1-12-Sportif Faaliyetler İş Akış Şemaları
a) Geleneksel Gençlik ve Bahar Şenlikleri İş Akış Şeması
Spor Birliği Kurulu planlama
toplantısı yapılır.

Geçen yıla ait durum değerlendirmesi
ve gelecek sezonun planı yapılır.

Tüm birimlerden spor temsilcilerinin
belirlenmesi ve hangi branşlarda
turnuvaya katılım sağlanacağına dair
başvuruların alınması.

Alınan başvurular takım sporları ve
bireysel sporlar olarak gruplandırılır.

Kurul tarafından alınan başvurular
değerlendirilir. Altyapısı uygulamaya uygun
olan branşlarda maç yapılmasına karar verilerek
takımlar gruplandırılır. Daha sonrada eşleşmeler
yapılır.

Yapılan gruplandırma ve
eşleşmeler ilan edilir.

Daha sonra eşleşmelerin sınav
takvimi de göz önüne alınarak
oynanacağı tarihler belirlenir.

Kurul tarafından bu karşılaşmalarda
yapılacak görevlendirmeler(saha da
olacak personel)belirlenir. Emniyet ve
sağlık tedbirleri alınır. Görevlendirilen
personelin ödeme emirleri için
rektörlükten onay alınır.

Ayrıca gençlik spor il
müdürlüğünden turnuva
hakemlerinin
görevlendirilmesinin istenmesi

Turnuva sürecini takip etmek üzere tertip
komitesi ve olası olayların incelenip
değerlendirilmesi için disiplin kurulu
oluşturulur.

b) Sporcu İzinleri İş Akış Şeması
Havale gelen evrakları
değerlendirmek

İzin için yazıyı hazırlamak

Rektörlük makamından izin
almak

Rektörlük makamından alınan
izni okullara bildirmek

c) Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ile Yapılan İşlerin İş Akış Şeması
Eğitim öğretim yılında
üniversite olarak katılacağımız
branş ve kategorileri belirlemek

Katılacağımız grupları
belirleyerek federasyonlara
bildirmek

Federasyonların internet
sayfasındaki katılım formlarını
doldurmak

Müsabakaya katılacak olan
takımdaki öğrenci ve personeller
için Rektörlük Makamından izin
almak

Maç ücretleri üniversitemizce
ödenecek ise yönetim kuruluna
sunmak

Alınan izni okullara ve birimlere
bildirmek

Üniversitemizde yapılacak olan
müsabakalar için ilgili birimlere
yazı yazmak

Emniyet tedbirleri için ilgili
birimlere yazı yazmak

Sağlık tedbirleri için ilgili
birimlere yazı yazmak

Maç hakemleri için ilgili
birimlere yazı yazmak

Müsabakada görevlendirilecek
personel için Rektörlük
Makamından izin almak

Alınan izni üst yazı ile ilgili
birimlere bildirmek

Maç sonuçlarını sitede
yayımlamak

d) Spor Deposu İş Akış Şeması
Spor deposundaki malzemenin
tertip ve düzenini sağlamak

Müsabakaya katılacak olan
takımlara gerekli spor
malzemesini zimmet karşılığında
teslim etmek

Sporculara verilen malzemeleri
takip etmek

Sporcuların getirdiği
malzemeleri teslim alırken
kontrol etmek

Oluşan aksaklıkları tespit
etmek ve ilgili kişilere
bildirmek.

