ŞEHİT PROF.DR. İLHAN VARANK YERLEŞKESİ SPOR SALONUNA AİT GÖREVLER
1. Tesiste çalışma yapıldığı sürece duşların sıcak suyunun bulunması,
2. Tesiste spor çalışmasının yapıldığı yerin ısısının 18 °C altına düşmemesi, çalışma alanınınsporcu
sayısına göre yeterli seviyede olması,
3. Tesiste yangın ve tabii afetlere karşı yangın söndürme ve benzeri aletlerin hazır bulundurulması,
4. Çalışma esnasında her spor dalıyla ilgili, çalışma grubunda bulunan sporcu sayısına yeterliolmak
üzere spor malzemesi ve yardımcı aletlerin bulundurulması,
5. Beden eğitimi ve spor çalışmaları yapılacak tesis de bütün ünitelerinin genel sağlığa aykırışartları
taşımaması,
6. Spor tesisinde yapılacak faaliyet esnasında gürültü, kirlilik gibi nedenlerle çevrenin
rahatsızedilmemesine yönelik her türlü tedbirin alınmış olması gerekmektedir.
Spor Salonu Tesis Sorumlusu:
Spor tesis sorumlusu, tesis içerisindeki tüm personelden ve varlıklardan sorumlu olan kişidir ve
esasitibariyle iki temel fonksiyondan sorumludur. Bu fonksiyonlar şu şekilde ele alınabilir.
a. Tesisin sorunsuz işlemesi için gerekli olan faaliyetleri düzenlemek,
b. Tesiste gerçekleşecek programları ve etkinleri planlamak ve yürütülmesini sağlamak.
Muradiye Spor Salonu tesis sorumlusunun görevleri şunlardır:
• Tesisin bakımlı ve hizmete hazır olmasını sağlamak,
• Tesisin bakım, onarım ve korunması için önlemler almak,
• Tesisin günlük kontrollerini yaparak eksikliklerini gidermek,
• Tesisin tesisatlarının tam olarak çalışmasını sağlamak,
• Tesiste bulunan demirbaşları temiz, bakımlı ve kullanılır halde bulundurmak,
• Tesisin “Tesis Bilgi Dosyası”nı tutmak,
• Tesisin sporcular tarafından haftalık kullanımını rezervasyonlarını takip etmek,
• Tesiste yapılacak spor faaliyetlerinin takvimini tutmak,
• Tesiste yapılacak çalışma ve antrenman isteklerine eşit olarak cevap vermek,
• Altı ayda Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına tesis hakkında rapor vermek,

•Muradiye Spor Salonu tesisinde, faaliyetlerin sorunsuz biçimde yerine getirilmesi için bazı noktalara
dikkat edilmelidir. Tesiste etkinlik takvimi hazırlama, temizlik, iletişim ve haberleşme, güvenlik ve ilk
yardım gibi konular tesislerin sorunsuz biçimde işleyiş göstermesi için önemli noktalardır. Bunun
gerçekleşmesi için tesiste görevli teknik personellerin ve temizlik elemanlarının katılımıyla aşağıdaki
görevlerin yerine getirilmesi gereklidir.
Günlük bakım:
• Tesisin genel temizliği ve teknik bakımı,
• Tesiste mevcut spor alet, cihaz ve malzemelerinin bakım ve temizliği ve işler durumda muhafazası,
• Duş, musluk ve diğer sıhhi tesisatın kontrol edilmesi ve varsa arızalarının giderilmesi,
• Elektrik tesisatının kontrol edilmesi, varsa arızalarının giderilmesi,
• Tesiste bulunan eşyaların kontrol edilmesi ve gerekli hallerde onarımının yaptırılması.
Faaliyet öncesi bakım:
• Tesise faaliyet için monte edilen her türlü spor alet ve malzemelerinin kontrol ve bakımı,
• Aydınlatma, ısıtma, seslendirme ve skorboard gibi cihazların kontrol ve bakımı,
Faaliyet sonrası bakım:
• Faaliyette kullanılan tesisin genel bakımı,
• Her türlü araç-gereç, malzeme ve cihazların kontrolü,
• Hasarlı olan araç-gereç, malzeme ve cihazların onarımının yapılması,
Aylık bakım:
• Küçük onarım işlerinin ikmali,
• Tesislerde mevcut tesisat ve cihazların kontrol, bakım ve onarımı,
• Tesise ait demirbaş araç-gereç ve malzemelerin kontrolü, onarımı ve değiştirilmesi.
SPOR TESİSLERİNİN GENEL BAKIMI
Spor tesisinde bir takım genel prensiplere uyulmalıdır. Bunlar can güvenliği ve sporcu sağlığı başta
olmak üzere, havalandırma, aydınlatma, ısıtma ve zemin gibi faktörlerde standardı yakalamaktır.
Teknolojik gelişmelerden yararlanarak yapılacak olan kontrol, bakım ve onarım hizmetleri, tesisin
verimli bir şekilde işleyişinin devamını sağlayacaktır. Spor tesislerinin bakım ve onarımı sporcu sağlığı
ve can güvenliği bakımından altı ana bölüme ayrılmıştır.

1. Günlük Bakım ve Temizlik: Sporcunu hijyen ortamında spor yapmasını temin, spor yapılacak saha
ve sahada bulunan araç gereçlerin mikroptan arındırılmaları ve emniyetle spor yapılabilmesi için de
bütün donanımlar gözden geçirilir.
2. Aylık Bakım: Günlük bakımlarda gözden kaçan ve uygulanmayan bakım, onarım ve temizlik yapılır.
3. Mevsimlik Bakım: Özellikle açık tesislerde mevsimin özelliğine göre yapılır.
4. Yıllık Bakım
5. Orta Vadeli (1-1,5 yılık) Bakım
6. Uzun Vadeli (5 ve daha fazla yıllık) Bakım
Sporcu ve seyirci sağlığı bakımından tesisimizde şu kontroller yapılmalıdır .
1. Tribünlerdeki oturulacak yerlerin, tuvaletlerin, muslukların, protokol tribünün gözden geçirilmesi,
noksanların tamamlanması, arızaların giderilmesi,
2. Hakem, sporcu ve sağlık odalarının kontrolü, sandalye, askı, masa ve benzeri noksanların
tamamlanması, müsabaka ile ilgili yedek malzemelerin kontrolü ve noksanlarının tamamlanması,
3. Faaliyetlerle ilgili cihazların işleyip işlemediği, telefonların kontrolleri,
4. Sıcak su ve ısıtma tertibatlarının kontrolü,
5. Otoparktaki giriş ve çıkışların iyi tanzimi,
6. Çalışma salonlarında zemin temizliği, beton veya parkelerde çatlak veya sızıntı olup olmadığı,
7. Pencereler,
8. Depolar,
9. Camlı kapılar,
10. Tesisde bulunan (filitrasyon ve termofor, motorlar, brülör, ışıklandırma) tesisatı için gerekli alet
ve yedek malzemenin kontrolü.
Ortak kullanım alanı olan spor salonları ve spor alanlarının temizliği, bakımı ve onarımı için teknik
personel ve hizmetli personelin görevlerini titizlikle yerine getirmeleri önem arz etmektedir.
Tesislerin temizliği sağlıklı şartlar altında yapılmalıdır. Zemin temizlik işlemleri önce kaba tozu
(süpürge, elektrik süpürgesi, vb.) alınmalıdır. Daha sonra nemli paspaslama ya da temizlik arabalarıyla
temizlik yapılmalıdır. Paspaslama yaparken kaygan zemin uyarı levhaları görünür yerlere konmalıdır.
Sentetik zeminlerin paspaslandıktan sonra kurulanmamasının tehlikeli sonuçlar doğurabileceği
unutulmamalıdır. Tesis içerisinde ihtiyaçları karşılayabilecek düzeyde belirli yerlere çöp kovaları
koyulmalıdır.. Yüksek yerlere bakım, onarım ve temizlik işlemlerini yapabilmek için uzun merdiven ya
da personel yükseltici bulunması yararlı olacaktır. Spor tesislerinde uyulması gereken genel kurallar
ise aşağıdaki biçimdedir:

Spor tesislerinden yararlanacak olan kişilerin etkinliklere katılmadan önce mutlaka doktor
kontrolünden geçmeleri gerekir.
• Hijyenin önemli olduğu alanlarda kullanıcıların kendi sağlık ve malzeme temizliğine önem vermeleri
sağlanmalıdır.
• Spor tesislerinden yararlanacak olan engellilerde düşünülerek özel gereksinimlerini karşılanabilmek
amacıyla gerekli önlemler alınmalıdır. Rampa, asansör, duş, wc, lavabo gibi yerler düzenlenmelidir.
• Spor yapılan alanlarda tabanı temiz spor ayakkabı giyilmesi zorunlu tutulmalı, salon zemininde siyah
iz bırakan ayakkabılara, bot, terlik ve dışarıda giyilen ayakkabılarla tesisin kullanımına izin
verilmemelidir.
• Engelli bir kullanıcıya iştirak etmesi haricinde tesislere hayvan sokulması engellenmeli, iç
mekanlarda krampon, kramponlu ayakkabı, bisiklet, tekerlekli paten ya da kay kay kullanılması
engellenmelidir.
• Tesislerde yiyecek, alkollü içecek tüketilmemeli ve sigara içiminin yasak olduğunu belirten uyarı
yazıları görülebilecek yerlere asılmalıdır.
• Salon dışında ve salon içinde kullanılan malzemelerin bakımı ve temizliği günlük olarak yapılmalı
(kurulama, silme, yıkama, yağlama vb.) ve malzemeler düzgün bir şekilde depolara yerleştirilmelidir.
•Salon ve salon içinde kullanılan malzemelerin amacına uygun olarak kullanılmasına dikkat
edilmelidir.
•Spor salonlarında yapılan etkinlik türüne göre (sergi, tiyatro, konser vb.) zemini koruyucu önlemler
alınmalıdır. Salon duvarları gözü yormayan renklerde ve silinebilir özelliği olan boyalarla
boyanmalıdır.
Havalandırma, ısıtma ve aydınlatma tesisatları günlük olarak kontrol edilmeli, arızaların ve genel
kontrollerin yetkili kişiler tarafından yapılması sağlanmalıdır. Tesis içerisinde kullanılan metal aksamlı
malzemelerin kontrolü yapılarak (kapı kilitleri, menteşeler, hidrolikli aletler vb.) belirli aralıklarla
yağlanmalı ve gerekirse değiştirilmelidir. Duşların, soyunma odalarının, tuvaletlerin ve laboratuarların
gün içinde sık sık temizliği yapılarak hijyeni sağlanmalıdır. Tesis içinde yapılacak olan aktivitelerden
önce, aktivite sırasında ve aktivite sonrasında tesis kontrol edilmeli gerekli olan temizlik, bakım ve
ihtiyaca göre onarım hizmetleri derhal yerine getirilmelidir. Tesisin kapalı olduğu durumlarda nöbetçi
personel bırakılarak tesis sürekli olarak kontrol altında tutulmalıdır. Kontrollerin yetkili kişiler
tarafından yapılması sağlanmalıdır.
Gereğini rica ederim.
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