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HAKKIMIZDA
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; hizmet verdiği kesimin bütünü için bir sağlık
kuruluşu, öğrencilerin beslenme, barınma, kültürel danışma ve rehberlik ile spor
gereksinimlerini karşılayan bir hizmet birimidir.
Dairede yürütülen başlıca hizmetler şunlardır:
a) Sağlık hizmetleri
b) Kültürel hizmetler
c) Spor hizmetleri
d) Beslenme hizmetleri
e) Barınma hizmetleri
f) Öğrenci kulüpleri hizmetleri
g) Engelli öğrenci hizmetleri
h) Kısmi zamanlı çalışma programı
i) Staj yapacak öğrencilerin sigorta işlemleri
j) Kampüs kart işlemleri
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SAĞLIK HİZMETLERİ
Üniversitemiz öğrenci, akademik ve idari personelinin sağlık hizmetleri 5510 sayılı Kanun
uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanmaktadır. Bununla birlikte Sağlık,
Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Mediko-Sosyal Merkezimizde öğrenci, akademik ve idari
personelin yararlanacağı bir revir bulunmaktadır. Revirde; gerekli acil tıbbi tedavi ve ilk
yardım uygulamaları, acil haller dışında müdavi hekim tarafından yazılı olarak verilen
tedavi uygulamaları, pansuman, enjeksiyon uygulamaları, tansiyon ve ateş ölçümleri gibi
hemşirelik hizmetleri verilmektedir.
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KÜLTÜR HİZMETLERİ
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre
Merkezi ile Atatürk Kültür Merkezi olmak üzere 2 kültür merkezi bulunmaktadır. Kültür
Hizmetleri; kongre, sempozyum, konferans, sosyal ve kültürel etkinlikler ile kurum
içerisinde etkinlik yönetimini sağlamaktadır.
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SPOR HİZMETLERİ
Üniversitemizde öğrencilerimizin spor yapabilmeleri için 21 spor tesisi bulunmaktadır. Bu
tesislerimiz Kanuni Yerleşkesinde (basketbol, voleybol, tenis, minyatür futbol, kapalı spor
merkezi, çim saha spor merkezi, çim futbol saha), Sahil Tesislerinde ( basketbol, voleybol,
tenis, yüzme havuzu), Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Çamburnu Kampüsünde (futbol),
Of Teknoloji Fakültesinde (basketbol/voleybol, futbol, tenis), Arsin Meslek Yüksekokulunda
(basketbol/voleybol, futbol) bulunmaktadır.
Kanuni Yerleşkesinde ve Sahil Tesislerinde bulunan spor tesislerimizin kullanımı çevrimiçi
olarak, KTÜ Bilgi Yönetim Sistemi (BYS) üzerinden yapılmaktadır.
Spor tesisleri kullanımı işlemini anlatan kılavuz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının
web sayfasında bulunmaktadır.
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BESLENME HİZMETLERİ
Üniversitemiz öğrenci, akademik ve idari personelinin beslenme ihtiyaçları Sağlık, Kültür ve
Spor Daire Başkanlığına bağlı yemekhanelerden karşılanmaktadır.
Öğrencilerimize öğle yemeği; Kanuni Yerleşkesinde Nejmi KIRKBİR Öğrenci Yemekhanesi ve
Tıp Fakültesi Öğrenci Yemekhanesi, Kanuni Yerleşkesi dışında Sürmene Deniz Bilimleri
Fakültesi Öğrenci Yemekhanesi, Of Teknoloji Fakültesi Öğrenci Yemekhanesi, Sürmene
Abdullah Kanca MYO Öğrenci Yemekhanesi, Araklı Ali Cevat Özyurt MYO Öğrenci
Yemekhanesi ve Arsin MYO Öğrenci Yemekhanesinde servis edilmektedir.
Yemek menüleri gıda mühendisimiz tarafından öğrencilerimizin memnuniyeti, bir öğünde
almaları gereken enerji ve besin öğeleri göz önünde bulundurularak yeterli ve dengeli olacak
şekilde, hijyen kurallarına dikkat edilerek Kanuni Yerleşkesinde bulunan mutfağımızda
hazırlanmaktadır.
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Öğrenci kimlik kartlarına (kampüs kart) para yüklemesi (4,00 TL) yapılarak yemekhanelerdeki
turnikelerden geçiş yapılarak yemek hizmeti alınmaktadır.
Öğrencilerimiz Kanuni Yerleşkesinde bulunan yemekhaneler için yemek rezervasyonlarını
https://kampuskart.ktu.edu.tr adresinden yapacaklardır.
Yemek satın alma işlemini anlatan kılavuz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının web
sayfasında bulunmaktadır.
Haftalık yemek rezervasyonları, bir önceki hafta Pazartesi 00.00 ile Perşembe 16.00 saatleri
arasında yapılmaktadır.
Kartlarında sorun olan öğrencilerimiz, öğrenci numarasını yazarak kartligecis@ktu.edu.tr
adresine mail gönderebilir.
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BARINMA HİZMETLERİ
Üniversitemiz öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere Kanuni Yerleşkesinde
95 kişi kapasiteli, 1 ve 2 yataklı odalardan oluşan, asansörlü, 24 saat sıcak su ve internet
hizmetlerinin olduğu 1 adet Öğrenci Konukevi bulunmaktadır. Konukevinde 1 aylık
barınma ücreti 825,00 TL’dır.
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ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
Üniversitemiz öğrencilerinin akademik eğitimlerinin yanısıra ders dışı zamanlarını
değerlendirebilecekleri organizasyon, yönetim, ekip çalışması ve iletişim becerileri
kazanacakları, yeteneklerini ve kişiliklerini sağlıklı bir şekilde geliştirecekleri öğrenci
girişimleri ile kurulan 70 öğrenci kulübü bulunmaktadır.
Bu kulüplerin 39’u akademik kulüp, 23’ü sosyal ve kültürel kulüp, 8’i sportif kulüptür. Bir
öğrenci kulübünün kurulabilmesi için en az 20 öğrencinin bir araya gelerek Sağlık, Kültür
ve Spor Daire Başkanlığına başvuru yapması gerekmektedir.
Bilimsel, sosyal, sportif ve kültürel alanlarda çalışmalar yapmak isteyen öğrencilerimiz;
Rektörlük (Üniversite Öğrenci Kulüpleri Denetim ve Koordinasyon Kurulunun uygun
görüşü doğrultusunda) onayıyla kurdukları kulüpler Sağlık, Kültür ve Spor Daire
Başkanlığına bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
Öğrenci kulüp hizmetlerinin yürütüldüğü Öğrenci Kulüpleri Birimimiz; öğrencilerin yeni
kulüp açma istekleri, etkinlik ve kulüp çalışmalarına yönelik faaliyetlerine destek
sağlamaktadır.
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ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ
Engelli Öğrenci Birimi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyet
göstermektedir.
Engelli öğrencilerin yaşamını kolaylaştırmak için çalışmalar yapan Engelli Öğrenci
Birimimiz, tüm engelli öğrenciler ve gerektiğinde aileleriyle de birebir görüşmeler yapar.
Birim; öğrencilerin engel durumu ve idari, fiziksel, sosyal ve akademik alanlarla ilgili
ihtiyaçları konusunda karşılaştıkları güçlükleri tespit ederek, bu ihtiyaçların karşılanması
için gerekli çalışmaları yapar.

10

T.C.
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA
Üniversitemize bağlı birimlerde ekonomik desteğe gereksinim duyan öğrencilerimize,
bütçe imkânları ölçüsünde, kısmi zamanlı olarak çalışma karşılığı katkı sağlanmaktadır.
Bu çalışma ile ilgili Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının web sayfasında bulunan
başvuru formu doldurularak Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul Müdürlüklerine/MYO
Müdürlüklerine teslim edilir.
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STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN SİGORTA İŞLEMLERİ
Staj yapacak öğrencilerin sigorta işlemlerine ilişkin iş ve işlemler (işe giriş, işten ayrılış ve
sigorta prim ödemeleri) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca yürütülmektedir.
Staj yapacak öğrenciler Staj Başvuru Formunun kendisiyle ilgili kısımlarını doldurduktan
sonra staj yapacağı yerin yetkilisine ve okuduğu bölümün Staj Komisyonuna imzalattırır.
Staj başvuru formları Fakülte Dekanlıkları/MYO Müdürlükleri tarafından öğrencinin staja
başlama tarihinden 30 gün önce sigorta işlemlerinin başlatılması için Sağlık, Kültür ve
Spor Daire Başkanlığına gönderilir.
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KAMPÜS KART İŞLEMLERİ
Üniversitemiz Kanuni Yerleşkesi içerisinde kampüs kart kullanılmaktadır. Öğrencilerimiz
bu kartla birlikte bölüm binalarına, kütüphaneye ve yemekhanelere girebilmektedir.
Öğrencilerimiz kampuskart.ktu.edu.tr adresinden bu kartı almak için başvuru yapabilir.
Başvuru esnasında TC kimlik numaraları ve öğrenci şifreleri kullanılmaktadır. Kartın
standart kampüs kart ve kredi kartlı kampüs kart olmak üzere iki çeşidi vardır.
Kampuskart.ktu.edu.tr adresinde bu kart çeşitleri arasında fark anlatılmaktadır. Bu
çeşitlerden hangisinin seçileceği öğrenciye bırakılmıştır. Kartların kullanımı sırasında
sorun yaşanırsa kartligecis@ktu.edu.tr adresine durum bildirilebilir. Sorun bildirimi
esnasında TC kimlik numarası ya da öğrenci numarası yazılmalı ve yaşanılan sorun ayrıntılı
bir şekilde açıklanmalıdır.
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