
KTÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

SPOR VE SANATSAL FAALİYETLER KOMİSYONU 

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 

 

1. AMAÇ 

Spor ve sanatsal faaliyetler komisyonu Fakülte öğrencilerinin, akademik ve idari 

personelinin sportif ve sanatsal açıdan desteklenerek fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimlerine 

katkı sağlamayı amaçlar. 

2. USUL ve ESASLAR 

1. Komisyon, Fakülte öğretim elemanları arasından dekan tarafından görevlendirilen bir 

başkan ve üyelerden oluşur.  

2. Komisyon, gündem oluştuğunda veya yılda en az iki kez komisyon başkanının 

davetiyle üye sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır, salt çoğunlukla karar alır. 

Oyların eşit çıkması durumunda komisyon başkanının oy kullandığı tarafın görüşleri 

kabuledilir. 

3. Toplantıya komisyon başkanı başkanlık eder. Başkanın olmadığı zamanlarda, 

komisyondaki en kıdemli öğretim üyesi komisyona başkanlık eder. 

4. Komisyon üyelerinin görev süresi iki yıldır. Yeni üye belirlenmesi veya görev süresinin 

uzatımı dekan tarafından yapılır. 

5. Komisyon üyeleri, görevlerini yerine getirirken komisyon başkanına karşı sorumludur.  

6. Spor ve Sanatsal Faaliyetler Komisyonu 2.1. maddesini kapsayan Görev ve 

Sorumluluklarda belirtilen yükümlülüklerin aksamadan sürdürülmesi için çalışır. 

7. Bir takvim yılı içinde, izinsiz veya mazeretsiz olarak iki toplantıya katılmayan 

üye/üyeler hakkında dekanlık bilgilendirilir. 

8. Komisyon, yapılan değerlendirmeleri ve sonuçları bir rapor halinde dekanlığa sunar. 

2.1. Görev ve Sorumluluklar 

1. Öğrencilerin, akademik ve idari personelin ders veya diğer görevlerinin dışında kalan 

zamanlarının değerlendirilmesi, beden ve ruh sağlığının korunması ve dengeli 

gelişmelerine yardımcı olunması amacıyla spor ve sanat faaliyetlerini organize eder. 

2. Gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda komisyon görev ve sorumluluklarını günceller 

ve dekanlığa sunar. 

3. Fakültenin spor ve sanatsal faaliyet programlarını öğrencilere, akademik ve idari 

personele duyurur. 



4. Fakülte öğrencileri, akademik ve idari personelin Karadeniz Teknik Üniversitesi 

bünyesindeki veya dışındaki spor ve sanatsal hizmet sunan tesislerden 

yararlanabilmeleri için girişimde bulunur. 

5. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen üniversite içi veya dışı spor şenliklerine öğrenci 

ve/veya personelin bireysel ve/veya takım olarak katılmasını sağlar. 

6. Yapılan faaliyetleri kaydeder ve bir rapor ile her yarıyıl sonu dekanlığa sunar. 

7. Komisyonile ilgili evrakların standart dosya planına göre dosyalanmasını ve 

arşivlenmesini sağlar. 

8. Düzenlenmesi planlanan spor ve sanatsal faaliyetlere ilişkin katılımcıları bilgilendirir, 

koordinasyon sağlar ve teşvik edici uygulamaları geliştirerek öğrenciler, akademik ve 

idari personeli özendirir. 

9. Faaliyetlerin özendirilmesi ve koordinasyonunun sağlanması kapsamında öğrenciler, 

akademik ve idari personelden gelen görüşleri değerlendirir, bu görüşler doğrultusunda 

tüm isteklilerin belirlenmesi amacıyla online ve yüz yüze anketler ve diğer çeşitli 

araçların geliştirilmesi ve uygulanmasını sağlar  

10.  Spor ve sanatsal faaliyetlere katılan öğrenciler ile ilgili izin taleplerini Fakülte 

dekanlığına sunar ve izinlerini ilgili öğretim elemanına bildirir. 

11. Spor ve sanatsal faaliyetlerle ilgili ihtiyaç duyulan malzeme, araç, gereçler, gerekirse 

yiyecek ve içecekler ile ilgili maddi gereksinimleri belirler ve dekanlık oluruna sunar. 

12. Fakültedeki spor ve sanatsal faaliyetsonuçlarınısosyal medya, afiş, web sitesi gibi 

iletişim kanallarıyla duyurur. 

13. Spor faaliyetleri kapsamında dereceye giren öğrenci, akademik ve idari personele 

verilecek ödülleri belirler. 

14. Fakültede gerçekleştirilen spor ve sanatsal faaliyetlere ilişkin itiraz ve ertelemeleri 

sonuca bağlar. 

15. Yıpranma, kaybolma ve iade edilmeme nedeni ile temini mümkün olmayan 

materyallerin değerini tespit eder ve bunların tahsil edilmesi ile ilgili konularda karar 

alır ve dekanlığa sunar. 

16. Spor disiplin kurallarına aykırı fiil ve olayları görüşerek karar alır ve dekanlığa sunar. 

17. Spor ve sanatsal faaliyetlerde görev alan öğrencilerin, akademik ve idari personelin ve 

komisyon üyelerinin Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkelerine riayet etmesini sağlar. 

 


