BATMAN ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ
AMAÇ:
Madde 1- Bu Yönerge 2547 sayılı kanunun 47. Maddesi ve Yükseköğretim Kurumları Mediko Sosyal
Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği'nin 17. Maddesinin a) bendi gereği,
sosyal ve ekonomik kalkınmanın temel unsuru olan insan gücünün beden ve ruh sağlığı yönünden
geliştirilmesi, yükseköğrenim gençliğinin spor ihtiyaçlarının karşılanması, sportif faaliyetlerinin
düzenlenmesi ve boş zamanlarını değerlendirmek için ilgi duydukları spor dalında çalışmalarını
sağlamak üzere hazırlanmıştır.
KAPSAM:
Madde 2- Bu Yönerge Batman Üniversitesi personeli ve öğrencilerine yukarıda açıklanan amaçlar
doğrultusunda gereksinim duydukları alanlarda hizmet vermek için kurulan Batman Üniversitesi Spor
Birliği’nin çalışma ve teşkilatlanma esaslarını kapsar.
ORGANLAR
Madde 3- Spor Birliği’nin organları şunlardır:
1-Yürütme Kurulu,
2-Spor Birliği Başkanı,
Yürütme Kurulu
Madde 4- Batman Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Yürütme Kurulu aynı zamanda Spor
Birliği'nin yürütme kuruludur. Görevleri şunlardır:
a) Spor Birliği giderleri konusunda Rektörlüğe teklifte bulunmak,
b) Spor branşları için yeteri kadar saha, salon, antrenör temin etmek,
c) Yurt içi ve yurt dışı yarışmalara Batman Üniversitesi’ni temsilen katılacak takımları ve yöneticileri
tespit etmek,
d) Spor Birliğini Kurum içinde ve Kurum dışında temsil etmek,
Spor Birliği Başkanı’nın Atanması
Madde 5- Spor Birliği Başkanı Batman Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yürütme
Kurulu’nun teklifi üzerine Üniversitenin aylıklı Öğretim elemanları arasından Rektör tarafından 1 yıl
için atanır. Başkan işlerinde kendisine yardımcı olmak üzere en fazla 3 öğretim elemanını 1 yıl için
görevlendirir. Başkan yardımcılarını gerektiğinde değiştirebilir. Başkanın görevi sona erdiğinde
yardımcılarının görevi de sona erer.

Spor Birliği Başkanı’nın Görevleri
Madde 6a) Batman Üniversitesi spor faaliyet ve hizmetlerini düzenlemek,
b) Diğer Üniversitelerin spor faaliyetlerinden sorumlu birimleriyle işbirliği yaparak, dostluk ve bilgi
alışverişi amaçlı bilimsel toplantılar, sportif karşılaşmalar düzenlemek,
c) Üniversitenin tüm spor, tesis ve malzemelerinin tek elden kullanılmasını, elemanların planlı bir
şekilde çalışmalarını ve bir merkezden yönetilmelerini sağlamak,
d) İl’deki diğer kurumlarla işbirliği yaparak Batman halkı yararına sağlık ve rekreasyon amaçlı sportif
faaliyetlerin düzenlenmesini sağlamak,
e) Üniversitenin ihtiyacı olabilecek spor ve tesisler hakkında Yürütme Kurulu’na sunulmak üzere
çalışmalar yapmak, proje önerileri hazırlamak,
f) Her öğretim yılı başında faaliyet gösterilecek spor branşlarını Üniversitenin imkânlarına göre tespit
etmek ve Yürütme Kuruluna bildirmek,
g) Batman Üniversitesi'ne ait tüm spor tesislerini en verimli şekilde işletmek, korunması ve emniyetini
sağlamak,
h) Gerekli görülen spor dallarında faaliyet gösterecek tertip komitelerini kurmak ve bunları
denetlemek,
i) Tertip komitelerinin kararına yapılacak itirazları inceleyerek karar vermek üzere Yürütme Kuruluna
sunmak,
j) Sporcu öğrenciye teşvik edici ödüller sunmak ve organizasyon tertiplemek,
k) Sportif faaliyetlere ilişkin diğer konularda yönerge tekliflerini hazırlayarak Yürütme Kuruluna
sunmak,
l)Spor amaçlı grup çalışmaları ve karşılaşmalar düzenlemek.
HARCAMALAR
Madde 7- Spor Birliği harcamaları, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bütçesi ile Rektörlükçe
sağlanabilecek imkanlardan karşılanır.
SORUMLULUK
Madde 8- Spor Birliği Başkanı yaptığı işlerden dolayı Yürütme Kuruluna karşı sorumludur ve her yıl
sonu Yürütme Kuruluna çalışmaları ile ilgili bir faaliyet raporu sunar.Harcamalar ve denetim,
yürürlükteki mali mevzuat hükümlerine göre yapılır.
YÜRÜRLÜK
Madde 9- Bu Yönerge Üniversite Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
Madde 10- Bu Yönerge hükümlerini Batman Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Yürütme Kurulu Başkanı yürütür.

