
21-22 
BARTIN ÜNİVERSİTESİ 

BİLİM, KÜLTÜR, SANAT ve SPOR ŞENLİKLERİ 
SPOR MÜSABAKALARI TALİMATI 

 
Faaliyet Tarihi  : 30 Nisan - 27 Mayıs 2022 
Başvuru Tarihleri : 01 - 09 Mayıs 2022 
Kura Tarihi  : 10 Mayıs 2022 
 
Madde 1. Amaç ve Kapsam 
Bu talimat, Bartın Üniversitesi, Bilim Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri Komisyonu tarafından 
düzenlenecek olan spor karşılaşmalarına katılım koşullarının, fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu 
yöneticilerinin, takım akademik danışmanlarının, takım kaptanlarının, oyuncuların ve diğer ilgililerin 
uymakla yükümlü oldukları kuralların ve Bahar Şenlikleri kapsamında oynanacak olan müsabakaların 
organizasyonuna ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 
 
Madde 2. Kısaltmalar ve Tanımlar 
Bu talimat metninde geçen; 
Üniversite: Bartın Üniversitesi’ni, 
Fakülte/YO/MYO: Bartın Üniversitesi Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları 
BKSKOM: Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri Komisyonu 
BKSKOM Yetkilisi: BKSKOM adına görev yapan yetkiliyi, 
SKS: Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nı 
Tertip Komitesi: Müsabakaları tertip eden komiteyi, 
Disiplin Kurulu: BKSKOM Disiplin Kurulu’nu, 
Takım: Üniversite fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu bünyesinde kurulmuş olan takımları, 
Takım Akademik Danışmanı: Takımlara danışmanlık edecek akademik personeli, 
Yarışma Talimatı: BKSKOM tarafından belirlenen ilgili branşa yönelik yarışma talimatını 
İfade eder. 
 
Madde 3. Başvurular ve Gerekli Belgeler* 

1- Takımlar başvuru tarihleri arasında bağlantıda yer alan formu göndermeleri gerekmektedir. 
https://forms.gle/8kyRwZGhEBB5Yh2L6  

2- İlgili bağlantıda paylaşılan Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu sekreterliklerinden imzalı 
/ onaylı kafile listesi, 
https://cdn.bartin.edu.tr/kalite/fbab3ff33d1ddf27c49748c1e78ec574/frm0849-takim-kafile-listesi.docx  

3- Öğrenci belgesi (Müsabakalara katılacak öğrencilerin aktif öğrenci olması zorunludur) 
4- E-Devlet üzerinden; 

“Spor Bilgi Sistemi > Sağlık İşlemleri > Sağlık Beyanı > Sağlık Beyanı Oluştur” işlemleri 
izlenerek oluşturulacak sağlık beyanı çıktısının alınması. 

*Evraklar müsabakalardan önce tertip komitesine teslim edilecektir. 
 
Madde 4. Müsabakalara Katılacak Öğrencilerin Uygunluğu 

1- Müsabakalara katılacak öğrenciler Bartın Üniversitesi öğrencisi (aktif) olmak zorundadır. 
2- Öğrenciler, fakülte/yüksekokul/meslek Yüksekokulu sekreteri onaylı listede yer alarak öğrenci 

belgesine sahip olmalıdırlar. 
3- Bu maddede belirtilen hususlara aykırı davranan takımlar hakkında hükmen mağlubiyet ve 

turnuvadan ihraç kararı vermeye BKSKOM tertip komitesi yetkilidir. 



Madde 5. İtiraz Prosedürü 
Bir takım bir hakem kararı tarafından veya herhangi bir olay nedeni ile müsabaka sırasında olumsuz bir 
şekilde kendi aleyhlerine bir durum oluştuğuna inanıyorlar ise, itiraz prosedürü şu şekilde 
yürütülmelidir. 

1- İtiraz eden takımın oyuncusu, müsabakanın bitiminden 1 (bir) saat içerisinde sadece akademik 
danışmanlar tarafından BKSKOM Tertip Komitesine yazılı olarak yapmalıdır. 

 
Madde 6. Diskalifiyeler 
Sporcular veya takımlar Organizasyon Komitesi tarafından da ihraç edilebilir. Bundan ayrı olarak, 
şiddet, sözel veya fiziksel saldırı, şüpheli oyun sonucu gibi davranışlardan dolayı oyuncu 
organizasyondan ihraç edilebilir. Organizasyon Komitesi bahsedilen bu davranışlar nedeni ile takımın 
diğer üyelerinin katılımından dolayı (herhangi bir şey yapmasalar bile) tüm takımı ihraç edebilir. 
 
Madde 7. Disiplin Hükümleri 
Bu talimatta ve BKSKOM’un diğer talimatlarına aykırı davranan oyuncular, takım danışmanı ve 
takımlar ve diğer ilgililer hakkında “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” ve 
BKSKOM Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır. 
 
Madde 8. Kupa ve Madalyalar 

1- BKSKOM tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde müsabakaları sonucunda birinci, ikinci 
ve üçüncü olan takıma kupa, öğrencilere madalyalar verilir. 

2- Kupa töreni organizasyonu SKS tarafından yapılır. 
3- Takımlar BKSKOM’un belirleyeceği organizasyon kurallarına uymak ve Kupa törenine 

katılmak zorundadır. 
 
Madde 9. Organizasyon ve Sorumluluklar 

1- Müsabakaların oynanacağı salonları tahsis eden SKS, müsabaka alanının düzenini sağlar, 
gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerini alır. 

2- Müsabakalar BKSKOM’un hakem desteği ile gerçekleştirilir. 
3- BKSKOM yetkilisi, tüm raporları ve müsabaka sonuç belgelerini BKSKOM’a bildirmekle 

yükümlüdür. 
4- Faaliyetlere ilişkin yarışma programı olaylı müsabakalar ile ilgili işlemlerin yürütülmesi 

konularında BKSKOM yetkilidir. 
5- Müsabakalar ile ilgili tüm kararlar BKSKOM tarafından alınır ve gerekli işlemlerin yapılması 

için ilgili bildirimlerde bulunulur. 
 
Madde 10. Talimatta Düzenlenmeyen Hususlar 
Bu talimatta ayrıca düzenlenmeyen hususlar hakkında nihai olarak karar verme yetkisi BKSKOM’a 
aittir. 
  



“AYAK TENİSİ” 
MÜSABAKA TALİMATI 

 
Faaliyet Tarihi  : 30 Nisan - 27 Mayıs 2022 
Başvuru Tarihleri : 01 - 09 Mayıs 2022 
Faaliyet Yeri  : Kutlubey Kampüsü Spor Salonu  
Kura Tarihi  : 10 Mayıs 2022 
İletişim  : Dr. Öğr. Üyesi Recep AYDIN  

  Öğr. Gör. Gürkan ELÇİ 
  Berkay ÇELEBİ 

Not: Ayak Tenisi müsabakalarına katılacak Fakülte/YO/MYO bölüm takımlarının, 11/05/2022 tarihine 
kadar organizasyon komitesine Madde3.1’de belirtilen form ile imzalı takım listelerinin teslim edilmesi 
gerekmektedir. 
 
Katılım Koşulları, Oyun Kuralları ve Açıklamalar 

1- Kategoriler 
a. Üçlü Kızlar 
b. Üçlü Erkekler 
c. Üçlü Karışık 

2- Tüm kategoriler 3 set üzerinden oynanır. 2 set alan galip olur. 1 set 11 sayıda tamamlanır. Set 
10=10 luk eşitlik durumunda 12 de biter. 11=11 eşitlik durumunda 13 de biter. 12=12 lik eşitlik 
durumda 13 de biter ve 13 den sonra uzamaz. Sahaya çıkan bir takım oyuncularının forma ve 
kıyafetleri aynı renk, tip ve desen olmalıdır. Takımlar arasında en fazla 3 pas yapılarak karşı 
sahaya topu göndermek gerekmektedir. Her oyuncu topa 1 defa dokunabilir (El, kol vb. dokunuş 
kural ihlali sayılır). Servisler servis alanı içinden atılacaktır. Servis atarken top bir kere yere 
sekmesi ve en fazla 3 pas yapma zorunluluğu vardır. Servis haricinde gelen toplarda 3 pas 
yapma zorunluluğu yoktur. Takımlar arasında 3 pası 2 kişi de yapabilir. 3 oyuncunun da topa 
dokunmasına gerek yoktur. Topun 1 kere yere sekmesi zorunludur. Top 1 kere yere sektikten 
sonra hamle yapılabilir. Topa blok yapmak kural ihlalidir. 

3- Aşağıdaki durumlarda takıma bir puan verilir, 
Eğer rakip topu karşıya atamaz ise. Top rakibine en az iki kez çarpar. Rakip topa arka arkaya 
dokunur. Rakip topa eliyle veya koluyla dokunur. Rakip veya üzerlerindeki herhangi bir öğe 
fileye dokunur. Rakip set sırasında rakip oyuncuya dokunur. Rakip topa doğru şekilde 
dokunmaz. 

4- Saha ölçüleri, 
5.48m. x 8.23m. alan 
1.38m. servis alanı 
70cm. file yüksekliği 

  



“BASKETBOL” 
MÜSABAKA TALİMATI 

 
Faaliyet Tarihi  : 30 Nisan - 27 Mayıs 2022 
Başvuru Tarihleri : 01 - 09 Mayıs 2022 
Faaliyet Yeri  : Ağdacı / Kutlubey Kampüsü Spor Salonu  
Kura Tarihi  : 10 Mayıs 2022 
İletişim  : Öğr. Gör. Dr. Yılmaz ÜNLÜ 
     Doç. Dr. Fatih YAŞARTÜRK 

  Muhammed KÜÇÜKOKKA 
  Enes ÖZCAN 
  İrem Nur ERTAN 
  Sefa AKKIL 

Not: Basketbol müsabakalarına katılacak Fakülte/YO/MYO bölüm takımlarının, 11/05/2022 tarihine 
kadar organizasyon komitesine Madde3.1’de belirtilen form ile imzalı takım listelerinin teslim edilmesi 
gerekmektedir. 
 
Katılım koşulları, Oyun Kuralları ve Açıklamalar 

1- Kategoriler 
a. Kadınlar 
b. Erkekler 

Basketbol müsabakalarına katılmak isteyen takımlar, 
Takımlar yarışmaya 5 as oyuncu 3 yedek ile katılabilirler. (Minimum 5 oyuncudan az katılım 
sağlanamayacaktır) 

2- Takımlar maçtan 30 dakika önce spor salonunda hazır olmalıdır. Maç saati başladıktan sonra 10 
dakika içinde sahada hazır olmayan takımlar hükmen (21-0) maçı kaybeder. 

3- Maçlar 5’er kişilik takımlarla çift potada oynanır. Takımlar birbirinden karşıt renklerde üst 
giymek zorundadır. Takımlar en fazla 8 kişilik kadrolar oluşturabilecekler. Bu 8 oyuncu sahada 
5 asil, 3 yedek şeklinde bulunabilecektir. Birtakım müsabakaya en az 5 oyuncu ile başlayabilir. 
Fakat oyun dışı kalan oyuncuları nedeniyle 3 kişi kalan takım hükmen mağlup olur. 

4- Tüm kategoriler 2 devre ve 10 dk. üzerinden oynanır. Devre arası 5 dk.’dır. Normal sürenin 
beraberlik ile bitmesi durumunda 5 dk.’lık uzatma devresi oynatılacaktır. İlk uzatma süresi 
bitiminde beraberlik bozulmamışsa bundan sonra eşitlik bozulana kadar beş dakikalık uzatmalar 
oynanacaktır. 

5- Oyuncu değişikliği sayıdan sonra ya da oyun durduğunda yapılabilir. Sınırsız sayıda değişiklik 
yapılabilir. 

6- Bir devrede takım faulü 6 faul ile sınırlanır. 6. faul ve sonrası takım faullerinde karşı takım 1 
serbest atış kullanır. Teknik faul cezası 1 serbest atış + kenar, Sportmenlik dışı faullerde 2 
serbest atış +kenar kararı verilir. Bir oyuncu 5 faul, 2 teknik faul, 2 sportmenlik dışı faul veya 1 
sportmenlik 1 teknik faul alınca oyundan ihraç olur. 

7- Hükmen mağlubiyet durumunda mevcut skor sahada kalan takım adına galibiyet sonucu olarak 
belirlenir. Önde olan takım maçı bitiremeyecek durumda kalır ise maç skoru diğer takımın 
lehine 21-0 olarak belirlenir ve değerlendirmeye alınır. 

8-  Serbest atış kullanımı, sakatlık ve mola gibi durumlarda zaman durdurulur. 
9-  Takımların her devre için tek mola hakkı vardır. Mola süresi 1 dakikadır. (Uzatma devresinde 

her takımın bir mola hakkı vardır.) 
10-  Tüm maçlarında 24 saniye kuralı uygulanacaktır.  



“TENİS” 
MÜSABAKA TALİMATI 

 
Faaliyet Tarihi  : 30 Nisan - 27 Mayıs 2022 
Başvuru Tarihleri : 01 - 09 Mayıs 2022 
Faaliyet Yeri  : Kutlubey Kampüsü Tenis Kortları  
Kura Tarihi  : 10 Mayıs 2022 
İletişim  : Dr. Öğr. Üyesi Murat ÇELEBİ 

  Emre KAHRAMAN 
  Cemil Kaan DÖNMEZ 
  Yakup ÖNAL 

Not: Tenis müsabakalarına katılacak Fakülte/YO/MYO bölüm takımlarının, 11/05/2022 tarihine kadar 
organizasyon komitesine Madde3.1’de belirtilen form ile imzalı takım listelerinin teslim edilmesi 
gerekmektedir. 
 
Katılım Koşulları, Oyun Kuralları ve Açıklamalar 

1- Tenis müsabakalarına katılmak isteyen sporcular; 
a. Tek kızlar, Tek erkekler 
b. Çift erkek ve kızlar 

2- Tüm kategoriler 3 set üzerinden oynanır. 2 set alan galip olur. 1 set 6 oyunda tamamlanır. Set 
1-1 eşitlik durumunda 3’te biter. 2-2 eşitlik durumunda super tie-break oynanır ve 10 sayı alan 
kazanır. 

3- Uluslararası Tenis Federasyonu oyun kuralları geçerlidir. Oyunlar nizami ölçülerde tenis 
kortunda düzenlenecektir. 



“VOLEYBOL” 
MÜSABAKA TALİMATI 

 
Faaliyet Tarihi  : 30 Nisan - 27 Mayıs 2022 
Başvuru Tarihleri : 01 - 09 Mayıs 2022 
Faaliyet Yeri  : Ağdacı / Kutlubey Kampüsü Spor Salonu  
Kura Tarihi  : 07 Mayıs 2022 
İletişim  :Doç. Dr. Ayça GENÇ 
    Doç. Dr. Fatih YAŞARTÜRK 
    Öğr. Gör. Ömer AKYÜZ 
    Gamze DERE 

 İclal IŞILGAN 
    Yusuf ÇAKMAK 
Not: Voleybol müsabakalarına katılacak Fakülte/YO/MYO bölüm takımlarının, 11/05/2022 tarihine 
kadar organizasyon komitesine Madde3.1’de belirtilen form ile imzalı takım listelerinin teslim edilmesi 
gerekmektedir. 
 
Katılım koşulları, Oyun Kuralları ve Açıklamalar 

1- Voleybol müsabakalarına katılmak isteyen takımlar, 
a. Takımlar 6 asil 6 yedek olmak üzere 12 kişilik kafileden oluşur.  
b. Maç esnasında her takımın sahada en az 3 kadın oyuncu bulundurması zorunludur. 

2- Maçlar 2 set üzerinden oynanır. 2 set alan galip olur. 1 set 25 sayıda tamamlanır. Seti kazanmak 
için 2 farklı sayı kazanmak gerekir 25-23. Eşitlik durumunda 2 fark elde edilene kadar set devam 
eder. 

3- Final müsabakaları 3 set üzerinden oynanır. 3 set alan galip olur.  
4- Sahaya çıkan takım oyuncularının forma ve kıyafetleri aynı renk, tip ve desen olmak zorundadır. 

(Libero oynatan takımlarda liberonun farklı renk giymesi zorunludur.) 
 
  



“FUTBOL” 
MÜSABAKA TALİMATI 

 
Faaliyet Tarihi  : 30 Nisan - 27 Mayıs 2022 
Başvuru Tarihleri : 01 - 09 Mayıs 2022 
Faaliyet Yeri  : Ağdacı Kampüsü Futbol Sahası  
Kura Tarihi  : 10 Mayıs 2022 
İletişim  : Öğr. Gör. Gürkan ELÇİ 

  Aziz Oğuzhan ÇAKALOĞLU 
     Muzaffer ATASOY 
Not: Futbol müsabakalarına katılacak Fakülte/YO/MYO bölüm takımlarının, 11/05/2022 tarihine kadar 
organizasyon komitesine Madde3.1’de belirtilen form ile imzalı takım listelerinin teslim edilmesi 
gerekmektedir. 
 
Katılım Koşulları, Oyun Kuralları ve Açıklamalar 

1- Futbol faaliyetine katılmak isteyen takımlar; 
a. Takımlar yarışmaya en fazla 12 sporcu ile katılabilirler. 
b. Müsabaka başlamadan önce, müsabakada yer alacak biri kaleci olmak üzere 9 

futbolcunun bulunduğu müsabaka isim listesinin imzalanarak organizasyon yetkilisine 
ibraz edilmesi zorunludur. Bir takım 1 kaleci 8 futbolcudan daha az bir kadro ile 
müsabakaya başlayamaz. 

2- Bu talimatta aksi belirtilmedikçe, oyun kuralları, oyuncu değişiklikleri ve ihraçlar karşılaşmalar 
için Uluslararası Futbol Oyun Kurallarında yer alan kurallar geçerlidir. 

3- Müsabakalarda takımların 3’er oyuncu değişim hakkı vardır. 
4- Müsabakalar 2x25 dakika üzerinden oynanır. Devre arası 5 dakikadır. 
5- Müsabakadan, şiddetli hareket, saldırgan, aşağılayıcı ve küfürlü̈ hareketlerde bulunarak ihraç̧ 

edilen ve bu durum hakem ve gözlemci raporlarıyla belirlenen oyuncular müsabaka süresince 
oynayamazlar ve bu oyuncular ceza kuruluna sevk edilirler. Bir oyuncu müsabakada faullü 
oyun, kontrolsüz müdahale ve bu şekilde bariz gol atma şansının engellenmesi nedeniyle ihraç 
edilirlerse 2 maç, çift sarı kart nedeniyle oyundan ihraç edilirse 1 maç oynamama cezası alır. 
İhraç edilen oyuncuların durumları tertip komitesi tarafından, takım sorumlularına yazılı olarak 
tebliğ edilir.  

6- Sporcu ve Takım Kıyafetleri 
Bir takımın sahaya çıkan bütün sporcularının formaları ve şortları bir örnek olmalıdır. (Bütün 
oyuncuların forma ve kıyafetleri aynı renk, tip ve desen olmak zorundadır. Eğer takımlar bu 
kriteri kendileri sağlayamıyorsa kendilerine organizasyon komitesi tarafından verilecek yelekler 
ile sahaya çıkabilirler. Her iki takımında bu kriteri sağlamadığı durumlarda maçtan önce top-
kale belirleme para atışında yelek içinde para atışı yapılır.) 

7- Gollü ve golsüz beraberliklerde 3’lü seri penaltı atışları ile sonuca gidilir. 3 atış sonunda eşitlik 
bozulmazsa eşitlik bozulana kadar atış yapamaya devam edilir. 

8- BKSKOM, elverişsiz hava koşulları ve oyun için zorlayıcı sebeplerle müsabakayı başka bir 
güne erteleyebilir. 

 
 


