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13.03.2015                                                    SENATO                                            2015/2-IX 
 

 

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 

SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ 

HAKKINDA YÖNERGE 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı, Bitlis Eren Üniversitesi öğrencilerinin fakülte 

ve yüksekokullar arası, Türkiye üniversiteler arası,   diğer yurt içi, yurt dışı resmi ve özel 

kurum ve kuruluşlar aracılığıyla yapılacak müsabaka ve yarışmalarla ilgili usul ve esasları 

belirlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Bitlis Eren Üniversitesi öğrencilerine yönelik spor 

faaliyetlerinin yürütülmesi ve düzenlenmesi hakkındaki hükümleri kapsar. 

Dayanak 
MADDE  3  –  (1)  Bu  Yönerge,  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanununun  46’ncı  ve 

47’nci maddeleri uyarınca Sağlık Kültür ve Spor Dairesinin yürüteceği hizmetleri düzenleyen 

3 Şubat 1984 tarih ve 18301 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Kültür ve Spor Dairesi 

Teşkilatlandırma Yönetmenliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen; 
BESYO, Bitlis Eren Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nu, 

EUSA, Avrupa Üniversite Spor Birliğini, 

İdareci, Spor kafilesinin başında görevli idari elemanı, 

Rektör, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü’nü, 

Rektörlük, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü’nü, 

SKS, Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığını, 

Spor  Şube  Müdürlüğü,  Sağlık  Kültür  ve  Spor  Dairesi  Başkanlığı  Spor  Şube 

Müdürlüğünü, 

Şube  Müdürü,  Sağlık  Kültür  ve  Spor  Daire  Başkanlığı  Spordan  Sorumlu  Şube 

Müdürünü, 

TÜSF, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunu, 

Üniversite, Bitlis Eren Üniversitesini, 

İfade eder. 
 

 
 

İKİNCİ BÖLÜM Organların 

Teşkili ve Görevleri 
 

 
 

Organlar 
MADDE 5 – (1) Spor faaliyetlerinin yürütülmesi ve düzenlenmesi ile ilgili organlar ve 

birimler şunlardır; 

a) Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu (SFDYK) 

b) Spor Organizasyon Komitesi (SPORKOM) 

c) Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü
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MADDE  6  –  (1)  Spor  Faaliyetleri  Düzenleme  ve  Yürütme  Kurulu  (SFDYK), 

Rektörün görevlendirdiği rektör yardımcısı başkanlığında, BESYO Müdürü ile SKS Daire 

Başkanından oluşur. 

MADDE  7  –  (1)  Spor  Faaliyetleri  Düzenleme  ve  Yürütme  Kurulu’nun  (SFDYK) 

görevleri şunlardır; 

a) Üniversitenin spor hizmetleri ve faaliyetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesi ile ilgili 

her türlü kararları almak, 

b) Her eğitim-öğretim yılı başında, Üniversite içi müsabaka ve yarışma dallarını 

belirlemek, bu faaliyetler için belirlenen teknik kurallara uygun olarak Üniversite içi spor 

faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak, 

c) Her öğretim yılı başında Üniversitenin yurt içi ve yurt dışı organizasyonlarda temsil 

edileceği spor dallarını belirlemek. 

ç) Üniversitenin katılacağı yurt içi ve yurt dışı müsabaka ve yarışmalar ile öğrenci ve 

personele  yönelik  düzenlenen  kurslarda  görevlendirilecek  eğitmen  ve  antrenörleri  tespit 

etmek. 

d) Bu eğitmen ve antrenörler, öncelikle üniversite içindeki öğretim elemanı ve diğer 

personelden belirlenir. Üniversite içinde uygun personelin bulunmaması durumunda BESYO 

müdürlüğünce belirlenen kriterlere göre SKS tarafından hizmet alımına gidilir. 

e) Üniversiteye ait spor tesislerinin etkin kullanılmasını sağlamak, 

f) Öğrenci ve personelin ilgi duydukları spor dallarında eğitim ve kurslar organize 

etmek, 

g) Spor etkinliklerine ve organizasyonlara ait gerekli düzenlemeleri yapmak, belirlenen 

malzeme isteklerinin teknik şartnamelere ve mevzuata uygun şekilde alımını sağlamak, 

ğ) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yaparak, spor alanında yapılan müsabaka ve 

yarışmalara Üniversiteyi temsilen öğrencilerin katılmalarını sağlamak, 

h) Ulusal ve uluslararası başarı elde eden öğrenciyi teşvik edici ödülleri önermek, 

MADDE 8 – (1) Spor Organizasyon Komitesi (SPORKOM), Rektör tarafından 

görevlendirilen bir BESYO Öğretim Elemanı Başkanlığında, SKS Şube Müdürü, Spor 

Koordinatörü ve Birim Memurundan oluşur. 

(2)  Spor Koordinatörü; üniversite içi sportif faaliyetler ile öğrenci kulüplerinin sportif 

faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyonu ve eşgüdümünde, rektör tarafından görevlendirilen 

personeldir. 

MADDE 9 – (1) Spor Organizasyon Komitesi’nin (SPORKOM) görevleri şunlardır; 

a) Üniversite içi spor organizasyon ve faaliyetlerinin teknik kurallarını belirlemek, 

b) Üniversite  içi  spor  organizasyon  ve  faaliyetlerinin  teknik  toplantılarını  ve  kura 

çekimlerini yapmak, 
c) Üniversite içi turnuva programlarını hazırlamak, 
ç) Üniversite  içi  spor  faaliyetleri  organizasyonu  kapsamında  yapılan  müsabaka  ve 

yarışmalarda meydana gelen idari konularda karar almak ve SKS’yi bilgilendirmek, 

d) Üniversite  içi  yarışmalar  için  fakülte  ve  yüksekokullar  spor  temsilciliklerinin 

oluşturulmasını sağlamak, 

e) Kayıt dönemlerinde yetenekli, lisanslı sporcuları tespit etmek üzere stand açmak. 

MADDE 10 – (1) Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü’nün 

görevleri; 

a) SKS  tarafından  sunulacak  spor hizmetlerinin  etkin,  verimli  ve amaca uygun  bir 

şekilde koordinasyonunu ve ilgili mevzuat gereğince yürütülmesini sağlamak, 

b) SFDYK’ın sekretaryasını yapmak. 
c) SFDYK ve SPORKOM tarafından alınan kararları yürütmek,
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Müsabaka ve Yarışmalar 
 

MADDE 11 – (1) Üniversite içi spor faaliyetleri; fakülte ve yüksekokullardaki 

öğrencilere yönelik, Üniversitenin saha, tesis ve malzeme imkânları göz önünde tutularak 

organize edilen müsabaka ve yarışmalardır. Bu yarışmalar; 

a) Fakülte ve yüksekokullar arası takım sporları müsabakaları, 

b) Fakülte ve yüksekokullar arası bireysel spor müsabaka ve yarışmalardır. 

(2)   Üniversitelerarası   spor   faaliyetleri,   yurt   içi   ve   yurt   dışı   organizasyonlarda 

Üniversiteyi temsil edecek sporcuların katılacağı müsabaka ve yarışmalardır. Bu müsabaka ve 

yarışmalar, 

a)           TÜSF tarafından organizasyonu yapılan Türkiye Üniversiteler arası müsabaka 

ve yarışmalar, 

b)          EUSA tarafından organizasyonu yapılan Avrupa Üniversiteler arası müsabaka 

ve yarışmalar, 

c)           Türkiye’de bulunan üniversitelerin düzenledikleri müsabaka ve yarışmalar, 

ç) Diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen müsabaka ve yarışmalar, 

d)          Bitlis  Eren  Üniversitesi’nin  organize  ettiği  diğer  üniversitelerin  katıldığı 

müsabaka ve yarışmalardır. 

MADDE 12 – (1) Üniversite içi spor faaliyetleri şu şekilde düzenlenir ve yürütülür; 

a)  Her  eğitim  öğretim  yılı  başında  üniversite  içi  spor  faaliyetlerinde  hangi  spor 

dallarında müsabaka ve yarışma yapılacağına SFDYK tarafından karar verilir, 

b) SFDYK tarafından alınan kararlar Rektör oluruna sunulur. 

c)  SPORKOM  tarafından  spor  dallarıyla  ilgili  müsabaka  ve  yarışma  takvimi  spor 

temsilcileri eşliğinde kura çekimi yapılarak belirlenir, 

ç) Yapılacak spor müsabakaları ve yarışmalarda görev alacak hakem ve personel sayısı 

belirlenir, bunlarla ilgili çalışma yapılması için SKS’ ye bilgi verilir, 

d)   Yarışmalara   katılan   sporculara   müsabaka   malzemeleri   (forma,   şort,   tozluk, 

antrenman topu vb.) SKS tarafından temin edilir, 

e) Müsabaka ve yarışmalarda dereceye giren sporculara SFDYK önerisi ve Rektör oluru 

ile belirlenen ödüller verilir. 

MADDE 13 – (1) Üniversitelerarası Spor Müsabakaları şu şekilde düzenlenir ve 

yürütülür 

a) BESYO Müdürlüğü tarafından katılımı muhtemel (öngörülen) takım ve bireysel spor 

dalları belirlenir. 

b) Üniversiteyi temsil edecek sporcuların seçimi BESYO Müdürlüğünce yapılır. 

c) Takım ve bireysel sporcuların çalıştırıcıları BESYO Müdürlüğü tarafından öncelikle 

BESYO öğretim elemanları arasından belirlenir. İlgili spor dalı çalıştırıcısının BESYO 

bünyesinde bulunmaması halinde; kriterleri BESYO Müdürlüğünce tespit edilen çalıştırıcı 

SKS tarafından hizmet alımıyla temin edilir. 

d) Spor dallarında müsabaka ve yarışmalara katılacak kafile (sporcu ve çalıştırıcı) listesi 

BESYO Müdürlüğünce, idareci ise SKS tarafından belirlenir. 

e) Kafilede bulunanların yol ücretleri, barınma ve gıda harcamaları için harcırah 

kanununa göre yolluk ve yevmiyeleri SKS tarafından verilir. 

f)  Üniversitelerarası  yarışma  ve  müsabakalara  katılacak  olan  sporcular  için  gerekli 

malzeme  ve  ekipmanların  teknik  şartnameleri  BESYO  Müdürlüğünce  hazırlanır.  SKS
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tarafından temin edilen,  üniversitelerarası müsabakalarda kullanılacak sporcu  malzemeleri 

(eşofman, forma, şort, çorap, yarışma kıyafeti, top, vb.) BESYO deposuna zimmetle teslim 

edilir. Sporculara malzeme dağıtımı BESYO Müdürlüğü tarafından antrenman, müsabaka ve 

yarışma tarihlerine göre yapılır. 
 

g)  Üniversite  içi  müsabakalarda  kullanılacak  malzemeler  SKS  tarafından  zimmetle 

teslim edilir. SKS deposunda muhafaza edilir. 
 

MADDE 14 – (1) Üniversite takımlarını çalıştıran antrenörlerle ilgili değerlendirme 

raporları, her akademik yıl sonunda BESYO müdürlüğü SFDYK’ya sunulur. 
 

(2) Üniversite takımlarını çalıştıran antrenörlerden öğretim elemanı olup ta hakkında 

olumsuz rapor düzenlenenlere bir sonraki yıl görev verilmez. 
(3)  Üniversite  takımlarını  çalıştıran  antrenörlerden,  hizmet  alımıyla  görev  yapanlar 

hakkında olumsuz rapor düzenlenenlere bir daha görev verilmez. 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Diğer Hükümler 
 

MADDE 15 – (1) Milli müsabakalara, uluslararası karşılaşmalara veya Bitlis Eren 

Üniversitesi’nin temsil edileceği tüm sportif müsabakalara katılacak sporcu öğrenciler, bu 

faaliyetlerle çakışan ders, ara sınav, uygulama, seminer vb. eğitim faaliyetlerinden müsabaka 

veya yarışmalar süresince Rektörlük kararı ile mazeretli izinli sayılırlar. 

MADDE 16 – (1) Harcamalar, SKS bütçesinden karşılanır. 

MADDE 17- (1) Spor faaliyetlerinde ortaya çıkan ve cezayı gerektiren durumlar 

Üniversite Disiplin Yönetmeliği'ne ve ilgili spor dalının uluslararası oyun kurallarına göre 

işlem görür. SFDYK; spor disiplin kurallarına aykırı fiil ve olayları görüşerek karara bağlar. 

Gerektiğinde kusurlu öğrenciyi veya personeli suç belgeleri ile beraber birimine bildirir. 

Yürürlük: 
MADDE 18 – (1) Bu Yönerge, Bitlis Eren Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği 

tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme: 
MADDE 19 – (1) Bu Yönerge hükümlerini, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü yürütür. 


