TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU
ETİK İLKELERİ

Federasyonumuz yüksek öğretim kurumlarında sporu tanıtmak, sevdirmek, kurumlar
arasında koordinasyonu sağlayarak, evrensel insani ve sportif yüksek değerleri dikkate alan,
nitelikli ulusal ve uluslar arası spor organizasyonları düzenlemeyi amaç edinmiştir.
Bu amacın gerçekleştirilmesi için yarışmalarda sporcunun sağlık ve güvenliği temel
alınarak, antrenör ve yöneticilerin karşılıklı hoşgörü, saygı, sevgi, adalet, yardımseverlik ve
dayanışma ilkelerini benimsemeleri etkinliklere katılımın ön şartıdır.
Bu bağlamda, federasyonumuzun organizasyonlarına katılan tüm bireylerin aşağıdaki etik
ilkelere uygun davranışlar sergilemeleri bulundukları konum gereği önem arz etmektedir;
1. Üniversite Sporları Federasyonu etkinliklerine katılan kişiler öğrencilerdir. Öğrencilerin
birinci önceliği kurumunda nitelikli eğitim almaktır.
2. Etkinlikler esnasında sporcuların (öğrenci) sağlığı ve güvenliği her zaman birinci
önceliktir. Bundan taviz verilmez.
3. Yarışmalara katılan tüm sporcu, yönetici, antrenör ve hakemler için spor bir insani
amaçtır. Bu nedenle spor camiası etik değer ihlallerine kayıtsız kalmaz.
4. İdareciler, antrenörler ve sporcular yarışma öncesi, süresi ve sonrasında takım
arkadaşlarına, rakip sporculara, antrenörlere, hakemlere ve seyircilere karşı şiddet içeren,
aşağılayıcı ve küçük düşürücü tutum, davranış ve söylemde bulunmaz.
5. Tüm katılımcılar federasyonumuz tarafından belirlenen kurallara ve talimatlara eksiksiz
uyar. Etkinliklerin sağlıklı ve adil bir ortamda uygulanmasını sağlamaya gayret gösteren
hakemlere ve yöneticilere karşı anlayışlı ve hoşgörülü davranır.
6. Yarışma öncesinde veya yarışma sırasında yasal olmayan ve doping kapsamına giren
ilaçlar kullanmaz.
7. Yöneticiler ve sporcular müsabakaların ve organizasyonların sağlıklı bir şekilde
sonuçlanmasını etkileyecek tutum ve davranışlardan uzak durur.
8. Spor organizasyonlarında müsabaka içi veya müsabaka dışı din, dil, ırk ve cinsiyet
ayrımcılığını simgeleyen söz, davranış ve eylemde bulunulmaz.
9. Federasyon faaliyetlerine katılan sorumlular temsil ettikleri kurumun ve diğer kurumların
itibarını ve imajını zedeleyecek davranışlarda bulunmaz.
10. Spor insan yaşamının ve eğitiminin ayrılmaz ve çok önemli bir parçasıdır. Bilinçli sporcu
önce kendisine, yaptığı spora, rakibine, hakeme, antrenöre, yöneticiye, teknik ekibe ve seyirciye
saygı duyar.
TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU ETİK KURULU TÜM SPORCU,
HAKEM, ANTRENÖR VE İDARECİLERİMİZE SPORTİF FAALİYETLERDE BAŞARILAR
DİLER.

