BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
ADEM ÇELİK SPOR OYUNLARI
YÖNERGESİ
AMAÇ:
MADDE 1. Bu yönergenin amacı, Beykent Üniversitesi Adem Çelik Spor Oyunlarını
düzenleme ve yürütme esaslarını belirlemektir.
KAPSAM:
MADDE 2. Bu Yönerge, Beykent Üniversitesi tarafından Yükseköğretim Kurumları arasında
düzenlenecek müsabakalarda yer alan yönetici, çalıştırıcı, hakem ve sporcular ile
organların görev ve yetkilerini kapsar. Her yıl hangi spor dallarında müsabaka
düzenleneceğine üniversite Rektörlüğü karar verir.
ORGANLAR
MADDE 3. Adem Çelik Spor Oyunları’nın düzenleme ve yürütme organları şunlardır:
a) Organizasyon Kurulu,
b) Spor Dalı Yürütme Komitesi
ORGANİZASYON KURULU
MADDE 4.
1) Organizasyon Kurulu Rektörün görevlendirdiği Rektör Yardımcısının başkanlığında
aşağıdaki üniversite mensuplarından oluşur:
a) Beykent Üniversitesi Genel Sekreteri
b) Beykent Üniversitesi Bütçe Daire Başkanı
c) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı
d) Beykent Üniversitesi Öğrenci Konseyi üyesi
e) Öğrenci Konseyi tarafından seçilen üç öğrenci
2) Kurul, ihtiyaç duyulduğu zaman başkanın çağrısı ile toplanır. Gündemindeki konuları
görüşerek karara bağlar.
3) Organizasyon Kurulu ve spor dalları yürütme komitesi üyeleri 1 yıl süre ile görev
yaparlar. Üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Seçimler her yıl ekim ayı içinde yapılır.

4) Organizasyon Kurulu’nun görevleri şunlardır:
a) Spor Dalı yürütme komitesi başkanını seçer.
b) Spor Dalı tarafından önerilen Yürütme komitesi listesini onaylar.
c) Hangi spor dallarında müsabaka düzenleneceğine karar verir.
d) Müsabakalar için hakem temin eder.
e) Güvenlik ve sağlık ile ilgili gerekli önlemleri alır.
f) Spor müsabakalarının yapılacağı yeri ve tarihi belirler. Fikstür ve programlarını
onaylayıp, katılacak üniversiteleri bildirilmesini sağlar.
g) İtiraz ve ertelemeleri değerlendirerek karara bağlar.
h) Organizasyonda meydana gelen disiplin iş ve işlemlerine ilişkin kararları verir.
SPOR DALI YÜRÜTME KOMİTESİ
MADDE 5. Spor Dalı Yürütme Komitesi, her spor dalı için ayrı ayrı ve Organizasyon Kurulu
dışındaki üniversite mensuplarından seçilerek, bir başkan ve başkanın önerdiği adaylardan
organizasyon kurulunca görevlendirilen iki üyeden oluşur.
Spor Dalı Yürütme Komitesi, Başkanın çağrısıyla toplanır. Gündemindeki konuları karara
bağlar. Kararlar tutanaklara yazılır ve imzalanır.
Komite aşağıda sayılan görevleri yerine getirir.
a) Yarışma Fikstürünü hazırlar ve Organizasyon Kurulu’nun onayını alarak yürütülmesini
sağlar.
b) Yarışmaların özel kurallarını belirler ve Organizasyon Kurulu’nun onayını aldıktan sonra
gerekli duyuruları yapar ve uygulamasından sorumlu birim olarak müsabakaları yürütür.
c) Sporcu öğrencilerin okul kimliğini kontrol eder veya hakemler tarafından kontrol
edilmesini sağlar.
d) Yarışma için saha ve teçhizatları hazırlar.
e) Yarışmalarda gözlemci bulundurur.
f) Hakemlerin ve saha komiserlerinin raporlarını inceler, bilgi ve belgeleri ile Organizasyon
Kurulu’na sunar. Onayı takiben gerekli duyuruları yapar.

g) Yarışmaların ertelenmesi halinde durumu Organizasyon Kurulu’na bildirir.
h) Yarışmalarda çıkan anlaşmazlıkları ve itirazları inceleyerek sonuçlandırmak üzere bir
raporla birlikte organizasyon Kurulu’na sunar. Cezayı gerektiren bir işlem varsa yerine
getirir.
i) Yarışmalara ilişkin bilgileri bir dosya halinde Organizasyon Kurulu’na sunar.
j) Müsabakaların yürütülmesinden organizasyon kuruluna karşı birinci derecede sorumludur.
YARIŞMALARA KATILMA KURALLARI:
MADDE 6. Yarışmalara katılmanın temel kuralları şunlardır:
a) Sporcu öğrenciler üniversitenin kayıtlı önlisans veya lisans öğrencisi olmak.
b) Üniversiteden uzaklaştırma cezası veya daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak.
c) 28 yaşından gün almamış olmak.
YARIŞMALARDA İSTENECEK BELGELER:
MADDE 7.
a) Yarışmalarda, yarışmanın düzenlendiği öğretim yılına ait öğrenci belgesi ve Türkiye
Üniversite Sporları onaylı sporcu lisansı.
b) Üniversite doktorundan onaylı Spor yapmasında sakınca yoktur ibareli sağlık raporu
MADDE 8.
Yarışmalarda varsa misafir takım yöneticilerinin talep ve istekleri Spor Dalı Yürütme
Komitesi Başkanlığı tarafından Organizasyon Kurulu Başkanlığına iletilir ve sonuçlandırılır.
HÜKMEN YENİK SAYILMA:
MADDE 9. Hükmen yenik sayılma durumları şunlardır:
a) Müsabaka’nın başlayacağı zamanda yarışma yerinde hazır bulunmamak (maç saatinden
itibaren 15 dakika beklenir, 15 dakikalık süre sonunda sahada hazır bulunmayan takım
hükmen mağlup sayılır.)
b) Hakemin görevini yapmasına engel olmak, saldırıda bulunmak.
c) Sahada kavga etmek, olay çıkarmak
d) Geçersiz belge veya kimlikle oyuncu oynatmak, sporcu listesi kontrolünden sonra oyuncu

değiştirmek.

ERTELEME:
MADDE 10. Müsabakalar, bazı zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkması üzerine yarışma öncesi ve
yarışma sırasında ertelenebilir. Yarışma öncesinde erteleme takdiri Yürütme Komitesinin
önerisi üzerine Organizasyon Kurulu’na, yarışma sırasındaki erteleme takdiri ise hakeme
aittir. Bu kararlar kesindir.
İTİRAZLAR:
MADDE 11. Yarışma kurallarına uygun olmayan durumlara itirazlar yarışma sırasında takım
kaptanı veya yönetici tarafından itiraz sebebini açıkça belirten yazı ile müsabakanın ilk 30
dakikası içerisinde gözlemciye yada Organizasyon Komitesi’ne yapılır. Yarışmadan sonra
ortaya çıkan bir durumun değerlendirilmesi ise Organizasyon Komitesi’nin takdirindedir.
ÖDÜLLER:
MADDE 12. Birey yada takımlara müsabaka sonunda verilecek derecelerde buna bağlı olarak
verilmesi uygun görülen ödüller Organizasyon Kurulu tarafından belirlenir. Bu ödüller tespit
edilecek protokole dahil kişiler tarafından törenle sahiplerine sunulur.
DİSİPLİN:
MADDE 13. Yarışmalarda ortaya çıkan ve cezayı gerektiren durumlarda üniversite Disiplin
Yönetmeliği’ne ve ilgili spor dalının uluslararası oyun kurallarına göre işlem yürütülür.
Disipline ilişkin karar almaya, gerektiğinde sporcu öğrenciyi suç belgeleriyle beraber
öğrenim yaptığı kuruma bildirmeye Organizasyon Kurulu yetkilidir.
GENEL HÜKÜMLER:
MADDE 14.
a) Takımlar, kişisel spor malzemelerini kendileri sağlamak, ulusal ve uluslararası oyun
kurallarına uygun olarak sahaya çıkmak zorundadırlar.
b) Tüm sporcu ve idareciler sporun gerektirdiği ahlak, dostluk ve nezaket kurallarına
uymayı ve bu ana ilkelere uyumlu kalmayı kabul ve taahhüt ederler.
MADDE 15. Yarışmaya katılacağını bildirdiği halde yarışmaya mazeretsiz katılmayan ve
yarışmaya katılacağını bildirmesine karşın iki maç sahaya çıkmayan takımlar turnuvadan
elenmiş sayılır.
MADDE 16. Adem Çelik Spor Oyunları harcamaları mütevelli heyet tarafından sağlanan
bütçeden karşılanır.

MADDE 17. Bu yönergede bulunmayan hususlarda Organizasyon Kurulu kararları geçerlidir.
MADDE 18. Bu yönerge Beykent Üniversitesi senatosunun 06.11.2008 tarihli 2008/15 sayılı
toplantısında görüşülerek oy birliği ile kabul edilmiş ve yürürlüğe konulmuştur.
MADDE 19. Bu Yönergeyi Beykent Üniversitesi rektörü yürütür.

