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BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ  
SPOR YARIŞMALARI YÖNERGESİ  

  
BİRİNCİ BÖLÜM  

 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  
  
  

Amaç  
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencileri ve 

personeline spor yapma alışkanlığı kazandırılması amacıyla düzenlenecek spor yarışmalarında izlenecek 
usul ve esasları belirlemektir. 
  

Kapsam  
MADDE 2- (1) Bu Yönerge; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde birimler arası ve 

birimlerin kendi içinde yapacağı spor yarışmalarının usul ve esaslarını kapsar.  
  

Dayanak  
MADDE 3- (1) Bu Yönerge; 2547 sayılı Kanun’un 14-b maddesinin 2. fıkrası ile 47’inci maddesi 

ve 3 Şubat 1984 tarih ve 18301 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları, Mediko-
Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor 
Disiplin Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.  
  

Tanımlar  
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;  
a) Birim: Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Enstitüler, Türk Müziği Devlet 

Konservatuvarı, Uygulama ve Araştırma Merkezleri ve İdari Birimleri,   
b) Birim Temsilcileri: Her eğitim öğretim yılı için birimlerde, birimin üst yöneticisi tarafından 

görevlendirilen birimi temsil edecek öğretim elemanlarını,  
c)   Spor Yarışmaları Düzenleme Komitesi:  Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı, Sağlık Kültür ve Spor 

Daire Başkanı, Spor Hizmetleri Şube Müdürü ve Spor Bilimleri Fakültesinde görev yapan iki öğretim 
üyesinden oluşan komiteyi, 

ç)  Tertip Komitesi: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı, Spor Hizmetleri Şube Müdürü ve Spor 
Bilimleri Fakültesinde görev yapan bir öğretim üyesinden oluşan komiteyi, 

d)  MAKÜ: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,  
e)   Rektör: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,   

                  ifade eder.  
 

İKİNCİ BÖLÜM  
Organlar, Yarışma Çeşitleri ve Kurallar  

  
Organlar  
MADDE 5-(1) Bu Yönergenin işleyişinde adı geçen organlar 
a) Spor Yarışmaları Düzenleme Komitesi, 
b) Tertip Komitesi  

 
           Spor yarışmaları düzenleme komitesi ve tertip komitesinin oluşumu ve görevleri    

        MADDE 6- (1) Spor yarışmaları düzenleme komitesinin oluşumu  
a) Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı, Spor Hizmetleri 

Şube Müdürü ve Spor Bilimleri Fakültesinde görev yapan iki öğretim üyesinden oluşur. 



2  

 
 
            b) Spor Yarışmaları Düzenleme Komitesi faaliyetlerinin sekretaryası Sağlık Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığı Spor Hizmetleri Birimi tarafından yapılır.   

(2) Spor yarışmaları düzenleme komitesinin görevleri  
a) Her eğitim-öğretim yılı başında üniversite içi yarışma dallarını belirlemek, üniversite içi spor 

faaliyetlerini Spor Yarışmaları Düzenleme Komitesi tarafından onaylanmış program dahilinde yürütmek. 
b) Yurt içi ve yurt dışı organizasyonlarda bütçe imkanları çerçevesinde MAKÜ’nün temsil edileceği 

spor dallarını belirlemek, bu amaçla gerektiğinde seçme, yarışma ve karşılaşmalar düzenlemek. 
(3) Tertip komitesinin oluşumu 
a) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı, Spor Hizmetleri Şube Müdürü ve Spor Bilimler i 

Fakültesinde görev yapan bir öğretim üyesinden oluşur. 
b) Tertip Komitesi faaliyetlerinin sekretaryası Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor 

Hizmetleri Birimi tarafından yapılır. 
(4) Tertip komitesinin görevleri 
a) Spor Yarışmaları Düzenleme Komitesinin belirlediği branşlar dahilinde Birim Temsilcilerinin de 

katılımıyla Üniversite içi spor yarışmaları ve faaliyetlerin teknik toplantılarını düzenlemek ve kura 
çekimlerini yaparak turnuva programını hazırlamak. 

b) Saha ve salonları belirlemek, yarışmalara katılan takımların fikstürünü yapmak ve duyurmak.  
c) Ertelenmiş yarışmaların yeni tarih ve saatlerini en az iki gün önce ilgili birimlere bildirmek.  
ç) Yarışmalar devam ederken doğacak olağanüstü hallerde yarışmanın başka bir yerde ve zamanda 

sonuçlandırılması konusunda tam yetki ile hareket etmek.  
d) Yarışma sonuçlarını tescil, tebliğ ve ilan etmek.  
e)  Yarışma Hakemlerini tespit etmek. 
(5) Raportör 
a)  Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürü, Spor Yarışma lar ı 

Düzenleme Komitesi ve Tertip Komitesinde raportör olarak görev yapar. 
  

Yarışma hakemleri ve kararlar 
  MADDE 7- (1) Yarışma Hakemleri, Tertip Komitesi tarafından yetkilendirilmiş ve görevlendiri lmiş 
kişilerdir.  

(2) Yarışma yapan birimlerin görevlilerine veya öğrencilerine, o yarışmada hakemlik yaptırılmaz.   
(3)  Hakemlerin kararı kesindir ve değişmez.  

  
Yarışma çeşitleri  
MADDE 8- (1) Spor Yarışmaları Düzenleme Komitesinin düzenlediği yarışmalar, MAKÜ’nün 

birinciliğine varan yarışmalardır.  
 

Birim turnuvaları  
MADDE 9- (1) Birimlerin kendi aralarında düzenledikleri turnuvalardan, ilgili birimlerin idareci ve 

antrenörleri sorumlu olup, turnuvalar kendi idareci ve antrenörleri tarafından yönetilir.  
  

Kurallar  
MADDE 10- (1)Yarışmaların her aşamasında Tertip Komitesi tarafından aşağıdaki kurallar 

çerçevesinde işlem oluşturulur. Bu kurallar; 
a) Spor yarışmalarına katılma şartları,  
b) Hükmen yenik sayılma,  
c) Ertelemeler,  
ç)  İtirazlar,  
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d) İtirazın yeri ve süresi,  
e) Cezalar ve cezai işlemlerden ibarettir.  

  
Spor yarışmalarına katılma şartları  
MADDE 11- (1) Birimler, düzenlenecek yarışmalardan hangilerine katılacaklarını, Sağlık Kültür ve 

Spor Daire Başkanlığına yazı ile bildirir.   
(2) Yarışmalara katılacak sporcularda aranacak nitelikler;   
a) Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi mensubu olmayan öğrenciler ve personel müsabakalara 

katılamazlar.  
b) Yarışmalara girmeye engel sağlık sorunu bulunmamalıdır.  
c) Yarışmalar yapılırken cezalı durumda olmamalıdır. 
ç) Üniversitemiz personeli olup aynı zamanda öğrencilik hakkı kazanmış olanlar yalnızca personel 

müsabakalarına katılabilirler.  
  

Hükmen yenik sayılmayı gerektiren durumlar  
MADDE 12- (1) Hükmen yenik sayılmayı gerektiren durumlar aşağıda listelenmiştir;  
a) Yarışma saatinde yarışmanın oynanacağı sahada hazır bulunmamak ve ilgili branşın yarışma 

talimatında öngörülen sayıdan az sporcu ile yarışmaya çıkmak,  
b) Tertip Komitesinin, yarışma sonucu üzerinde önceden anlaşma yapılarak yarışma yapıldığına 

kanaat getirmiş olması,  
c) Yarışmalardan çekilmek,  
ç) Öğrenci kimliklerini hakeme ibraz etmeyen takım ve sporcuların bulunması,  
d) Yarışma esnasında idareci ve antrenörlerin hakemin görevini yapmasına engel olmaları ve 

seyircilerin sahaya girmek suretiyle yarışmanın devamını olanaksız kılmaları,  
e) Sahte öğrenci kimliği ile oyuncu oynatmak ve kimliksiz sporcu oynatmakta ısrar etmek,  
f) Kimlik tespitinden sonra, hakemin oyuncuları tanımamasından istifade ederek kimliksiz oyuncu 

değiştirmek,  
g) Bir yarışmada hakem tarafından oyundan çıkarılmak istenen oyuncu, idareci ve antrenörün sahayı 

terk etmemeleri veya yarışma bitmeden hakemin izni dışında sporcuların sahayı terk etmeleri halinde 
hükmen yenik sayılırlar.  

(2) Mazeretsiz iki defa yarışmaya çıkmayan takım organizasyondan çıkartılır. İlgili takımların bir 
sonraki organizasyonlara katılıp katılmayacağına Spor Yarışmaları Düzenleme Komitesi karar verir.  

(3) Hükmen yenme ve yenilmelerde sayı ve puanlar, ilgili branşın yarışma talimatına göre 
değerlendirilir.  
  

Ertelemeler  
MADDE 13- (1) Yarışmaların çok zorlayıcı nedenlerden dolayı başka bir tarihe ertelenmesi kararı 

Tertip Komitesine, yarışma anında ise hakeme aittir. Birimlerin anlaşmaları ile yarışmalar ertelenemez.  
(2) Ertelenen yarışmaların tarihini Tertip Komitesi kararlaştırır. Ertelenen yarışmada cezalı olan 

oyuncunun cezası, ertelenen maçta da geçerlidir.  
  

İtirazlar 
   MADDE 14- (1) İtiraz kapsamına giren durumlar 

a) Sporcunun cezalı olması,  
b) Kimliğin sahte olması,  
c) Durumu, yarışmada oynamaya uygun olmayan öğrenci veya personelin oynatılması,  
ç) Öğrencilik durumunun ilgili yönetmeliklere aykırı düşmesi halidir.  
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İtirazın yeri ve süreler  
MADDE 15- (1)  İtiraz, Yarışma başlamadan önce takım kaptanı veya idarecisi tarafından hakeme 

yapılır. 
(2) Tertip Komitesinin verdiği kararlara itiraz iki gün içinde Spor Yarışmaları Düzenleme 

Komitesine yapılır.  
(3)  Yapılan itirazlar haklı bulunursa 12’inci madde uygulanır.  

  
Cezalar ve cezai işlemler  
MADDE 16- (1)  Yarışmalarda cezaya ilişkin olaylarda;   
a) Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır,  
b) Hakemler, yarışmalardan sonra ihraç ettikleri sporcuların adlarını, olayı belirten bir raporla derhal 

Tertip Komitesi başkanlığına bildirir.  
c) Tertip Komitesi, hakem raporunda belirtilmese bile, yarışma sorumlusunun raporuna göre cezai 

işlem yapabilir.  
ç) Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Disiplin Yönetmeliğinin öngördüğü disiplin cezaları, öğrenci ve 

personel disiplin yönetmelikleri anlamında bir disiplin cezası sayılmaz ve siciline işlenmez.  
d) Müsabakalara katılan öğrencinin veya personelin davranışları, Yükseköğretim Kurumları’nın 

ilgili disiplin yönetmelikleri kapsamında bir uygulama gerektiriyorsa, bu yönetmeliklere göre işlem yapılır.  
e) Soruşturma aşamasında idari tedbir yetkisi, Spor Yarışmaları Düzenleme Komitesine aittir.  

 
İzinler 
Madde 17- (1) Müsabakalara katılacak öğrenci ve personel müsabaka süresince Rektörlük oluru ile 

izinli sayılırlar.  
  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
Genel Hükümler  

  
Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 18- (1) Bu Yönerge kabul edildiği tarihten itibaren Mehmet Akif Ersoy Üniversites i 

Senatosunun 04.02.2009 tarih ve 55/1 sayılı kararı ile kabul edilen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor 
Yarışmaları Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
 

Yürürlük  
MADDE 19- (1)  Bu Yönerge, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Senatosu tarafından kabul 

edildikten sonra yürürlüğe girer.  
  

Yürütme  
MADDE 20- (1)  Bu Yönerge, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.  

  
 Yönergenin Kabul Edildiği Senato Kararının 

Tarihi Sayısı 

28/09/2021 455/4 
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