BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
SPOR YÖNERGESİ
Amaç
MADDE 1– (1) Bu Yönergenin amacı; Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı
akademik ve idari birimlerin katılımıyla yapılacak olan spor faaliyetlerini; uluslararası oyun
veya yarışma kuralları ile ilgili branşın kanun, yönetmelik ve talimatlarına uygun olarak tek
elden yürütülmesini sağlamaktır.
Kapsam
MADDE 2– (1) Bu Yönerge, Bayburt Üniversitesi tarafından organize edilecek olan
üniversite içi spor müsabakalarına katılan Üniversite personelini, öğrencilerini ve faaliyetlerde
görevli diğer kişileri kapsar.
Dayanak
MADDE 3– (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 46 ve 47 nci maddeleri, 7/10/1983 tarihli ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst
Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 32 nci maddesi ile 03/02/1984 tarihli ve 18301 sayılı Resmi Gazete’ de
yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve
Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4–

(1) Bu Yönergenin uygulanmasında;

a) Başkan: Bayburt Üniversitesi Spor Birliği Yönetim Kurulu Başkanını,
b) BESYO : Bayburt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdürlüğü
c) Birlik Yönetim Kurulu: Bayburt Üniversitesi Spor Birliği Yönetim Kurulunu,
d) Spor Tesisi: Bayburt Üniversitesi bünyesindeki her türlü futbol, basketbol, voleybol
salon ve sahaları, tenis kortları, spor amaçlı oyun salonları, sinema ve konferans salonları,
gösteri ve sergi salonları ile diğer sosyal amaçlı tesislerini,
e) Rektör: Bayburt Üniversitesi Rektörünü,
f) Rektör Yardımcısı: Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcılarını,
g) Üniversite: Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünü,
h) Üniversite Yönetim Kurulu: Bayburt Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ı) SKS: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığını ifade eder.
Spor temasları, organizasyonlar ve faaliyetler
MADDE 5–
(1) Üniversite içi spor temasları; Bayburt Üniversitesinin akademik ve idari birim
çalışanları ile öğrencilerinin katılımı ile yapılır.
(2) Üniversite içi spor faaliyetleri planlanırken ders dışı zamanlarda spor faaliyetlerine
büyük önem verilir, bu çalışmalara profesyonellik gözetilmeksizin sporu sevdirmek,
özendirmek, kaynaşmayı ve aidiyet duygusunu artırmak adına tüm öğrenciler ve personellerin
katılımının sağlanmasına imkân verecek biçimde bireysel veya takım faaliyetlerine ilişkin
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düzenlemeler yapılarak yürütülür. Yapılan düzenlemelerle üniversitenin bütün öğrencilerine ve
personellerine yönelik olarak takım sporu ve bireysel spor faaliyetleri düzenlenir.
(3) Spor faaliyetleri için gerekli olan ödenek, donanım vb. ihtiyaçlar bütçe imkânları
çerçevesinde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından temin edilerek gençlik ve spor
faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanır.
Spor Birliği Yönetim Kurulu
MADDE 6–
(1) Spor Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rektör’dür. Rektör bu görevini spordan
sorumlu Rektör Yardımcısına devredebilir. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Yönetim
Kurulunun Başkan Yardımcısıdır ve Başkanın olmadığı zamanlarda yerine vekâlet eder.
(2) Spor Birliği Yönetim Kurulu; Birlik Başkanının başkanlığında SKS’ den sorumlu
Genel Sekreter Yardımcısı, SKS Daire Başkanı, SKS Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube
Müdürü, BESYO’dan görevlendirilecek iki akademik personel ile Öğrenci Konsey Başkanı
olmak üzere 7 (yedi) kişiden oluşur. Görevlendirmeler Başkanın teklifi üzerine Rektör
tarafından yapılır.
(3) Spor Birliği Yönetim Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine her eğitim öğretim yılı
başında yılda bir defa olağan olarak toplanır. Başkanın çağrısı üzerine veya en az dört üyenin
yazılı teklifi ile Yönetim Kurulu olağanüstü olarak toplanabilir. Toplantı yeter sayısı salt
çoğunluktur. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyu ile alınır. Oylamalarda
eşitlik olması halinde, Başkanın oyu iki sayılır.
(4) Spor Birliği Yönetim Kurulunun sekretarya hizmetleri Sağlık, Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı tarafından yürütülür.
Spor Birliği Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 7–
(1) Spor Birliği Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:
a) Hangi spor dallarında faaliyetler düzenleneceğine karar vermek ve Rektörün onayına
sunmak.
b) Üniversite bünyesinde tertiplenecek spor faaliyetlerin de görev yapmak üzere
Üniversite içinden veya gerektiğinde Üniversite dışından, saha komiseri, hakem, gözlemci,
sağlık personeli, saha ve parkur tanzimcisi, teknik elemanlar, şoför, temizlikçi, elektrikçi vb.
personel görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek.
c) Spor faaliyetlerinin düzenleneceği saha ve salonları belirlemek, spor faaliyetlerine
katılacak takımları gruplara ayırmak, fikstür ve programı tanzim etmek.
d) Zorunlu nedenlerle yapılması mümkün olmayan gençlik ve spor faaliyetlerini, ilgili
spor dalı Yönergelerine göre ertelemek veya iptal etmek.
e) Gerektiğinde spor faaliyetlerinin gün, yer ve saatlerini değiştirmek.
f) Spor faaliyetlerinin sonuçlarını onaylamak ve ilan ederek duyurmak.
g) İtiraz ve uyuşmazlıkları kabul etmek ve nihai olarak karara bağlamak.
ğ) Kural ve talimatların haricinde spor faaliyetlerinin düzenlenmesi esnasında gelişen
bütün konu ve olaylarda tam yetki ile karar vermek.
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Takım, sporcu ve yarışmacıların müsabakalara katılma şartları
MADDE 8–
(1) Takım veya bireysel sporcular ile yarışmacıların müsabakalara katılabilmeleri için
aşağıdaki şartları sağlamaları gerekir:
a) Bayburt Üniversitesi mensubu olmayan öğrenci ve personeller hiçbir şekilde sporcu
veya yarışmacı olarak müsabakalara katılamazlar.
b) Takımlar, birim amirlerinden (Dekan, Müdür) müsabakalara katılacakların isimlerini
belirten onaylı isim listesi getirmek zorundadırlar.
c) Spor müsabakalarına katılmak isteyen herkesin müsabakalara katılmak üzere sağlık
raporu almaları zorunludur.
d) Müsabakalara katılmak için başvuruda bulunan takımlar (Fakülte/Müdürlük, Birim)
spor faaliyetlerine gelmedikleri takdirde, müsabaka masraflarını ödemek zorundadırlar
e) Lisansüstü eğitim programları öğrencileri, spor müsabakalarında öğrenci statüsünde
oynayamazlar.
f) Üniversitemiz personeli olup aynı zamanda öğrencilik hakkını kazanmış olanlar,
bütün müsabakalar boyunca ve tüm spor dallarında öğrenci ve personel (Akademik/İdari)
kategorilerinden bir tanesini seçmek zorundadırlar.
g) Üniversitemizde çalışan temizlik, güvenlik ve yemek şirketi personelleri Spor
Birliğinin izni ile turnuvalara ve yarışmalara katılabilirler.
Hakemler, Seçici Kurul veya Jüri Üyeleri
MADDE 9– (1) Müsabakalarda görev yapacak hakemler ile seçici kurul veya jüri
üyelerinin görevlendirilmeleri ile ilgili işlemler, spor dalının konuya ilişkin mevzuatındaki
esaslara göre oluşturulan komite veya komisyonlarca yürütülür.
Müsabaka süreleri ve sonuçların ilanı
MADDE 10– (1) Müsabaka süreleri ve müsabaka sonuçlarının ilanı aşağıdaki şekilde
yapılır:
a) Müsabaka süreleri, ilgili spor dalının yönergelerinde belirtilen sürelerdir. Ancak Spor
Birliği gerekli gördüğü hallerde sürelerini değiştirebilir.
b) Sonuçların onaylanması ve müsabakaların teknik sonuçları, hakem veya jüri raporları
ile belli olur; Spor Birliği Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.
c) Bütün spor dallarında ilgili olduğu kurum veya federasyonun müsabaka kuralları ve
talimatları geçerlidir.
d) Ayrıca her branş için Spor Birliği Yönetim Kurulunun belirlediği ek kurallar da
uygulanabilir.
Hükmen yenik sayılma
MADDE 11– (1) Aşağıdaki durumlarda söz konusu takım veya yarışmacı, Spor Birliği
Yönetim Kurulu kararı ile hükmen yenik sayılır ve müsabakalardan ihraç edilir;
a) Zamanında müsabaka yerinde, müsabakanın gerektirdiği spor veya yarışma kıyafeti
ile bulunmamak veya ilgili müsabaka yönetmeliğinin öngördüğü sayıdan az sayıda kişi ile
müsabakaya çıkmak,
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b) Müsabakaların sonucu üzerinde önceden anlaşmaya varmak,
c) Herhangi bir kişinin veya takımın yararına veya zararına neden olacak biçimde
müsabakayı tamamlamadan sahadan çekilmek,
d) Müsabaka anında sporcu, yarışmacı, idareci, çalıştırıcı veya takım seyircilerinden biri
veya birkaçı tarafından, hakeme sözlü veya fiili saldırıda bulunulması ya da hakemin görev
yapmasının engellenmesi,
e) Sahada olay çıkarmak veya kavga etmek,
f) Sahte kimlikle veya birimler arasındaki müsabakalarda kendi birimi dışından oyuncu
oynatmak,
g) Cezalı oyuncu oynatmak veya cezalı antrenör, eğitmen, çalıştırıcı gibi personele
takımı veya yarışmacıyı idare ettirmek.
İzinler
MADDE 12– (1) Üniversite içi spor faaliyetlerine katılacak öğrenci ve personeller, bu
faaliyetlerle veya bu faaliyetlere katılım amacıyla yapılacak olan müsabaka süresince Rektörlük
oluru ile izinli sayılırlar.
Ödüller
MADDE 13– (1) Spor faaliyetleri sonucunda derece alan takım, yarışmacı ve
sporcuların Spor Birliği Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek ödülleri, şölen sonunda
yapılacak törenle hak sahiplerine verilir.
Ödemeler
MADDE 14 - (1) Üniversite içi spor müsabakalarında görevlendirilen hakemlerin ve
sağlık personellerinin ücretleri 31/08/2001 tarihli ve 24509 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak
yürürlüğe giren 2001/2863 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı “Gençlik ve Spor Hizmetleri
Uygulamasında Görevlendirileceklere Ödenecek Ücretlerle İlgili Esaslar” ile 6245 sayılı
Harcırah Kanunu hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.
Disiplin işlemleri ve cezalar
MADDE 15–
(1) Aşağıdaki nedenlerden dolayı kişi veya takımlara disiplin cezası verilebilir:
a) Spor Birliği tarafından gerçekleştirilen faaliyetler sırasında mer’i hukuk kurallarına
aykırı davranışlarda bulunmak.
b) Müsabakaların yapıldığı spor tesisleri ile her türlü gençlik ve spor alanlarında mer’i
hukuk kuralarına aykırı davranışlarda bulunmak.
c) Spor Birliği mensuplarına ve müsabakalarda görevlilere karşı mer’i hukuk kurallarına
aykırı davranışlarda bulunmak.
d) Spor tesislerine, alanlarına, müsabakaların düzenlendiği sosyal alanlara veya
demirbaşlarına; kasten veya gerekli dikkati ve özeni göstermemekten dolayı zarar vermek.
(2) Birinci fıkrada yazılı fiilleri işledikleri somut olarak tespit edilen öğrenci ve
personellerin işledikleri fiiller, varsa görevlilerin sunmuş olduğu değerlendirme raporu da
dikkate alınarak Spor Birliği Yönetim Kurulu tarafından soruşturulur. Soruşturma kapsamında
disipline sevk edilen kişinin yazılı veya sözlü ifadesini de alarak fiilin niteliğine ve ağırlığına
göre ulusal veya uluslararası gençlik ve spor mevzuatı çerçevesinde ilgiliye verilmesi gereken
disiplin cezası Spor Birliği Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Ceza ilgiliye tebliğ
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edilir ve ceza kesinleşmiş olur. Disiplin cezalarına itiraz cezanın tebliğinden itibaren 7 (yedi)
gün içerisinde Spor Birliği Yönetim Kuruluna yapılır. Belirlenen sürede itiraz edilmeyen
cezalar kesinleşmiş olur. Spor Birliği Yönetim Kurulu itirazı kesin olarak karara bağlar.
(3) Spor Birliği Yönetim Kurulunca fiilin niteliğine ve ağırlığına göre aşağıdaki
cezalardan biri veya birkaçı verilebilir;
a) Uyarma.
b) Kınama.
c) Üniversite veya Fakülte/Yüksekokul/Melek Yüksekokulu takımından çıkarma.
d) Spor Birliği faaliyetlerinden men etme.
e) Spor tesis ve alanlarından yararlandırmama.
(4) Bu disiplin cezaları, öğrenci ve personel disiplin yönetmelikleri anlamında bir
disiplin cezası sayılmaz ve disiplin siciline geçirilmez. Ancak öğrenci veya personelin
davranışları öğrenci ve personel disiplin yönetmelikleri gereğince de disiplin cezası
uygulanmasını gerektiriyorsa ayrıca bu yönetmeliklere göre de işlem yapılır.
Yönergede hüküm bulunmayan haller
MADDE 16– (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, 31/08/2001 tarihli ve
24509 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 2001/2863 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı “Gençlik ve
Spor Hizmetleri Uygulamasında Görevlendirileceklere Ödenecek Ücretlerle İlgili Esaslar”;
3/2/1984 tarihli ve 18301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları,
Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği; Gençlik ve Spor
Bakanlığının, Spor Genel Müdürlüğünün ve Federasyonların yürürlükteki ilgili mevzuatları ile
Gençlik ve Spor Birliği Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17- (1) Bu Yönerge, Bayburt Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18- (1) Bu Yönerge hükümlerini Bayburt Üniversitesi Rektörü yürütür.
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