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SUNUŞ 

Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal 

Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Daire 

Başkanlığı Uygulama Yönetmeliği’nin 17. 

Maddesinde üniversite spor faaliyetlerinin 

nasıl yönetileceği anlatılmıştır. Birimimiz 

bu yönetmelik çerçevesinde Türk 

Standartları Enstitüsü tarafından her yıl 

tetkik edilen TS EN ISO 9001: 2015 

Şartlarına uygun kalite yönetim sistemini 

uygulamaktadır. 

Öğrencilerimizin akademik bilgilerinin yanında sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yer 

almalarını sağlayarak onların kolektif çalışmaya uyumlu, özgüveni gelişmiş sağlıklı bireyler 

olmalarının hedefliyoruz. Mezun olan öğrencilerimizin topluluk ve takım faaliyetleri sırasında 

edindikleri birikimlerin iş yaşamlarına sağladığı katkıları örnekler vererek anlatmaları, yapılan 

faaliyetlerin değerini ve önemini göstermektedir.  

Birimimiz çalışanları ile bütünleşerek spor turnuvaları, yarışmaları, spor kursları yapmamıza 

destek veren öğrencilerimize, gece – gündüz hafta sonu ayrımı yapmayarak spor salonlarımızın 

temizliğinde ve danışmasında hizmet veren çalışanlarımıza, takım ve topluluklarımızın ulusal ve 

uluslararası yarışmalarda başarı ile temsil edilmelerini sağlayan antrenör ve spor yöneticisi 

arkadaşlarımıza, Sistemimizin işlemesi için her türlü desteğini aldığımız üniversitemiz 

yöneticilerine, tüm çalışanlarımız ve öğrencilerimiz arasında koordinasyonu sağlayan 

sekreterliğimize teşekkür ederim. 

                                                                                                                     

                                                                                                                         Şahin Oğuz 

                                                                                                                        Spor Müdürü 
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I - GENEL BİLGİLER 

A. MİSYON VE VİZYON 

 

 

 

MİSYONUMUZ, 
 

Biz, ODTÜ öğrenci ve mensupları için, beden eğitimi ve spor etkinliklerinin planlı ve standartlara 

uygun yapılmasını sağlayarak, ODTÜ’lü olmanın gururu ve onuruyla sağlıklı, sosyal yönden etkin, 

öz güveni gelişmiş başarılı bireyler olmalarına, spor takımlarımızın örnek davranış ve tutumları 

ile üniversitemizin tanıtımını yapmasına ve tüm kullanıcılarımızın yaşam kalitesini arttırılmasına 

önemli bir katkıda bulunuruz. 

 

 

 

VİZYONUMUZ, 
 

ODTÜ Spor Müdürlüğü; 

Üniversitemiz spor tesislerinde Avrupa ve dünya üniversitelerarası spor oyunları organizasyonu 

yapmak, tesislerimizin kalitesini dünya standartları ölçüsüne ulaştırmak. 
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B. Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

ODTÜ öğrencileri ve mensuplarının spor etkinliklerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacı ile 

Spor Müdürlüğündeki görevlilerin yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. 

Spor Müdürü: 

 Her eğitim-öğretim yılı öncesi spor kursları, turnuvaları, salon kullanımı ile ilgili planları 

belirlemek ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanının onayına sunmak, 

 Kendisine bağlı birimlerin işleyişinde prosedür ve talimatlara uygunluğunu denetlemek, 

Kalite Sisteminin işleyişini sağlamak, 

 Her eğitim-öğretim yılı ve ay sonunda Spor Müdürlüğü tarafından yapılan etkinlikleri 

Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığına rapor etmek, 

 Yönetimi Gözden Geçirme toplantılarına başkanlık etmek, 

 Hedefleri belirlemek,  

 Politikayı oluşturmak, 

 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır. 

 

Spor Yöneticileri 

I. 

 ODTÜ Kampusunda yapılan üniversitelerarası yarışmalardan, 

 Basketbol erkek-bayan takımlarının, Kapoera, Motor Sporları ve Trafik, Buz Hokeyi, 

Jonglörler, Bilardo, Körling, Voleybol, Korfbol takım ve topluluklarının; lisans, 

konaklama, ulaşım, gıda vs. ihtiyaçları için gerekli düzenleme ve yazışmalarının 

yapılmasından, 

 Yıl içinde yapılacak tüm basketbol turnuvalarından, 

 Açık basketbol sahalarının bakım ve onarımından, 

 Spor Müdürü tarafından verilen diğer idari ve büro işlerinin yapılmasından sorumludur. 

II. 

 Korumalı Futbol, Ragbi, Futbol, Frizbi, Masa Tenisi, Kriket takım ve topluluklarının; 

lisans, konaklama, ulaşım, gıda vs. ihtiyaçları için gerekli düzenleme ve yazışmaların 

yapmasından, 

 Baraka Spor Salonu ve halı sahada, temizlik, danışma görevlilerinin sevk ve idaresinin 

sağlanmasından,  
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 Yıl içerisinde yapılacak Futbol Turnuvalarının yapılmasından, 

 Spor Müdürü tarafından verilen diğer idari ve büro işlerinin yapılmasından sorumludur. 

 

III. 

 Oryantiring, İzcilik, Tenis, Bisiklet, Triathlon, Kros, Atletizm, Briç, Sağlıklı ve Sosyal 

Yaşam, E-Sporları takım ve topluluklarının; lisans, konaklama, ulaşım, gıda vs. 

ihtiyaçları için gerekli düzenleme ve yazışmalarının yapılmasından, 

 Spor kurslarının prosedürüne göre uygun yürütülmesi için gerekli programların 

yapılmasından, 

 Spor Müdürü tarafından verilen diğer idari ve büro işlerinin yapılmasından sorumludur. 

 

IV. 

 Can Kurtarma ve ilkyardım, Sualtı, Su Altı Sporları, Sutopu, Yüzme, Denizcilik ve 

Yelken, Aikido, Güreş, Karate, Judo, Taekwondo, Havacılık, Sayokan, Atıcılık, Eskrim 

takım ve topluluklarının; lisans, konaklama, ulaşım, gıda vs. ihtiyaçları için gerekli 

düzenleme ve yazışmaların yapılmasından, 

 Spor Müdürlüğünün Web sitesi ve sosyal medya hesaplarının yönetiminden,  

 Afiş, poster, yılsonu faaliyet raporunu hazırlanmasından, 

 Spor Müdürü tarafından verilen diğer idari ve büro işlerinin yapılmasından sorumludur. 

V. 

 Kürek, Eşli Danslar, Dağcılık ve Kış Sporları, Hentbol, Okçuluk, Geleneksel Okçuluk, 

Badminton, Squash, Satranç, Spor Tırmanışı takım ve topluluklarının; lisans, konaklama, 

ulaşım, gıda vs. ihtiyaçları için gerekli düzenleme ve yazışmaların yapılmasından, 

 Tüm Spor Salonlarının günlük, aylık ve dönemlik rezervasyonların yapılmasından Spor 

Müdürü tarafından verilen diğer idari ve büro işlerinin yapılmasından sorumludur. 

 

Kalite Yönetim Temsilcisi 

 Üst Yönetime Kalite Konseyi ve Yönetim Gözden Geçirme toplantılarında kalite denetim 

sistemi ile ilgili raporlar hazırlar ve sunar, 

 Kalite kontrollerinin (iç tetkikler dâhil) ilgili birimler tarafından yapılmasını sağlar, 

 Kalite Eğitim Planlarını hazırlar, koordinasyonunu ve uygulanmasını sağlar, 
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 Süreçlerin “sürekli iyileştirmesi” için gerekli mekanizmaların kurulup, yürütülmesini 

sağlar, 

 Kalite El Kitabı’nın ve Kalite Sisteminin gerektirdiği prosedür, talimat ve diğer 

dokümanların hazırlanmasını, dağıtımını, revizyonunu ve muhafazasını sağlar, 

 Uygun olmayan hizmete ilişkin önleyici ve düzeltici faaliyetlerin başlatılmasını ve 

koordinasyonunu sağlar, 

 Kalite sorunlarının çözümü için Üst Yönetime danışmanlık yapar, 

 Kalite ölçütlerinin geliştirilmesinde Üst Yönetime yardımcı olur, kalite ölçümlerini 

hedeflere göre istatistiksel metotlarla değerlendirir, sonuçlarının raporlanmasını sağlar, 

 Yeni kalite yaklaşımları konusunda araştırma yapar ve öneriler geliştirir, 

 Ödül ve takdir mekanizmaları geliştirmede ve uygulamalarının geliştirilmesinde Üst 

Yönetime yardımcı olur, 

 Çalışanların performansını ölçmek ve değerlendirmek için mekanizmaların 

geliştirilmesinde üst yönetime yardımcı olur, 

 Prosedür ve talimatların etkin bir şekilde uygulanmasını sağlar, 

 Kalite amaçları ve hedefleri konusunda personeli bilgilendirir, 

 Üst Yönetim tarafından verilen diğer görevleri yapar. 

 

İnsan Kaynakları Sorumlusu 

 Tüm Personelin yıllık izin ve mazeret izinlerinin takibini yapar, 

 Ödül ve takdir mekanizmaları geliştirmede ve uygulamalarının geliştirilmesinde Üst 

Yönetime yardımcı olur, 

 Çalışanların performansını ölçmek ve değerlendirmek için mekanizmaların 

geliştirilmesinde Üst Yönetime yardımcı olur, 

 Kalite amaçları ve hedefleri konusunda personeli bilgilendirir, 

 Yeni işe başlayan personelin oryantasyon talimatı çerçevesinde eğitimini sağlar, 

 Personelin ihtiyaç duyduğu eğitimi almalarını sağlar, 

 Personelin verimliliğini ve iş ortamında mutlu olmasını sağlamak için anket ve önerilerini 

değerlendirir, 

 Üst Yönetim tarafından verilen diğer görevleri yapmaktan sorumludur. 
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Muhasebe ve Satın Alma Sorumlusu 

 Spor Müdürlüğüne ait tüm demirbaş malzemelerinin korunmasını, takibini ve kayıtlarını 

tutulmasından, 

 Deponun prosedürlere uygun ve düzenli olması için depo sorumlusunun çalışmalarından, 

 İhtiyaç olan malzemelerin alımının yapılmasından, 

 İhtiyaç olan sarf ve demirbaş malzemelerinin verilip geri alınması işlemlerini 

denetlenmesinden, 

 Spor müsabakalarına gidecek takımların harcırahlarının düzenlenmesinden ve 

kapatılmasından, 

 Kullanılmayacak duruma gelen malzemelerin demirbaş listesinden çıkarılması için 

gereken işlemlerin yapılmasından, 

 Bakım onarım sorumlusu tarafından bildirilen taleplerin yapılmasından, 

 Spor Müdürünün verdiği diğer işlerin yapılmasından sorumludur. 

Teknisyen  

 Arıza kayıt defterini takip ederek spor alanlarında oluşabilecek teknik arızaların 

giderilmesini, giderilemeyen arızalar için bakım onarım talebi yapılmasını sağlar, 

 Aydınlatma yapılan alanların rutin kontrollerini yapar, 

 Boyanması gereken alanların kontrollerini yapar, 

 Basketbol pota iplerinin örülmesini sağlar, 

 Çim sahanın çizilmesini sağlar, 

 Stadyumun Açık Futbol ve Basketbol Sahalarının bakım ve onarımının yapılmasını 

sağlar. 

Sekreter 

 Spor Müdürlüğünden yapılan tüm yazışmalardan, 

 Spor Müdürünün günlük haftalık randevu ve toplantı programını takip edilmesinden ve 

bilgi verilmesinden, 

 Yapılan yazışmalarının ve gelen yazıların ilgili dosyalarda muhafazasından, gelen 

yazılara verilecek yanıtların tarihlerini takip edilmesinden ve Spor Müdürünü 

bilgilendirilmesinden, 

 Spor Müdürü tarafından alanı ile ilgili verilen diğer görevlerden, 
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Fitness Danışmanı 

 Danışmanlar görevli bulundukları süre içinde salonun sürekli havalandırılmasını 

temizliğini, aletlerin genel durumunu takip ve kontrol eder, 

 Danışmanlar görevli oldukları zamanlarda salonda bakımlı, spor kıyafetli ile yaka kartı 

takılı bulunurlar,  

 Danışmanlar salona ilk kez gelen kullanıcıya aletlerin işlevi hakkında bilgi verir ve 

program hazırlar. Kullanımları süresince takip eder ve gereken yerlerde uyarılarda 

bulunurlar, 

 Danışmanlar salonda meydana gelecek bakım – onarım durumlarını salon amirine 

bildirirler,  

 Danışmanlar kullanıcıların çalışma kartlarını numara sırasına göre ve düzenli 

bulundurulmasını sağlarlar, 

 Danışmanlar ilk yardım malzemelerinin bulunmasından sorumludur. Gerekli durumlarda 

Sağlık Merkezi aranır veya Spor Müdürlüğü bilgilendirilir. 

Depo Sorumlusu 

 Depoda bulunan tüm malzemelerin kendilerine ait yerlerde ve kayıtlara geçirilerek 

düzenli bulundurulmasından, 

 Depoda bulunan malzemelerin verilip geri alınması işinin prosedürlere uygun olarak 

yapılmasından, 

 Gerektirdiğinde müsabakalara giden takımlara malzemeci olarak yardımcı olmaktan, 

 Depoda sürekli kullanılan malzemelerin bitmeden önce alımının yapılması için Spor 

Müdürlüğüne bilgi vermekten, 

 Spor Müdürlüğüne ait evrakların ilgili yerlere ulaştırılması ilgili yerlerden alınmasından, 

 Spor Müdürü tarafından verilen diğer görevlerin yapılmasından sorumludur. 

Danışma Görevlisi 

 Spor Salonları İşleyiş Talimatını uygulanmasından, 

 Spor Tesisleri Rezervasyon talimatını uygulanmasından sorumludur. 

 Salonda meydana gelebilecek her türlü arıza, verilebilecek zarar vb. olaylarda ilgilileri 

arayıp gereken tedbirlerin alınmasından, 

 Danışmada bulunan spor malzemelerini kimlik karşılığı kullanıcılara verilmesinden ve 

geri alınmasından, 

 Spor Müdürlüğü tarafından verilen diğer görevlerin yapılmasından, 
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Halı Saha Görevlisi 

 Spor Tesisleri Rezervasyon talimatını uygulanmasından sorumludur. 

 Halı Saha kullanımının ilgili talimat çerçevesinde kullanılmasından, 

 Halı Sahanın zamanında kullanıcılara hazır hale getirilmesinden, 

 Halı Sahada olabilecek sorunları ilgili Spor Yöneticisine bildirmekten, 

 Halı Sahada bulunan soyunma odalarının emniyetinden sorumludur. 

 Halı Saha görevlisi bir gün öncesinde halı saha kullanım programını rezervasyon 

sorumlusundan alır. Görev saatleri halı saha programına göre düzenlenir. 

Hizmetli Personel 

 Temizlik görevlileri sorumlu oldukları alanları mesaileri boyuncu her türlü temizliğinden, 

 Temizlik görevlileri temizliği yapılacak yerlerin talimatlarına uymaktan, 

 Temizlik görevlileri Spor Müdürünün verdiği diğer görevlerin yapılmasından, 

 Temizlik görevlileri çim sahanın sulanmasını ve bakımını talimatlar çerçevesinde 

yapmaktan, 

 Temizlik görevlileri açık spor alanlarının bakımı ve temizliğini yapmaktan, 

 İnsan Kaynakları birimi tarafından verilen diğer görevlerin yapılmasından sorumludur.  

 

C. İdareye İlişkin Bilgiler 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türk spor tarihinde çok önemli yeri olan Naili Moran ve 

Mehmet Ali Yalım liderliğinde ilk spor teşkilatlanmasını oluşturmuştur. 1962 yılında ODTÜ 

Spor Kulübünün oluşturulmasından sonra futbol, voleybol, yüzme, boks, güreş, eskrim ve 

basketbol dallarında Üniversite ve Spor Kulübü olarak önemli başarılara imza atmıştır.  

ODTÜ Spor Yönetiminin ve spor tesislerinin oluşmasında Naili Moran, Mehmet Ali Yalım, 

Rüştü Yüce, Nejat Kök ve Sabiha Uğurlu'nun katkıları olmuştur. İlk spor tesislerimiz projesi 

mimar Behruz Çinici' ye ait olan Büyük Spor Salonu ve Stadyum 1967 yılında tamamlanarak 

hizmete sunulmuştur. Lojmanlar bölgesinde bulunan Spor Merkezi ise 2000 yılından itibaren 

tüm ODTÜ mensuplarının hizmetine sunulmuştur. 

ODTÜ'de halen 5000m2 kapalı 40000 m2 açık spor alanı öğrenci ve mensuplarımızın 

hizmetinde bulunmaktadır. 
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1. Fiziksel Yapı 

1.1. Kapalı Spor Alanları 

Spor Alanı Özellikleri 

Büyük Spor Salonu 750 kişi seyirci kapasiteli 1 adet parke salon, 1 adet 

aynalı salon  

Baraka Spor Salonu 1 adet çok amaçlı yapay zemin salon, 1 adet fitness 

salonu, 1 adet minder sporları salonu 

Spor Merkezi 500 kişi seyirci kapasiteli, 1 adet çok amaçlı yapay 

zemin salon, 1 adet fitness salonu, 1 adet aynalı 

salon, 4 adet çok amaçlı çalışma salonu 

Kapalı Tenis Kortları 5 adet 

Halı Saha Ek Bina  2 ofis, 4 adet soyunma odası  

Toplam   7800 M2 

 

1.2. Açık Spor Alanları 

Spor Alanı Özellikleri 

Stadyum  13.000 kişilik 

Futbol Sahaları 3 adet halı saha, 3 adet toprak saha, 1 adet çim saha, 1 adet sentetik 

çim saha 

Voleybol Sahaları  6 adet 

Basketbol Sahaları  5 adet 

Tenis Kortları  17 adet (2’si toprak, 5’i kapalı) 

Koşu Parkurları  2 km Çamlık, 6 km Yalıncak 

Kayıkhane  1 adet 

Toplam   40.000 M2 

 

1.3. Tesis Bakım Onarım ve Tadilatları 

1.3.1. Baraka fitness ve minderli salonda yanmayan aydınlatmalar değiştirildi. 

1.3.2. Baraka Spor Salonu havalandırma sisteminin filtre bakımı yapılarak aktif hale 

getirildi. 

1.3.3. Spor Merkezi elektrik panosuna darbe akım sigortası takıldı. 

1.3.4. Büyük Spor Salonu koridorlar, aynalı salon ve tribün duvarları boyandı. 
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1.4. Spor Toplulukları ve Takımları  

1.4.1. Spor Toplulukları 

Aikido Topluluğu: 

Türkiye’nin en büyük dojosu olan ODTÜ Aikido Topluluğu’nun birçok üyesi her sene yurtiçi ve 

yurtdışında birçok Aikido seminerine katılmaktadır. Her ne kadar yakın doğu dövüş sanatı 

kulüplerinin kadınlar tarafından ilgi çekmediği düşünülse de, ODTÜ Aikido Topluluğu’nun 

neredeyse yarısı kadınlardan oluşmaktadır. Topluluğun amacı bu yanlış algıyı düzeltmektir ve 

teknik olarak ileri seviye, ahlaklı sporcular yetiştirmek ile Aikidoyu daha da yaymak ve 

sevdirmektir. ODTÜ Aikido Topluluğu, Tamura Shihan ve onun öğrencisi Nebi Vural Sensei’nin 

stili ve prensiplerini takip etmektedir. Her sene Aralık ve Mayıs aylarında iki tane uluslararası 

seminer düzenlemektir. Avrasya Aikido Organizasyonu ile birlikte, 7 yıldır her Mayıs ayında 

yaklaşık 20 ülkeden 300 sporcunun katıldığı, Uluslararası Aikido Festivalini düzenlemekte ve 

etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır. 

 

İzcilik Topluluğu: 

Topluluğumuz kurulduğu 1986 yılından itibaren dünya çapında her yaştan gönüllüsü bulunan bir 

gençlik hareketi olan izciliğin üniversitemizde de mümkün olan en çok sayıda kişiye ulaşması 

için çalışmaktadır. Üyelerimizin izcilik bilincinde kendilerine ve topluma faydalı bireyler olarak 

yetişmesi önceliklerimiz arasındadır. Bu amaçlar doğrultusunda sene boyunca aktif olarak 

etkinlikler ve kamplar düzenleriz. Eğitim programımızı tamamlamış olan üyelerimiz doğada 

yaşam ve kamp yapma alanlarında donanımlı hale gelmiş olurlar. Sosyal sorumluluk 

projelerimizle de hem üyelerimizi hem üniversite bünyesinde ulaşabildiğimiz herkesi 

bilinçlendirmek te amaçlarımız arasındadır. 

 

Dağcılık ve Kış Sporları Topluluğu: 

Topluluğumuz tüm doğa sporlarını (dağcılık, kayak, mağaracılık, yürüyüş, kamp, bilimsel 

ekspedisyon vb.) amatör bir ruhla ve bilimsel yaklaşımla yurt çapında sosyal ilişkiler kurarak 

sevdirmek ve yaydırmak amacını güder. Kolumuz, insan doğa ilişkilerini, insanın ve doğanın 

yararı doğrultusunda pekiştirerek tüm olanakları sonuna dek kullanır, amaçlarını sıkı bir 

örgütlülük ve sosyal bütünlük içinde demokratik bir anlayışla gerçekleştirir. 

Kol etkinliklerinin amacı, katılan sporcuların tekniğini ve becerisini o etkinliğin gerektirdiği 

ölçüde arttırmaktadır. Bu amaç doğrultusunda bütün yıl boyunca etkinlik yapar. Etkinliklerini 



12 

 

her türlü doğa koşulunda yapmayı, değişik dağların ve değişik mevsimlerin gerektirdiği 

tekniklerin öğrenilmesi ve kullanılmasını hedefler. Kolumuz yaptığı tüm doğa sporlarını 

birbirlerini tamamlayan sporlar olarak görür. Kayağı da doğa ile birlikte olmayı sağlayan bir spor 

olarak kabul eder, kayağın dağcılıkla ve diğer etkinliklerle ilişkili olarak kullanılmasını, teknik 

yönden güçlü, amatör ruhlu sporcuların yetiştirilmesini ve bu sporcuların üniversite adına amatör 

kayak yarışmalarına girmesini teşvik eder. Bu amaç doğrultusunda, kolumuz doğada yapılan tüm 

sporları destekleyen ve bu sporları yapan kulüplerle ilişkiler kurar ve mevcut ilişkilerini 

sürdürür.  

 

Satranç Topluluğu: 

ODTÜ Satranç Topluluğu, ODTÜ'de satranç eğitimi, tanıtımı, eğlencesi ve temsili üzerinde 

aktiftir. Turnuvalar düzenliyoruz, düzenli buluşmalar yapıyor, dersler veriyoruz ve satranç her 

yönüyle ilgili videolar yapıyoruz. Ekipler kuruyoruz ve bireyleri yarışmalara ve turnuvalara 

katılmaya teşvik ediyoruz. Ana hedefimiz, öğrencileri satranç yaşam boyu öğrenme alışkanlığı 

içine sokmaya ve tecrübelerinin her saniyesinden zevk almalarını teşvik etmektir. 

 

Briç Topluluğu: 

1986 yılında kurulan topluluğumuz kuruluşundan itibaren her yıl Türkiye birincisi olma 

başarısını göstermiştir. Üyelerinin çoğunluğunu milli takım sporcularından oluşturan topluluk 

uluslararası önemli başarılar elde etmişlerdir. Her yıl briç milli takımına sporcu kazandırma 

hedefini gütmektedir. 

 

Kapoera Topluluğu: 

Kapoera sporunun öğretilmesi, yaygınlaştırılması ve sahneye uyarlanması, aynı zamanda 

Brezilya kültürünün tanıtılması alanında faaliyetler gösteren ODTÜ Kapoera Topluluğu, 

kampüs içerisinde çalıştaylar düzenleyerek ve kampüs dışında, yurtiçi ve yurtdışı etkinliklerine 

katılarak ODTÜ’yü temsil etmektedir. 

 

Motor Sporları Ve Trafik Topluluğu:  

2000 yılında kurulan topluluğumuz Türkiye Motor Sporları Federasyonu ile işbirliği yaparak 

ulusal ve uluslararası yarışmaların organizasyonunda yer almaktadırlar. 2012 yılından itibaren 

Go-kart takımını oluşturan topluluğumuz üniversitemiz adına yarışmalara katılmaktadır. 
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Sualtı Topluluğu: 

ODTÜ Sualtı Topluluğu bir grup ODTÜ öğrencisi ve öğretim görevlisi tarafından 1985 yılında 

ODTÜ Rektörlüğü bünyesinde Spor Müdürlüğü’ne bağlı bir öğrenci topluluğu olarak kuruldu. 

ODTÜ SAT’ın kuruluşunda edindiği temel ilke, Türkiye Kıyıları ve iç sularındaki tarihi, kültürel 

ve doğal değerlerin araştırılması, korunması ve tanıtılmasıdır. Bu kapsamında yapılan çalışmalar 

arasında temel ve ileri dalış, arama, çıkarma ve ilk yardım eğitimleri vererek topluluk üyelerine 

bilgi ve beceri kazandırmak; keşif ve inceleme amaçlı çalışmalar için dalıcılar yetiştirmek; 

kıyılarımız ve iç sularımızdaki ekolojik değerler ( Deniz Çayırları, Deniz Kaplumbağaları, 

Akdeniz foku gibi), doğal değerler ( sualtı mağaraları, açık deniz kayalıkları ve deniz canlıları 

sığınakları gibi), kültürel değerler (batıklar, sualtı arkeolojisi, denizcilik tarihi) gibi konularda 

araştırmalar ve tanıtım amaçlı (yarışmalar, paneller, toplantılar, seminerler gibi) etkinlikler 

düzenlemek yer almaktadır. Topluluk 1986/1987 yıllarında deniz kaplumbağaları türlerinin 

üreme kumsalı olan Dalyan’da temel bir araştırma çalışması yürütmüştür.  

Akdeniz Foku’nu Koruma Projesi de yine o yıllarda ODTÜ Sualtı Topluluğu bünyesinden 

çıkmış, bugünlere kadar gelmiştir. Çeşme Koyu’nda Osmanlı- Rus Deniz Savaşı’nda batmış 

bulunan Osmanlı ve Rus Komuta Gemilerinin bulunup tanınması çalışmaları (1988-1990), 

Antakya kıyılarında yine topluluk tarafından bulunan 1600 yıllık iki batık gemi ve her birinde 

bulunan cam külçeler (1992/1993) ODTÜ Sualtı Topluluğu’nun Arkeoloji bilimine yaptığı 

katkıların ilkleridir. Bunlara ek olarak topluluğun 1992 yılında ilk kez Bozcaada’da düzenlediği 

“Sualtında Görüntü Avlama Yarışması” SAGAY, Türkiye’de düzenlenen ilk sualtı fotoğraf 

yarışması olmasının yanı sıra, Zıpkınla Balık Avcılığı Yerine Fotoğraf Makinesiyle Görüntü 

Avcılığı gibi anlamlı bir seçeneği sunarak Kuzey Ege’de “deniz parkları” kurulmasını ve 

işlemesini sağlamayı amaç edinmiştir. Son zamanlarda topluluk Türkiye Kıyıları Deniz 

Mağaraları Envanter Projesi, Kilikya Bölgesi Arkeolojik Yüzey Araştırması, Deniz Çayırlarının 

Yayılımının İncelenmesi, Uluburun III Yapay Resif Projesi, Serbest Dalış Denemeleri gibi 

önemli projeleri yürütmektedir. 

ODTÜ Sualtı Topluluğu Rektörlük makamına karşı sorumludur. Akademik Danışman ve beş 

öğrenciden oluşan yürütme kurulu, üç öğrenciden oluşan denetleme kurulu işleyişi sağlamakla 

görevlidir. Yürütme Kurulu ve Denetleme Kurulu Genel Kurula karşı sorumludur. Topluluğun 

Akdeniz Foku Araştırma Grubu (AFAG), Batık Araştırma Grubu (BAG), Ekoloji Grubu 
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(EKOG), Fotografi ve Videografi Grubu (FOVAG), Mağara Dalışı ve Araştırma Grubu 

(MADAG) ve Serbest Dalış Grubu (SDG) gibi alt grupları ile çeşitli çalışma birimleri vardır. 

 

Can Kurtarma Ve İlk Yardım Topluluğu: 

1998 yılında kurulan topluluğumuz kampüsümüzde ilk yardım bilincinin oluşması için eğitim 

faaliyetleri düzenlemektedir. Topluluğumuzun genel amacı; üniversite öğrencilerini can 

kurtarma ve ilk yardım konularında bilinçlendirmek. Bu amaçla, Temel Yaşam Desteği 

Eğitimi, İleri Yaşam Desteği Eğitimi, Doğada İlkyardım Eğitimi, Eğitmen Formasyon Eğitimi, 

Formasyon İlkyardım Tartışmaları Eğitimi ve Case Günleri yapıyoruz. Aynı zamanda havuzda 

Bronz ve Gümüş Cankurtaranlık Eğitimleri veriyoruz. Bununla birlikte okulumuzu temsil 

etmek amacıyla yüzme yarışlarına katılıyor, koşu ve bisiklet yarışlarında gönüllü ilkyardımcı 

olarak yer alıyoruz. 

 

Eşli Danslar Topluluğu: 

ODTÜ Eşli Danslar Topluluğu, 1988 yılında kurulmuş olup Türkiye'nin ilk eşli danslar 

topluluğudur. Topluluğumuz, kuruluşundan bu yana eşli dansları öncelikle ODTÜ'de, ardından 

Türkiye çapında tanıtmayı ve yaygınlaştırmayı amaç edinmiş; eşli dansların ülkemizdeki 

gelişiminin öncüsü olmuş ve dans sporunun bugün geldiği noktaya büyük katkıda bulunmuştur. 

Resmî yarışmalarda önemli dereceler elde eden pek çok dansçı, Ankara'daki dans stüdyolarının 

hemen hemen tümünün kurucuları ve Türkiye Dans Sporları Federasyonu'nda görev alan çeşitli 

kurul üyeleri, Türkiye'deki dans sporu hakemlerinin pek çoğu dans dünyasına topluluğumuz 

tarafından kazandırılmıştır. 

ODTÜ EDT düzenli olarak yılda iki büyük etkinlik gerçekleştirir. Bunlardan ilki her sene 

Mayıs ayı başında Kültür ve Kongre Merkezi Kemal Kurdaş Salonunda sahnelediğimiz Yıl 

Sonu Şovu’dur. Artık ODTÜ’nün sevilen ve beklenen etkinliklerinden biri haline gelmiş ve her 

sene farklı bir konsept ile yaklaşık 4000 dans sever ile buluşmaktadır. Bir diğer etkinliğimiz ise 

her sene Cumhuriyet Bayramı haftasında düzenlediğimiz Uluslararası ODTÜ Cumhuriyet 

Kupası Dans Yarışması nam-ı diğer METU OPEN! 2001 yılından beri düzenlenen ve artık 

yalnızca ODTÜ’nün değil Türkiye’nin değerli bir yarışması haline gelen bu organizasyona her 

sene 20 farklı ülkeden 400’ü aşkın sporcu ve 5000 dans severi ağırlamaktadır. Uluslararası 

platformlarda da övgüler almaya devam eden ve 17.sini 3-4 Kasım 2018 tarihlerinde 
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gerçekleştirdiğimiz METU OPEN son 4 senedir tüm Uluslararası Yarışmalar arasında ilk 10’da 

yer almaktadır. 

 

Tenis Topluluğu: 

2009 yılında kurulan ODTÜ Tenis Topluluğu, öncelik okulumuzda olmak üzere tüm 

Türkiye’de tenisi sevdirmeyi ve yaygınlaştırmayı amaçlayan, gönüllü kişilerin yer aldığı bir 

öğrenci topluluğudur. Topluluğumuz bu amaç doğrultusunda tenis turnuvaları, eğlence amaçlı 

küçük tenis etkinlikleri ve tenisi öğretme amaçlı kurslar düzenler. 

 

Jonglörler Topluluğu: 

2009 Yılında kurulan topluluğumuz düzenli olarak haftada iki kez antrenman yapmaktadırlar. 

Toplar, çemberler ve ipler ile akrobatik hareketlerden oluşan, dans figürlerinin de bulunduğu 

bir gösteridir. Gösteri grubu olarak başarılı faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Türkiye’deki tek 

aktif üniversite jonglörlük topluluğu olan OJT’nin amacı, okul içinde gösteriler yaparak okul 

ortamına renk katmak, jonglörlük ve flow sanatları hakkında çalıştaylar vermek ve çeşitli 

organizasyonlarda gösteriler yaparak insanlara okulumuzu ve çağdaş sirk sanatlarını 

tanıtmaktır. 

 

Su Altı Sporları Topluluğu:  

ODTÜ SAS; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Su Altı Sporları öğrenci topluluğu ve ODTÜ Spor 

Kulübü Su Altı Sporları takımlarıdır. Türkiye çapında çeşitli başarılara imza atan ODTÜ SAS, 

her yıl eğitimlerinin yanı sıra muhtelif etkinlikler de düzenlemektedir. 

Bu etkinliklerdeki amaç, ODTÜ’nün öncülüğünde Türkiye’de bu ve benzeri sporlara ve 

aktivitelere gönül vermiş olan kişileri bir araya getirmek, elde edilen tecrübeleri paylaşmak, 

tanıtımı arttırmak ve dostluk ve arkadaşlık ortamında işbirliğini desteklemektedir. 

ODTÜ aynı zamanda kendi bünyesinden su altında erkek ve kadınlarda takımlarda çıkarmıştır. 

Bunlar ODTÜ SAS Serbest Dalış Takımları, Su altı Hokeyi Takımları, Su Altı Ragbi Takımları 

ve Su Altı Görüntüleme Takımıdır. Bu takımlarımız, yönetmelikler gereği faaliyetlerinde 

Türkiye Su altı Sporları Federasyonu (TSSF)’ye bağlı olan ODTÜ Spor Kulübü bünyesindedir. 

Takım sporcuları, dönem içerisinde performans gösteren sporcular arasından seçilen kişilerden 

oluşmaktadır. 
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Gerek takımlarımız ve gerekse bireysel olarak sporcularımız Dünya Rekorları dâhil her yıl 

ulusal ve uluslararası şampiyonalarda sürekli olarak madalyalar almakta ve üniversitemize 

şampiyonluklar kazandırmaktadır. 

 

E – Sporlar Topluluğu 

ODTÜ E-Spor Topluluğu'nun ana amacı, ulusal ve uluslararası e-spor turnuvalarına katılmak, 

ODTÜ'yü en iyi şekilde temsil etmektir. Topluluğun diğer amaçları, e-spor turnuvalarında 

oynanan e-spor ve oyunları tanıtmak, video oyunları ve e-sporla ilgilenen kişilerle 

sosyalleşmek, birlikte oyun oynamak ve taktiksel ve stratejik zihni geliştirmek için etkinlikler 

düzenlemektir. 

 

Denizcilik ve Yelken Topluluğu 

Topluluğumuzun asıl amacı ODTÜ öğrencilerine denizi ve Yelken sporunu sevdirmek ve 

okulumuzu yarışlarda en iyi şekilde temsil etmek. Yelken sporu vücudumuzu fiziksel olarak 

güçlendirdiği gibi, hızlı çözüm üretebilme, koordinasyon, takım olma ve zihni güçlendirme 

üzerine de etkilidir. Gidilen yarış ve eğitimlerde takım olma bilincini üyelerimize kazandırma 

da topluluğumuzun bir diğer amacıdır.  

Faaliyetlerimize gelecek olursak, her sene yeni gelen üyelerimize temel eğitimler düzenliyoruz. 

Birincisi temel centerboard eğitimi (laser teknelerle), diğeri ise temel yatçılık eğitimi (yelkenli 

yatlarla genellikle 1 hafta sürmekte).  Her sene elimizden geldiğince üniversiteler arası ve özel 

olarak düzenlenen yarışlara katılmaktayız. Sponsor ya da gelen desteğe göre faaliyetlerimizi 

daha da genişletmek, katıldığımız trofe ve yarışların sayısını arttırmak, İstanbul’daki 

üniversiteler gibi yaz/kış gezileri düzenlemek gelecek faaliyet raporlarımızda mevcut. 

 

Havacılık Topluluğu Yamaç Paraşütü Grubu 

Spor Müdürlüğü bünyesine en son katılmış topluluklardan olan topluluğumuz yamaç paraşütü 

etkinlikleri ve eğitimleri düzenleyerek üniversite öğrencilerimizin bu konularda bilgi ve beceri 

sahibi olmalarını hedeflemektedir. 
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1.3.2 Spor Takımları 

 

Basketbol Takımı (Kadın – Erkek) 

Neredeyse üniversitemizin kuruluşu ile aynı zamanlarda kurulan takımımız her hafta 

tesislerimizde iki gün düzenli antrenmanlarını sürdürmektedir.  Takımımız her yıl üniversiteler 

arası yarışmalara katılmakta aynı zamanda da 3*3 tek pota şampiyonalarına katılmakta ve 

ülkemizde başarılı sonuçlar elde edip yurt dışı Avrupa şampiyonalarında ülkemizi temsil 

etmektedir. 

Bisiklet Takımı (Kadın - Erkek): 

2001 yılında kurulan takımımız kampüsümüz ormanlarında düzenli antrenman yapmaktadır. 

Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmalara katılan takımımız tescillidir.  

Takımımız kampüsümüzde dağ bisikleti yarışmaları organize etmektedir.  

Eskrim Takımı (Kadın - Erkek):  

1978 Yılında kurulan takımımız her hafta tesislerimizde üç gün düzenli antrenmanlarını 

sürdürmektedir.  Takımımız her yıl üniversiteler arası yarışmalarda ilk üç dereceler elde 

etmektedir. Takımımız aynı zamanda Eskrim Federasyonu organizasyonlarına katılmaktadır ve 

tescillidir. 

Frizbi Takımı (Kadın - Erkek): 

2010 Yılında kurulan takımımız kampüsümüzde düzenli antrenman yapmaktadır. Üniversiteler 

arası resmi müsabakalara ve kulüp faaliyetlerine katılmakta ve diğer üniversite takımları ile 

turnuva organizasyonları yapmaktadır. 

Futbol Takımı (Erkek): 

1970 yıllarında kurulan takımımızın 1986 yılında üniversiteler şampiyonluğu bulunmaktadır. 

Antrenmanlarını kampüsümüzde yapmaktadır. Halen Üniversiteler ikinci liginde 

müsabakalarını sürdürmektedir. 

Futsal Takımı (Kadın - Erkek): 

2010 yılında kurulan takımımız üniversiteler liginde yer almaktadır.  

Geleneksel Okçuluk (Kadın - Erkek): 

2019 yılı mart ayında kurulan takımımız henüz resmi faaliyetleri olmamasına rağmen 

etkinliklerini sürdürmekte ve bu sporu yaymaya çalışmaktadır. 
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Güreş Takımı (Erkek) : 

2011 yılında kurulan takımımız antrenmanlarını minder sporları salonunda düzenli 

yapmaktadır. Yabancı öğrenci sayısının fazla olduğu takımlarımızdan biri olan takımımızda, 

elli kişi civarında sporcu bulunmaktadır. Üniversitelerarası yarışmalara ve Güreş 

Federasyonunun tarafından yapılan yarışmalara katılım sağlanmaktadır. 

Hentbol Takımı (Kadın - Erkek): 

1990 yılında kurulan takımımız Üniversiteler 1. Liginde ve Ünilig’de yer almaktadır. 

Antrenmanlarını düzenli olarak kampüsümüzde sürdürmektedir. 

Judo Takımı (Kadın - Erkek): 

1998 yılında kurulan takımımız üniversitelerarası Türkiye birinciliklerine katılmaktadır. 

Antrenmanlarını düzenli olarak kampüsümüzde sürdürmektedir.  

Karate-Do Takımı (Kadın - Erkek): 

1995 Yılında kurulan takımımız üniversitelerarası Türkiye birinciliklerine katılmaktadır. 

Antrenmanlarını düzenli olarak kampüsümüzde sürdürmektedir.  

Karting Takımı (Kadın - Erkek): 

Motor Sporları ve Trafik Topluluğu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Karting Takımımız 

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmalarda Üniversitemizi 

temsil etmektedir, aynı zamanda da federasyon yarışmalarını organize etmektedir.  

Kayak Takımı (Kadın - Erkek): 

1989 Yılında kurulan takımımız üniversitelerarası Türkiye birinciliklerine katılmaktadır. 

Antrenmanlarını olanaklar ölçüsünde Üniversitemizin Uludağ tesislerinde ya da Bolu’da kamp 

yaparak yapmaktadır.  

Korfbol Takımı: 

2010 yılında kurulan takımımız üniversitelerarası Türkiye birinciliklerine katılmaktadır. 

Antrenmanlarını Üniversitemizin tesislerinde yapmaktadır. 

Kriket Takımı (Erkek): 

2010 Yılında kurulan takımımız çoğunluğu yabancı üniversite öğrencilerinden oluşmaktadır. 

Herkes için Spor Federasyonu tarafından düzenlen liglere katılmaktadırlar. 

Kürek ve Su Sporları Takımı (Kadın - Erkek): 

1976 kurulan takımımız üniversitemizin önemli ve köklü takımlarındandır. Üniversitelerarası 

yarışmaların yanında Kürek ve Su Sporları Federasyonu yarışmalarına katılan takımımızın 
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antrenmanları yoğun olarak Eymir Gölü’nde yapılmaktadır. Takımımızın birçok Türkiye 

derecesi bulunmaktadır. 

Körling Takımı (Kadın - Erkek): 

En son kurulan takımlarımızdan olan körling takımımız 2018 yılından itibaren faaliyetlerine 

başlamış ve üniversitemizi temsil edecek seviyeye gelmiştir. 

Masa Tenisi Takımı (Kadın - Erkek): 

1984 Yılında kurulan takımımız üniversitelerarası Türkiye birinciliklerine katılmaktadır. 

Antrenmanlarını üniversitemiz tesislerinde yapmaktadır. 

Okçuluk Takımı (Kadın - Erkek): 

2001 Yılında kurulan takımımız üniversitelerarası Türkiye birinciliklerine katılmaktadır. 

Antrenmanlarını Üniversitemizin tesislerinde yapmaktadır. Takımımız aynı zamanda Okçuluk 

Federasyonu faaliyetlerine katılmaktadır. 

Oryantiring Takımı (Kadın - Erkek): 

2005 Yılında kurulmuştur. Kondisyon, harita bilgisi ve doğal hayatın yaşandığı ve yarışıldığı 

bir ortamdır. Üniversitelerarası yarışmalarda her yıl ilk üç derece elde edilmektedir. Çabuk 

karar verme ve özgüvenin gelişimine sağladığı katkılar nedeniyle Üniversitemizde yüzden fazla 

öğrenci tarafından yapılmaktadır. Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından yapılan 

yarışmalara katılım sağlanmaktadır. 

Ragbi Takımı (Kadın - Erkek): 

2008 yılında kurulmuştur. Yabancı öğrencilerin ilgi duydukları bir branştır. Ünilig ve kulüp 

müsabakalarına takımımız katılmaktadır. 

Satranç Takımı: (Kadın - Erkek): 

Üniversitemizin en başarılı branşlarından birisi olan satranç takımımız üniversiteler arası 

müsabakalara ve özel turnuvalara katılmakta, aynı zamanda topluluk olarak da faaliyet 

göstermektedir. 

Sayokan Takımı (Kadın - Erkek): 

2018 yılında kurulan takımımız henüz resmi faaliyetleri olmamasına rağmen etkinliklerini 

sürdürmekte ve bu sporu yaymaya çalışmaktadır. 

Serbest Dalış (Kadın - Erkek): 

2004 yılında kurulmuştur.  ODTÜ’ nün en çok ulusal ve uluslararası derece alan takım ve 

bireysel sporcusunu yetiştiren topluluğudur. Her yıl bu alandaki milli (aynı zamanda topluluk) 
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takımlarımıza birçok sporcu vermektedir. Aynı zamanda SAS topluluğu altında faaliyet 

göstermektedir. 

Snowboard Takımı (Kadın - Erkek): 

2003 yılından itibaren üniversiteler arası yarışlara katılan Snowboard takımımız, 2010 yılından 

itibaren Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen yarışlara da katılmaktadır.  

Spor Tırmanışı Takımı (Kadın – Erkek): 

2020 yılında faaliyetlerine başlamış olan takımımız, temel olarak dağcılık ve kış sporları 

topluluğumuz üyelerinden oluşan takımımız antrenmanlarına Büyük Spor Salonu tırmanma 

duvarı ve açık alanlarda devam etmekte ve Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 

düzenlenen müsabakalara katılmaktadır.  

Squash Takımı (Kadın - Erkek): 

Üniversitemiz tesislerinde antrenmanlarını sürdüren takımımız, Üniversite Sporları 

Federasyonu tarafından düzenlenen müsabakalara katılmaktadır.  

Su Topu Takımı (Kadın - Erkek): 

1970’li yılların başında kurulan takımımız bu sporda öncülük yapmış ve halen müsabakalara 

katılmaktadır.  

Taekwon-Do Takımı (Kadın - Erkek): 

Üniversitemiz minderli spor salonunda antrenmanlarına devam eden Taekwon-do Takımımız 

üniversitelerarası müsabakalara da katılmaktadır.  

Tenis Takımı (Kadın - Erkek): 

1989 yılında kurulmuştur. Tenis sporunun Ankara’da yayılmasında büyük önemi olan tenis 

branşımız üniversitemiz açık ve kapalı kortlarında antrenmanlarına devam etmektedir. 

Voleybol Takımı (Kadın - Erkek): 

Üniversitemiz tesislerinde antrenmanlarına devam etmekte ve Üniversite Sporları Federasyonu 

ve kulüpler arası müsabakalara katılmaktadır.  

Yelken Takımı (Kadın - Erkek): 

Denizcilik ve Yelken Sporları bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Yelken Takımımız, Üniversite 

Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmalarda üniversitemizi temsil etmektedir.  

Yüzme Takımı (Kadın - Erkek): 

1970’li yılların başında kurulan yüzme takımımız hala çalışmalarına kapalı yüzme 

havuzumuzda devam etmektedir. 
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2. Örgüt Yapısı 
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3. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 

 

3.1.  Bilgisayarlar ve Diğer Teknolojik Kaynaklar 

Teknolojik Kaynaklar Adet 

Bilgisayarlar Masa üstü bilgisayarlar 24 

Taşınabilir bilgisayarlar 1 

Diğer Donanımlar Projeksiyon 1 

Fotokopi makinesi 1 

Faks 2 

Yazıcı  7 

Televizyon  2 

Müzik setleri 6 

Fotokopi-Faks-Tarayıcı 2 

4. İnsan Kaynakları 

4.1. Sözleşmeli Akademik Personel 

Unvan Sayı 

Araştırma Görevlisi 4 

4.1.1. Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 

 21-25 

Yaş 

26-30 

Yaş 

31-35 

Yaş 

36-40 

Yaş 

41-50 

Yaş 

51 – 

Üzeri 

Toplam 

Kişi Sayısı 0 0 0 0 4 0 4 

Yüzde (%) 0 0 0 0 100 0 100 

4.2. İdari Personel 

Sınıfı Kişi Sayısı 

Müdür 1 

Şef 1 

Bilgisayar İşletmeni 4 

Memur 3 

Antrenör 2 

Teknisyen 2 

Tekniker 1 

Hizmetli 1 

Geçici İşçi 2 

Sürekli İşçi 23 

Toplam 40 
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4.2.1. Personelin Eğitim Durumu İtibariyle Dağılımı 

 İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve/veya  Dokt. Toplam 

Kişi Sayısı 1 18 7 12 6 44 

Yüzde (%) 2,3 41 16 27,1 13,6 100 

4.2.2. Personelin Hizmet Süreleri İtibariyle Dağılımı 

 1-3 yıl 4-6 yıl 7-10  yıl 11-15 yıl 16-20 yıl 21- üzeri Toplam 

Kişi Sayısı 0 8 7 13 11 5 44 

Yüzde (%) 0 18 16 30 25 11 100 

4.2.3. Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 

 21-25 

Yaş 

26-30 

Yaş 

31-35 

Yaş 

36-40 

Yaş 

41-50 

Yaş 

51 – 

Üzeri 

Toplam 

Kişi Sayısı 1 3 4 10 20 6 44 

Yüzde (%) 2,3 7 9 22,7 45 14 100 

 

5. Sunulan Hizmetler 

5.1. İdari Hizmetler 

Spor Müdürlüğüne bağlı, takım, topluluk ve tesislerin işleyişi için gerekli spor ve diğer 

malzemelerin alımı için dosya hazırlanması yapılmıştır. Tesislerin bakım ve onarım ile ilgili 

ihtiyaçları takip edilerek giderilmiştir.  

6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 

6.1. İdari Denetim 

İdari denetim; idarenin yapmış olduğu işlem ve eylemlerin idari kuruluşlar tarafından 

denetlenmesidir. 

İdari denetim iki yolla yapılmaktadır. 

6.1.1. İç Denetim 

Kalite Yönetim Sistemi kapsamında Spor Müdürlüğü kendi birimleri için İç Denetim 

faaliyetlerini gerçekleştirmek zorundadır.  

Spor Müdürlüğü bünyesinde görev yapan gerekli eğitimler sonucunda İç Denetçi unvanı ve 

belgesi verilmiş olan personel tarafından her yıl Eylül ayında planlı iç denetim yapılmaktadır. 

İç Denetçilerin görevleri şunlardır;  

 Kurum politikalarının, planlar, prosedürler, talimatlar, görev yetki, sorumluluklar, 

kanunlar ve yönetmeliklerle uyumluluk süreçlerini incelemek, 
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 Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak 

ve önerilerde bulunmak,  

 İdarenin işlemlerine ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, planlara, 

programlara ve performans kıstaslarına uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, 

 İyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak, 

 Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre eksiklikleri belirleyerek raporlamak 

ve takibini yapmaktır. 

6.1.2. Dış Denetim 

Spor Müdürlüğü tarafından alınan Kalite Yönetim Sistemi belgesinin geçerliliğinin devamı ve 

sürekliliği için her yıl belirlenen tarihlerde Türk Standartları Enstitüsü tarafından gözetim 

tetkiki, üç yılda bir de belge yenileme tetkiki yapılmaktadır. 

6.2. Mali Denetim 

5018 sayılı Kanunda da ifadesini bulan, Sayıştay tarafından kamu idaresinin hesabına ilişkin 

olarak yürütülecek olan mali denetim; kamu idaresinin gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap 

ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespit 

edilmesi, mali tabloların mali raporlama standartları doğrultusunda denetlenen kurumun mali 

durumunu ve faaliyet sonuçlarını tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bir biçimde 

gösterip göstermediğinin değerlendirilmesidir. 

Mali denetim; kamu idaresine tahsis edilen kamu kaynaklarının yasama organınca öngörülen 

amaçlara ve hizmetlere harcandığı, mali tablolarda yer alan kayıt ve bilgilerin dayanağı olan 

gelir, gider ve mallara ilişkin işlemlerin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun 

olarak gerçekleştirildiği, mali tabloların şekil ve içerik açısından mali raporlama sistemine 

uygunluğu,  mali tablolarda yer alan rakamların kuruma ait tüm işlemleri içerecek şekilde 

doğru ve güvenilir olduğuna ilişkin makul güvence elde etmek amacı ile yürütülecektir. 

Mali denetim iki yolla yapılmaktadır. 

6.2.1. İç Denetim 

Üniversitemiz bünyesinde görevli olan Denetçiler tarafından mali konularla ilgili tüm işlem 

ve eylemlerin incelenmesi işidir. Dış denetimden önce yapılan ön inceleme işlemlerini kapsar. 

6.2.2.Dış Denetim 

Üniversitemizin tüm birimlerinin dâhil olduğu dış denetim Sayıştay denetçileri tarafından 

yapılmaktadır. 
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II. AMAÇ VE HEDEFLER 

A. Birimin Amaç ve Hedefleri 

Spor Müdürlüğü, öğrenci, akademik ve idari personeli ile mezunları için sosyal etkileşimlerini 

geliştirecek, zihinsel ve bedensel sağlığını arttırmaya uygun bir spor ortamı yaratmayı amaçlar.  

Bu sayede koordinasyonu Spor Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çeşitli spor turnuvaları, 

özel karşılaşmalar ve spor şenlikleri ve diğer organize spor etkinliklerinden de faydalanarak 

düzenli spor yapma alışkanlığını kazandırmayı hedefler . 

B. Temel Politikalar ve Öncelikler 

 Çağdaş işletim ve yönetim sistemini kurmak ve uygulamak, 

 Kendimizi sürekli ölçmek ve iyileştirmek, 

 Yeterli spor alanlarına ve gerekli malzemelere sahip olmak, 

 Nitelik ve nicelik olarak yeterli personelle çalışmak, 

 Takımlarımıza Ankara içi ve dışında nakliye, barınma ve beslenme gibi hizmetlerini 

öğrencilerimize yakışır kalitede sunmak, 

 Başarılı sporcuların maddi, manevi desteklenmesi için ödül /burs sistemini 

güçlendirmek, 

 Tesislerimizi iyileştirmek,  

 Öğrenci ve mensuplarımızın daha çok spor yapabilmeleri için gerekli spor programları 

oluşturmak, 

 Üniversitemizde yapılacak yeni spor tesislerine bilgi ve deneyimlerimizle katkı 

sağlamak, 

 Çalışanlarımızın işlerini sevmesini sağlamak ve  işini seven insanlarla çalışmak, 

 Takımlarımızın yurt dışındaki organizasyonlara katılmalarını sağlamaktır. 

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

A. Mali Bilgiler 

1. Bütçe Uygulama Sonuçları 

1.1.  Ödenek ve Harcamalar 

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olan Spor Müdürlüğü Merkezi Yönetim Bütçe 

Kanunu ile 2021 yılında 7.489,63TL harcama yapmıştır. Harcama kalemleri aşağıdaki tabloda 

yer almaktadır. 
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Bütçe Tertibi 2021 Harcamalar 

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 0 

Yolluklar 0 

Hizmet Alımları 3.044,40 

Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 4.445,23 

Sosyal Tesis Bakım ve Onarım Giderleri 0 

Toplam 7.489,63 

 

1.2. Gelirler 

Spor Müdürlüğünün gelirini; Halı saha kullanım bedelleri ve spor salonu kullanım bedelleri 

oluşturmaktadır.  

2021 yılı Ocak-Aralık aylarında, Spor Müdürlüğüne bağlı halı sahalardan, Spor Merkezi, 

Baraka Spor Salonu Fitness ve Büyük Spor Salonundan toplam 135.876,05TL,  Spor Kulübü 

tesis kullanımından 97.014,00TL gelir elde edilmiştir. Toplam gelir 232.890,05TL olarak 

muhasebeleştirilmiştir. 

Kurum Adı: Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Birim Adı: SKSDB- Spor Müdürlüğü Gelirleri 

AÇIKLAMA 2021 YILI GELİRLERİ 

Spor Kulübü Tesis Kullanım gelirleri 
97.014,00 

Spor Tesisleri kullanım gelirleri 135.876,05 

Toplam Gelir 232.890,05 

2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 

Spor Müdürlüğünün giderlerini karşılamak amacıyla yıl içinde 7.489,63TL kullanılmıştır.  

3. Mali Denetim Sonuçları 

Üniversitemizin tüm birimlerinin dâhil olduğu dış denetim Sayıştay denetçileri tarafından 

yapılmaktadır. 

 

B.       Performans Bilgileri 

1. Faaliyet Ve Proje Bilgileri 

1.1. Faaliyet Bilgileri 

Covid-19 koşulları çerçevesinde yapılan uygulamalar: 
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 Mart 2020 tarihinde tüm kapalı spor tesisleri kullanıma kapatıldı.  

 31 Ağustos 2020 itibariyle başlanılan esnek çalışma düzenine, 1 Temmuz 2021 tarihinde son 

verilerek, normal çalışma düzenine geçildi. 

 7 Haziran 2021 tarihinde tenis kortları ve halı sahalar kullanıma açıldı. 

 26 Haziran 2021 tarihinde Baraka Spor Salonu, 8 Kasım 2021 tarihinde de tüm tesisler, online 

rezervasyon sistemi ile öğrenci ve personelimizin kullanıma açıldı. 

 16 Ekim 2021 tarihinde üniversitemize ilk kayıt yaptıran öğrencilerimiz için hazırlanan 

“Aramıza Hoş Geldiniz” tanıtım programı, 34 spor takım ve topluluğunun katılımı ile yapıldı. 

 26 Ekim 2021 tarihinde TS-EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardı çerçevesinde 

belge yenileme tetkiki geçirildi. 

 29 Ekim 2021 tarihinde, kampüs içinde yaklaşık 7000 kişinin katılımıyla “Cumhuriyet Koşusu” 

düzenlendi. 

 

1.1.1.  Turnuvalar 

Turnuva Adı Katılımcı Sayısı 

E-Sporlar Topluluğu, FİFA 22 Turnuvası 37 

Toplam 37 

 

1.1.2. Topluluk Faaliyetleri 

Topluluk Adı Etkinlik Sayısı 

Aikido 0 

Briç 0 

Can Kurtarma ve İlk yardım 0 

Kapoera 0 

Dağcılık ve Kış Sporları 5 

Eşli Danslar 1 

İzcilik 5 

Jonglörler 0 

Motor Sporları ve Trafik (MOST) 1 
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Satranç 1 

Sualtı 1 

Su Altı Sporları 1 

Tenis 0 

E-Sporlar 2 

Denizcilik ve Yelken 1 

Sağlıklı ve Sosyal Yaşam 0 

Havacılık Topluluğu, Yamaç Paraşütü Grubu 1 

Toplam 
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1.1.3 Takım Faaliyetleri  

Üniversitemiz spor takımları TÜSF tarafından yapılan etkinliklerde TÜSF resmi verilerine göre 

ülkemizde bulunan 181 üniversite arasında en çok farklı branş da faaliyetlere katılma ve en 

fazla lisanslı sporcu sayısında 2018 – 2019 eğitim öğretim yılında 1. sırada yer almışken, 

pandemi sebebiyle 2021 yılında üniversiteler arası yarışmalar yapılamamıştır. 

 

Takım Adı Etkinlik Sayısı 

Frizbi 3 

Okçuluk 1 

Oryantiring 3 

Ragbi 1 

Spor Tırmanış Takımı 1 

Taekwon-do 1 

Tenis 1 

Yüzme 1 

Toplam 12 

 

1.1.4. Organize Edilen Büyük Etkinlikler 

 

Etkinlik Adı Tarih Yer Sonuç 

Cumhuriyet Koşusu 29 Ekim 2021 Kampüs Yaklaşık 7000 kişi katıldı. 

 

 

 

 

 



29 

 

1.1.5. Spor Kursları 

 

Pandemi sebebiyle 2021 yılında spor kursları düzenlenememiştir. 

 

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

A. Üstünlükler 

 

 Üniversitemiz ulusal ve uluslararası alanlarda tanınan ve bilinen bir devlet 

üniversitesidir. Kuruluşundan itibaren sportif ve sosyal etkinliklerin desteklenmesi 

sonucunda oluşan gelenekler ODTÜ’yü ülkemizde bilimsel alanlarda olduğu gibi spor 

alanında da lider ve örnek üniversite yapmaktadır.  

 Spor tesisi çeşitliliğimiz çok farklı branşlarda spor yapılmasına olanak sağlamaktadır. 

 Tüm öğrencilerimizin tek kampüste olması, spor tesislerimizin yurtlar ile aynı bölgede 

olması ulaşım kolaylığı sağlamaktadır. 

 ODTÜ Üniversitelerarası spor yarışmalarında en fazla branşta yarışmalara katılan 

üniversitelerden birisi olup ( 44 takım) bazı kampüs dışı branşlar (buz hokeyi, kayak, 

snowboard, yelkencilik vb.) hariç tüm takımlarımız yıl boyu kampüsümüzde düzenli 

antrenman yapmaktadırlar. 

 Personelimizin gerek eğitim seviyesi gerekse de bu işlere gönülden bağlı olması ve 

motivasyonlarının yüksek olması sebebiyle pek çok işin aynı anda yürütülebiliyor 

olmasıdır. 

 Öğrenci takım ve topluluklarımızda bulunan öğrenci ve antrenörlerimizin sorumluluk 

alarak pek çok işi bir üst denetçi desteğe ihtiyaç duymadan yürütebilmeleridir. 

 Spor kulübümüzün de desteği ile hem öğrencilerimize hem de personel ve aile 

bireylerine pek çok farklı branşta sportif eğitim ve kurs imkânlarının sağlanmasıdır. 

 60 yıllık geçmişi ile büyük bir üniversite olan ODTÜ’de oluşan spor kültürü, spor 

bilincinin oluşması ve bireylerin yoğun iş ve ders programına rağmen sportif 

etkinliklere zaman ayırma istekleri 

 

B.  Zayıflıklar 

 Devlet üniversitesi olmamız nedeniyle spor yarışmalarında mali yönetmeliklere göre 

hareket etme zorunluluğumuz bulunmaktadır. Bu sebepten istediğimiz ölçüde öğrenci 

sporcularımıza destek verme konusunda sıkıntı yaşamaktayız. 
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 Üniversitemize kayıt yaptırma koşulunun YKS sınavı ile olmasından dolayı, YÖK 

mevzuatı gereği başarılı sporcuların üniversitemize girişlerine destek verilememekte 

yani diğer deyişle burslu öğrenci alınamamaktadır. Bu durum üst düzey sporcuların 

üniversitemize girme ihtimalini çok düşürmektedir. 

 İhale yoluyla alım yapıldığı için özellikle tasarruf tedbirleri nedeniyle istenilen 

kalitede ve yeterli sayıda malzeme alımı yapılamamaktadır. Aynı zamanda, branş 

sayısı fazlalığından ve hem sportif malzemelerin dolar endeksli pahalı olmasından 

hem de yeterli bütçe verilemediğinden takım ve topluluklarımızın tüm malzeme 

ihtiyacı karşılanamamaktadır. 

 Tek kampüs içerisinde bulunan, yoğun kullanıcı talebini karşılayacak yeterli tesis 

(özellikle kapalı spor alanları fitness, basketbol, aynalı salonlar vs) bulunmamaktadır. 

 Spor branş sayısının fazlalığı sebebiyle gerek yoğun tesis kullanımı gerekse de 

branşların yönetimsel anlamda ihtiyaçlarının (yazışmalar, lisans işleri vb.) Spor 

Müdürlüğü personel sayısının hem idari hem de salon personeli anlamında yetersiz 

kalması yüzünden aksamaktadır. 

 

 

C. Değerlendirme 

 Üniversitemizin var olan spor tesisleri ihtiyacı karşılamamaktadır. Mevcut tesislerin 

fiziki şartlarının iyileştirilmesi, bakım onarımlarının yapılması ve ihtiyacımız olan 

yeni tesislerin üniversitemize kazandırılması gerekmektedir. Bununla ilgili gerekli 

talepler yapılmıştır. 

 Personel ihtiyacımız, artan yoğun taleple birlikte, özellikle temizlik konusunda ve 

etkinliklerde sıkıntı yaşanmasına sebep olmaktadır. Kadın temizlik personeli 

ihtiyacının öncelikli olarak giderilmesi gerekmektedir. 

 Yönetim kadromuzun eğitim seviyesi, işine gönülden bağlı olması ve 

motivasyonlarının yüksek olması, pek çok işin aynı anda, tüm ihtiyaçlarımıza rağmen 

aksamadan yürütülebiliyor olmasını sağlamaktadır. 
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V - ÖNERİ VE TEDBİRLER 

 Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarından olan üniversitemizin var olan spor tesisleri 

ihtiyacı karşılamamaktadır. Mevcut tesislerin kalitesinin artırılması ve yeni tesisler 

yapılması gerekmektedir. 

 İhtiyaca göre daha verimli personel düzenlemesi yapılarak personel sayısı 

arttırılmalıdır. 
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EKLER 

GZFT ANALIZI 

GÜÇLÜ YANLAR ZAYIF YANLAR 

Üniversitemiz ulusal ve uluslararası alanlarda 

tanınan ve bilinen bir devlet üniversitesidir, 

aynı zamanda spor tesisi çeşitliliğimiz çok 

farklı branşlarda spor yapılmasına olanak 

sağlamaktadır. 

 

Devlet üniversitesi olmamız nedeniyle spor 

yarışmalarında mali yönetmeliklere göre 

hareket etme zorunluluğumuz 

bulunmaktadır. Bu sebepten istediğimiz 

ölçüde öğrenci sporcularımıza destek verme 

konusunda sıkıntı yaşamaktayız 

Lisans eğitiminin İngilizce olması ve 

öğrencilerinin çoğunluk kısmının yüksek 

dereceler ile üniversitemizi kazanması kaliteli 

ve bilinçli bir öğrenci gücüne sahip 

olduğumuzu göstermektedir. 

 

Derslerin ağırlığı nedeniyle müsabakaların 

sınavlar ve yoğun proje ödevleri ile çakıştığı 

durumlarda sıkıntılar yaşanmakta, 

öğrencilerimiz bazı durumlarda eğitimini 

bazı durumlarda da sportif aktivitelerini 

aksatmaktadır. 

Tüm öğrencilerimizin tek kampüste olması, 

spor tesislerimizin yurtlar ile aynı bölgede 

olması, kuruluşundan itibaren sportif ve sosyal 

etkinliklerin desteklenmesi sonucunda oluşan 

gelenekler ODTÜ’yü ülkemizde bilimsel 

alanlarda olduğu gibi spor alanında da lider ve 

örnek üniversite yapmaktadır. 

Tek kampüs içerisinde bulunan, yoğun 

kullanıcı talebini karşılayacak yeterli tesis 

bulunmamaktadır. 

 

 

 

 

ODTÜ Üniversitelerarası spor yarışmalarında 

en fazla branşta yarışmalara katılan 

üniversitelerden birisi olup bazı kampüs dışı 

branşlar (buz hokeyi, kayak, snowboard, 

yelkencilik vb.) hariç tüm takımlarımız yıl 

boyu kampüsümüzde düzenli antrenman 

yapmaktadırlar. 

Spor branş sayısının fazlalığı sebebiyle 

gerek yoğun tesis kullanımı gerekse de 

branşların yönetimsel anlamda ihtiyaçlarının 

(yazışmalar, lisans işleri vb.) Spor 

Müdürlüğü personel sayısının hem idari hem 

de salon personeli anlamında yetersiz 

kalması yüzünden aksaması 

Personelimizin gerek eğitim seviyesi gerekse 

de bu işlere gönülden bağlı olması ve 

motivasyonlarının yüksek olması sebebiyle 

pek çok işin aynı anda yürütülebiliyor olması. 

Bütçe yetersizliği sebebiyle tesislerde 

yapılması gerekli yenilik ve değişikliklerin 

bazen zamanında yapılamaması bazen de hiç 

yapılamaması dolayısıyla da kullanıcılara 

sağlıklı ortamda spor yapma olanağının her 

zaman istediğimiz ölçüde verilememesi 

Öğrenci takım ve topluluklarımızda bulunan 

öğrenci ve antrenörlerimizin sorumluluk alarak 

pek çok işi bir üst denetçi desteğe ihtiyaç 

duymadan yürütebilmeleri. 
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Spor kulübümüzün de desteği ile hem 

öğrencilerimize hem de personel ve aile 

bireylerine pek çok farklı branşta sportif eğitim 

ve kurs imkânlarının olması 

 

60 yıllık geçmişi ile büyük bir üniversite olan 

ODTÜ’de oluşan spor kültürü, spor bilincinin 

oluşması ve bireylerin yoğun iş ve ders 

programına rağmen sportif etkinliklere zaman 

ayırma istekleri. 
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FIRSATLAR TEHDİTLER 

Tüm dünyada ve Türkiye’de spor 

bilincinin gün geçtikçe daha da çok 

oluşması ve bireylerin spor yapmaya karşı 

isteklerinin artması 

 

 

 

 

Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarından 

olan üniversitemizin var olan spor tesisleri 

ihtiyacı karşılamamaktadır. Mevcut tesislerin 

kalitesinin artırılması ve yeni tesis yapılması 

gerekmektedir. Yeterli antrenman 

yapılamaması, takımlara destek 

verilememesi, sportif müsabakalarda 

bugünkü başarımızı zamanla düşürecektir. 

ODTÜ personel ve öğrencilerinin Dünya ile iç 

içe olmaları ve bu sayede trend olan sportif 

etkinliklerden ve yeni antrenman metotlarından 

anında haberdar olup uygulamaya geçirme 

şanslarının fazla oluşu 

Gelişen teknolojilere ödenek yetersizliği 

sebebiyle ayak uyduramamak 

öğrencilerimize uygun imkânı sağlamamızı 

zorlaştırmaktadır 

 

Sosyal medya kullanımının artması ve bu 

sayede son kullanıcılarımız ile direk 

bağlantıya geçme şansımızın olması ve 

dolayısıyla yapılan etkinlik ve 

organizasyonların bilinirliliğinin artması 

Kampüse yakın çevrelerde açılan ve 

ücretlendirme olarak da çok uygun 

sayılabilecek spor tesislerine 

öğrencilerimizin üye olma oranı artmaktadır. 

 

Tesis yetersizliği, kalabalık ve ödenek 

yetersizliğinden dolayı zamanla kurslar 

kapanma tehlikesi ile karşı karşıyadır. 

 

Personel yetersizliği sebebiyle yoğun 

kullanım olabilecek saatlerde bazı 

tesislerin kapalı olması şikâyetlere 

sebep olmakta ve artarak da olacaktır 

 

Spor Kulübünün üniversiteden yeterli 

desteği alamadığı koşullarda kapanma 

ihtimalinin olması ve dolayısıyla hem 

öğrencilerimizin, hem de personel ve 

yakınlarının kampüs içerisinde 

düzenli/kontrollü spor yapma 

imkânlarının azalmasına yol açabilir 

 

Spor tesislerinde fiziki şartların 

iyileştirilmemesinden dolayı (çatı 

akması, salon lambalarının yanmaması 

vb), devam eden turnuva, organizasyon 

vb etkinliklerin yapılamaması. 

 


