecektir.
8. Salon demirbaş malzemeleri salondan sorumlu teknisyenin bilgisi olmadan salon dışına
çıkarılamaz ve kullanılamaz.
9. Salonlara verilen zarardan etkinlik yapan Birim/Kurum/Kuruluş veya gerçek kişiler
sorumlu tutulacaktır.
10. Etkinlik sahibi, salonları başkalarının kullanımına veremez.
11. Salonların, duvar, kapı, tavan ve pencerelerine izinsiz olarak hiçbir afiş, broşür, bayrak,
flama vb. tanıtım materyalleri yapıştırılamaz. Branda veya afiş asılması talepleri olduğunda
bu işlem salon görevlileri gözetiminde gerçekleştirilir.
12. Salon tertip ve düzeni resmi protokol kurallarına göre yapılır, gerekli görüldüğü hallerde
idare salonun tertip ve düzeninde resmi prosedüre göre değişiklik yapabilir.
Not: Yukarıda belirtilen genel kurallar Batman Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor
Daire Başkanlığı sorumluluğunda faaliyet gösteren Merkezi Konferans Salonları için
geçerlidir. Fakültelerin/Yüksekokulların Konferans salonlarından yararlanmak isteyen
Birim/Kurum/Kuruluşlar ilgili Dekanlık/Müdürlük üst yönetimine talepte bulunacaktır.

