ETİK KURULU TALİMATI
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ ve TANIMLAR
MADDE 1 – AMAÇ
Bu talimat Üniversite Sporları Camiası’ nda etik değerlerin korunmasını ve bu değerlere
toplumsal duyarlılığın artmasını sağlamak amacıyla Etik Kurul’un çalışma usul ve esaslarını
belirler ve Üniversite Sporları Camiası’ nın uyması gereken etik davranış ilkelerini düzenler.

MADDE 2 - TANIMLAR
Bu talimatta geçen;
a) Statü: 18.03.2013 tarihli ve 28769 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Ana Statüsünü,
b) FISU: Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu’nu,
c) EUSA: Avrupa Üniversite Sporları Federasyonları Birliğini,
d) TUSF: Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nu,
e) Uluslararası Kuruluşlar: Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun bağlı olduğu
uluslararası kuruluşları,
f) Kurul: TUSF Etik Kurulu’nu,
g) Üniversite Sporları Camiası: TUSF faaliyetlerine katılan sporcu, antrenör, idareci, yönetici,
hakem ve faaliyetle ilgili diğer gerçek ve tüzel kişileri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
KURULUN OLUŞUMU ve GÖREVLERİ
MADDE 3 - KURULUN OLUŞUMU
(1) Etik Kurul, TUSF Başkanının teklifi ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile seçilecek bir
Başkan ve en az beş (5) üyeden oluşur.
(2)

Kurul’un görev süresi dört (4) yıldır. Bununla birlikte, Kurul’un görev süresi her

halükarda TUSF Yönetim Kurulu’nun görev süresi ile sınırlıdır.
(3) Kurul’un hiçbir üyesinin yerine, istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça, yenisi
atanamaz.
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(4) Kurul, ilk toplantısında üyeler arasından bir başkan vekili ve bir raportör seçer. Başkan ve
Başkan Vekili’ nin yokluğu halinde, Kurul’a en yaşlı üye başkanlık eder.
MADDE 4 - KURULUN GÖREVLERİ
(1) Kurul;
a) Bu Talimatın 2. maddesi (g) bendinde belirtilen özel ve tüzel kişilerin, Üniversite Sporları
Disiplin Talimatı uyarınca işlem yapılmayan ve bu Talimat kapsamına giren, ihlâllerini
inceler ve disiplin ihlali kanaati oluştuğunda ilgili dosyayı Disiplin Kurulu’na sevk edilmek
üzere TUSF Başkanlığı’na gönderir,
b) Etik Değerlerin korunması ve toplumdaki saygınlığının zedelenmemesi için gerekli
denetimleri ve bilinçlendirmeyi yapar,
c) Üniversite Sporları Camiası’ nın uyması gereken etik davranış ilkelerinin ihlâl edildiği
iddiasıyla yapılan başvuruları inceler, araştırır ve karara bağlar,
d) Etik davranış ilke ihlalleri konusunda ulusal ve uluslararası uygulamada karşılaşılan
sorunlara yönelik olarak, istendiğinde, TUSF Başkanlığı’na görüş bildirir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İHLALLERİN İNCELENMESİ

A-

ETİK DAVRANIŞ İLKESİ İHLALİNİN İNCELENMESİ

MADDE 5 – KURULA BAŞVURU
(1)

Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen herhangi bir müsabaka ve

organizasyonda Etik davranış ilkelerinin ihlal edildiğiyle ilgili başvurular, yazılı veya
elektronik posta yolu ile TUSF Başkanlığı’na hitaben yapılır. Başvurularda doğru kimlik
bilgileri ve açık iletişim adreslerine yer verilir. Bu adresler TUSF tarafından gizli tutulur.
(2) Başvuru süresi ihlâlin oluştuğu tarihten, ayrıca, ulusal ve uluslararası müsabakaların bitiş
tarihinden itibaren 15 gündür. Ancak, TUSF, bazı özel durumlarda, bu süreyi dikkate almadan
değerlendirme yapabilir.
(3) Etik Kurul üyeleri, faaliyetlerde görevli Federasyon temsilcisi, hakem, gözlemci ve
Organizasyon Tertip Komitesi Başkanı veya üyeleri bu talimat hükümlerini ihlal eden kişileri
re’sen de TUSF Başkanlığına sevk etme hak ve yetkisine sahiptir.
(4) Başvurular öncelikle usul yönünden Etik Kurul üyeleri tarafından incelenir. Bu talimatta
belirtilen yazılı başvuru koşullarını taşımayan veya karalama amacı güden veya başvuru
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konusuyla ilgili yeterli bilgi ve belge içermeyen başvuruların esas bakımından incelenmesi
için Etik Kurulu’na sevki yapılmaz.
(5) Kurul, başvuru sahibinin kimlik bilgilerini, yargı organlarınca ve Tahkim Kurulunca talep
edilmesi dışında gizli tutar.
MADDE 6 - İNCELEME, ARAŞTIRMA ve İTİRAZ
(1) Kurul, kendisine gelen başvuruları başvuru tarihinden itibaren en geç iki (2) ay içerisinde
değerlendirmeye almak zorundadır.
(2) Başvuru dilekçeleri kural olarak, kayıt sırasına göre incelenir. Bununla birlikte Kurul,
önemini dikkate alarak, bir başvurunun öncelikle incelenmesine karar verebilir.
(3)

Kaydı yapılan başvurular, Kurul tarafından incelemeye alınır ve 7 gün içinde

cevaplandırılmak üzere ilgilisine savunma istem yazısı gönderilir. Başkan tarafından dosya, iş
durumuna göre, raportöre veya üyelerden birine havale olunur. Kurul, incelemesini kural
olarak dosya üzerinde yapar. Bununla birlikte Kurul, gerekli görürse, ilave bilgi ve belge
istenmesine, yerinde inceleme yapılmasına karar verebilir. Müzakereleri Başkan yönetir.
(4) Üniversite Sporları Camiasındaki özel ve tüzel kişiler, Kurul’un başvuru konusu ile ilgili
olarak istediği bilgi ve belgeleri verir.
(5)

Kurul, bu Talimat kapsamındaki kuruluşlardan ilgili temsilcileri çağırıp bilgi alma

yetkisine sahiptir.
(6) Kurul, inceleme sonunda verdiği esas hakkındaki kararını TUSF Başkanlığına yazılı
olarak bildirir.
(7) Taraflar, inceleme sonucunun kendilerine bildirilmesi tarihinden itibaren 7 gün içinde
Tahkim Kurulu nezdinde karara itiraz edebilir. Süresi içinde itiraz edilmemesi veya itirazın
reddedilmesi halinde karar, inceleme sonucu kesinleşmiş Kurul Kararına dönüşür.
Kesinleşmiş kararlar TUSF’ nin resmî internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyurulur.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TOPLANTI ve TEBLİGATLAR

MADDE 7 - KURUL TOPLANTILARI
(1) Kurul, başkanın veya mazereti olması halinde başkan vekilinin daveti üzerine en az dört
(4) üyeyle toplanır ve kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin oyçokluğuyla alınır. Oy
kullanmak zorunlu olup çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu
belirleyicidir.
(2) Kurul kararlarında bağımsızdır.
(3) Karar, karara katılan üyeler tarafından imzalanır; var ise muhalefet şerhleri de eklenir.
Kararlar ve muhalefet şerhleri gerekçeli olur.
MADDE 8- TEBLİGATLAR
(1)

Tüm tebligatlar, kural olarak tarafların TUSF’ ye bildirdikleri adreslerine yapılır.

Üniversite Sporları Camiası’ ndaki kişilere tebliğ edilecek karar ve diğer belgeler bağlı
bulundukları üniversitenin rektörlüğüne gönderilir. Rektörlüğe yapılan tebligat ilgilisine
yapılmış sayılır.
(2) Kurul, gerekli gördüğü takdirde, tebligatları tarafların TUSF nezdinde bulunan faks
numarasına veya elektronik posta adreslerine de yapabilir. Gerekli hallerde tebligatlar, TUSF
personeli veya İl Temsilcilikleri aracılığıyla yapılabilir. Muhatabın tebligatı tebellüğ etmekten
imtina etmesi halinde durum tutanak ile tespit edilir ve bu tutanak tebliğ yerine geçer.
BEŞİNCİ BÖLÜM
ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ
MADDE 9 - GENEL YÜKÜMLÜLÜK
Üniversite Sporları Camiası müsabaka süresince sporcuların sağlığını ve güvenliğini öncelik
sayar ve başarıdan daha önemli kabul eder.
MADDE 10 - HOŞGÖRÜLÜ ve SAYGILI OLMA
Üniversite Sporları Camiası’ ndaki tüm gerçek ve tüzel kişiler, ilişkilerinde nezaket ve
karşılıklı saygı ve hoşgörü anlayışı çerçevesinde davranırlar.
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MADDE 11 – SPORTMENLİK DIŞI DAVRANIŞLARDAN KAÇINMA
Üniversite Sporları Camiası’ ndaki tüm gerçek ve tüzel kişiler; iletişimleri sırasında şiddet
içeren, ön yargılı, suçlayıcı, aşağılayıcı ve küçük düşürücü davranışlarda bulunmazlar.
MADDE 12 – KURALLARA UYMA ve ÖRNEK OLMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Üniversite Sporları Camiası’ ndaki tüm gerçek ve tüzel kişiler, TUSF tarafından belirlenen
etik ilkelere, kural ve talimatlara eksiksiz uyar. Öncelikle yöneticilerin bu kurallara uyması
örnek teşkil edeceğinden önemlidir.
MADDE 13 - KASITLI DAVRANIŞLAR
Üniversite Sporları Camiası’ ndaki kişiler, yanıltıcı davranış, gerçek dışı beyan ve belgeler
kullanmayacaklarını, yaralayıcı ve sakatlama olasılığı bulunan kasıtlı davranışların sportif ve
ahlaki değerlerle bağdaşmadığını kabul ederler.

MADDE 14 - KAYIRMACILIK
Coğrafi yakınlık veya diğer herhangi bir mensubiyet duygusuyla sportif performansı olumsuz
etkilemek veya kayırmacılık izlenimi yaratmak etik değerler ile bağdaşmayan davranışlar
olarak kabul edilir.
MADDE 15- NESNELLİK
(1) Üniversite Sporları Camiası eylem ve işlemlerinde adalet, eşitlik, şeffaflık ve dürüstlük
ilkeleri doğrultusunda hareket eder; görevlerini yerine getirirken dil, din, inanç, siyasi
düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapmaz.
(2) Üniversite Sporları Camiası’ ndaki kişiler öncelikli, ayrıcalıklı, taraflı ve eşitlik ilkesine
aykırı muamele ve uygulama yapmaz. Herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını
veya zararını hedef alan davranışlarda bulunmaz.
(3) Üniversite Sporları Camiası mensuplarından kimse bir grubu veya kişiyi etik dışı
davranışta bulunmaya yönlendirmez ve baskı yapmaz.
MADDE 16 - YÜZ KIZARTICI EYLEMLER
Kanunlarda veya TUSF’ nin statü ve talimatlarında tanımlanan şike, doping ve tacize konu
eylem ve davranışlar bu talimatın uygulanmasında yüz kızartıcı eylemler olarak nitelendirilir.
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MADDE 17 - FEDERASYON TEMSİLCİSİ
Federasyon faaliyetlerindeki “Federasyon Temsilcisi” aynı zamanda etik ihlallerini bildirir.
MADDE 18 - İHLAL BİLDİRİMİ ZORUNLULUĞU
Üniversite Sporları Camiası mensupları, bu talimatta belirlenen etik davranış ilkeleriyle
bağdaşmayan eylem ve davranışlarda bulunan kişi veya kurumları TUSF’ ye bildirir. Bu
bildirimler gizli tutulur.
ALTINCI BÖLÜM
YAPTIRIMLAR ve SON HÜKÜMLER

MADDE 19 - YAPTIRIMLAR
Etik Kurul, Talimat’ ta yazılı ihlâllerin gerçekleşmesi halinde, somut ihlâlin koşullarını
dikkate alarak ve ihlâlin ağırlığı ile orantılı ve ölçülü olarak takdir edeceği kararı Disiplin
Kuruluna veya ilgili kurullara sevk etmek üzere TUSF Başkanlığı’na gönderir.
MADDE 20 – YÜRÜRLÜK
Bu Talimat Federasyon Başkanlığı’nın resmî internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe
girer.
MADDE 21 - YÜRÜTME
Bu Talimat hükümlerini Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı yürütür.
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