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MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ
UYGULAMA YÖNERGESİ
KAPSAM
Madde 1
Sağlık Kültür ve Spor Dairesi öğrencilerin sosyal, kültürel danışma ve rehberlik ile spor
ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim-öğretimin desteklenmesi
amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama dairesidir.
AMAÇ
Madde 2
Bu Yönergenin amacı öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, yeni ilgi alanları
kazanmalarına yardımcı olmak, ders dışı zamanlarını değerlendirebilmeleri için elverişli
ortamlar hazırlamak, akranlarıyla işbirliği içinde düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme ve
eğlenme alışkanlıklarını geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak üzere yapacakları faaliyetlere
destek verecek çalışmaları ve uygulamaları düzenlemektir.
DAYANAK
Madde 3
Bu Yönerge dayanağını, 03.02.1984 tarihli, 18301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
“Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama
Yönetmeliği”nden almaktadır.
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİNİN ÖRGÜTLENMESİ VE GÖREVLERİ
Madde 4





Daire Başkanı ve diğer görevlilerden oluşan Daire, yıllık çalışma programını
düzenleyerek Rektörlüğe sunar.
Daireye sunulan önerileri inceleyerek oluşturduğu görüşle birlikte Rektörlüğe sunar.
Dairenin ihtiyacı olan kadro, araç ve gereçlerle faaliyet alanlarını ilgilendiren diğer
konular hakkında Rektöre önerilerde bulunur.
Daireye, Rektör tarafından verilen görevlerle ilgili işler hakkında görüş bildirir.
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HİZMETLER
Madde 5
Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi; kültür, sanat ve spor alanlarında çalışmalar ve gösteriler
düzenler, hizmet alanına giren konularda araştırma ve uygulamalar yapar ya da yaptırır.
Öğrencilerin beden ve ruh sağlığının korunması konusunda çalışmalar yapar,
Sağlık Hizmetleri:
Üniversitemizde yer alan Sağlık Merkezine öğrencilerin yönlendirilmesini sağlamak.
Kültür Hizmetleri:
Dairede kültür hizmetleri olarak öğrencilerin ilgi alanlarına göre ders dışı zamanlarını
değerlendirmelerine yardımcı olmak, yeni ilgi alanları ile birlikte dinlenme ve eğlenme
alışkanlığı kazanmalarını sağlamak, güzel sanatlarla ilgili faaliyetleri izlemelerini, isterlerse
bu faaliyetlere katılmalarını da sağlamak amacıyla aşağıda gösterilen hizmetler yürütülür.
a) Resim ve fotoğraf sergileri açmak, konser, konferans, tiyatro ve benzeri sanat ve
kültür alanlarında faaliyetler düzenlemek ve bu maksatla bu çeşit faaliyetlerde bulunan
kuruluşlarla işbirliği yaparak, öğrencilerin daha geniş ölçüde sanat ve kültür
faaliyetlerinden yararlanmalarını sağlamak,
b) Öğrencilerin ders dışı zamanlarında ilgi ve yeteneklerine göre sanat ve kültür
çalışmaları yapmaları için resim, fotoğraf, el sanatları, halk dansları, klasik dans,
müzik ve benzeri faaliyet alanlarında kurslar, çalışma grupları, korolar oluşturmak, bu
koro ve grupların üniversite içinde ve dışında konser, gösteri, sergi ve karşılaşma gibi
faaliyetlerde bulunmalarını ya da yarışmalara katılmalarını sağlamak.
Spor Hizmetleri:
Dairede; spor hizmetleri olarak öğrencilerin beden sağlıklarını korumak ve geliştirmek, onlara
düzenli bir biçimde çalışma alışkanlığı kazandırmak, spora ilgi duymalarını sağlamak,
enerjilerini bu olumlu yöne yöneltmek, ders dışı zamanlarını değerlendirmek için ilgi
duydukları spor dalında çalışmalarını sağlamak üzere aşağıdaki hizmetler yürütülür.
a) Grup çalışmaları ve karşılaşmalar düzenlemek, spor birlikleri kurmak,
b) Bu amaçlarla kurulmuş olan yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla işbirliği yaparak, bu
alandaki çalışmaları yaygınlaştırmak, üniversiteyi temsilen öğrencilerin yarışma ve
karşılaşmalara katılmalarını sağlamak
Öğrenci Konseyine Yönelik Hizmetler:
İki yılda bir seçilen Öğrenci Konseyinin çalışmalarına kolaylaştırıcı olarak katkıda bulunmak.
Öğrenci Kulüplerine Yönelik Hizmetler:
Öğrencilerin kişisel gelişimlerini sağlamak üzere ilgi alanlarına göre kurdukları kulüplerin
çalışmalarının düzenli bir biçimde başlaması ve sürdürülmesi için gerekli olan ortamı
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hazırlamak ve konuya ilişkin yönerge doğrultusunda çalışmaların sürdürülmesine katkı
vermek.
YÜRÜRLÜK
Madde 6
Bu yönerge, Maltepe Üniversitesi Senatosunun onayladığı, 06.12.2014 tarihinde yürürlüğe
girmiştir.
YÜRÜTME
Madde 7
Bu yönerge hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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