BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
SATRANÇ VE FİZİKSEL AKTİVİTE TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

MADDE–1: TOPLULUĞUN ADI VE MERKEZİ
1.1 Topluluğu adı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Satranç ve Fiziksel Aktivite
Topluluğudur. Topluluk BAİBÜ Rektörlüğü’ne bağlı olarak Gölköy Kampüsü içinde
faaliyetlerini yürütür.
MADDE–2: TOPLULUĞUN AMACI
2.1 Topluluğun temel amacı Üniversite bünyesinde satranç sever öğrencileri “biz bir
aileyiz” (Gens Una Sumus) sloganı çerçevesinde bir araya getirmek, satrancı sevdirmek ve
tanıtmaktır.
2.2 Bir satranç oyuncusunun bir maçının saatlerce sürebileceği düşünüldüğünde fiziksel
olarak dirençli olması önemlidir. “Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.” atasözümüzü temel ilke
olarak benimsemiş, öğrenciler arasında fiziksel aktivite bağlamında farkındalık sağlamak yaratmak,
2.3 Üniversite içinde satranç ve fiziksel aktivite etkinlikleri düzenleyerek öğrencilerin
bireysel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak,
2.4 Satranç Toplukları içinde BAİBÜ’ni temsil etmek,
2.5 Topluluk üyeleri arasında ekip ruhu oluşturarak, kurallara uymayı, stratejik
düşünmeyi, bir sonraki adımı planlamayı, bir topluluk displini altında çalışma bilincini aşılamak,
MADDE–3: TOPLULUK FAALİYETLERİ
Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesinde madde 2’deki amaçları gerçekleştirmek üzere;
3.1 Müsabaka bilincini kazandırmak için turnuva etkinliği düzenlemek,
3.2 Doğayla bütünleşmek ve çevremizi tanımak, yaşadığımız üniversitenin bize sunduğu
olanakların farkına varmak için gönüllü parkur yürüyüşleri yapmak,
3.3 Önemli gün ve haftalara uygun projeler düzenleyip öğrencilerde satranç sporu ve
fiziksel aktive farkındalığı yaratmak,
3.4 Üniversite öğrencilerinin yeteneklerinin ve satranç becerilerinin ortaya çıkarılmasını,
gelişmesini sağlayacak eğitimler vermek,
3.5 Yeni başlayanlara kurslar düzenlemek, ileri olan seviyelere bilgisayar analizleri ile
destek sağlamak
3.6 Üniversite bünyesinde öğrencilerin daha rahat hayata alışmalarını sağlamak için sosyal
aktivite platformu yaratmak,
3.7 Kurulu olan Satranç Topluluklarının, Gençlik Spor İl Müdürlüğünün, Türkiye Satranç
Federasyonun organize ettiği faaliyetlere katılmak,

MADDE -4.Topluluğa Üye Olma Koşulları
4.1 Belirlenmiş olan topluluk amaçlarını kabul eden (Topluluk Tüzüğü), satranca ilgisi olan,
öğrenmek isteyen, geliştirmek isteyen, fiziksel olarak aktif olmak isteyen tüm Bolu Abant İzzet
Baysal Üniversitesi öğrencileri topluluğumuza üye olabilirler.
4,2Topluluk üye formu doldurmak (Ek1)
MADDE -5.Üyelikten Çıkarılma Koşulları
Topluluk ile ilgili kurallara uymayan, sorumluluklarını yerine getirmeyen, topluluk kurallarına aykırı
davranışlarda bulunan üyelerin savunmaları alındıktan sonra yönetim kurulu tarafından üyelikleri
sona erdirilir.
MADDE -6.Başkan, Başkan Yardımcısı, Sekreter, Muhasip Üye ve Üyelerin Seçim Usulü
Topluluk yönetim kurulu başkanı, geçerli genel kurula katılan üyelerin oylarının çoğunluğunu
almasıyla seçilir.
6.1 Genel Kurul tüm üyelerden oluşur.
6.2Topluluk yönetim kurulu başkan adayı-adaylarının belirlendiği liste usulüyle topluluk üyeleri
tarafından oyla seçilir.
6.3 Yönetim kurulu, genel kurulda oyla seçilen en az beş en çok yedi asil üyeden oluşur. En
az iki en çok üç yedek üye seçilir.
6.4 Denetleme kurullu 3 asil bir yedek üyeden oluşur.
MADDE -7. Genel Kurul Oluşumu, İşleyişi, Görev ve Yetkileri
7.1 Topluluğun öğrencileri arasında eşitlik ilkesi anlayışı olduğu için bir farklılık yoktur, genel
kurul ise resmi faaliyetlerde bulunur.
7.2 Topluluğun tüzük ve yönetmeliğini onaylar ayrıca değişiklik önerilerini gerçekleştirilen
toplantılarda katılan tüm üyelerin aldığı kararı resmiyete döker.
7.3 Öğrenim yılı başına etkinlik raporunu onaylar, öğrenim yılı sonunda ise topluluğun dönem
sonu raporunu, gelir-gider çizelgesini ve denetleme kurulunun raporlarını inceler ve karara bağlar.

MADDE -8. Yönetim Kurulu Oluşumu, İşleyişi, Görev ve Yetkileri
8.1 Yönetim kurulu, genel toplantıda oyla seçilen en az beş en çok yedi asil üyeden oluşur. İki
ya da üç yedek üye seçilir.
Yönetim Kurulu Üyeleri;
Başkan; Topluluk içi koordinasyonu sağlar.
Etkinliklerin verimliklerini kontrol eder.
Başkan yardımıcısı; Okul içinde düzenlenen etkinliklerin işleyişini talip etmek,
Okullar arası düzenlenen etkinlik duyurularını takip etmek
Sekreter; Toplantı tutanakları; Öğrenci üyelik, etkinlik formlarını tutmak., (Ek1-Ek-2)
1.Sınıf Temsilcisi ; Yeni üyelerin toplulukla bağlantısını sağlar.
Bilgisayar Temsilcisi; Topluluğun görünen yüzü web sayfası, turnuva organizasyonu vs ile ilgili
teknik işlemleri yürütür.
8.2 İlk toplantısında başkan kendini tanıtır ve topluluğun resmi evrak işleriyle uğraşır, gönüllü
arkadaşlar aldığı ortak kararları Spor Kültür ve Daire Başkanlığına iletmekle yükümlüdür. Herhangi
bir başkanlık anlayışı yoktur.
8.3 Yönetim kurulu üye topluluğun tüm parasal işlerini yürütür ve gerekli belgeleri düzenli
olarak tutar.
8.4 Başkan genel toplantıda alınan kararları üyelere ve ilgili birimlere duyurur ve uygular.
8.5 Toplantılarda alınan kararlar ve verilen görevler sadece yapılan projeler ve etkinliklerle
alakalıdır.
8.6 Çalışma raporunu en geç 15 Haziran’a kadar ve etkinlik programını her öğrenim yılının ilk
ayı sonuna kadar Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na verir.
8.7 Genel kurul toplantılarının gün, saat,yerini saptar olağan ve olağanüstü toplantıları en geç
bir hafta önceden duyurur.
8.8 Genel kurulda alınan kararları üyelere ve ilgili birimlere duyurur ve uygular.

MADDE -9.Denetleme Kurulu Oluşumu, İşleyişi, Görev ve Yetkileri
9.1 Genel toplantıda seçilen üç asil ve bir yedek üyeden seçilir.
9.2 Topluluğun bütçe ve hesap işleri ile ilgili defter ve belgeleri her öğrenim dönemi sonunda
inceler, sonuç ve önerilerini yönetim kuruluna raporla bildirir.
9.3 Yönetim kurulu tarafından düzenlenen bir sonraki öğrenim dönemine ilişkin programının ve
bütçenin görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak önerilerini bildirir.
9.4 Satın alınan eşyanın Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Ayniyat Saymanlığı’na
kaydettirilmesini sağlar.

MADDE -10. Etkinlik Rapor Düzenlenmesi
Topluluğumuz son akademik yılda gerçekleştirdiği etkinlikleri içeren bir rapor hazırlayarak, bu
raporu en geç bahar dönemi genel sınavları bitiminden sonraki iki hafta içinde Sağlık ,Kültür ve
Spor Daire Başkanlığı’na verir.

EK 1
BAİBÜ Satranç ve Fiziksel Aktivite Topluluğu
Topluluk Üye Formu

ÖĞRENCİ NUMARASI:

E-MAİL:

TELEFON:
FAKÜLTE:
BÖLÜM:

Yukarıda bilgilerii yazılı olan öğrenciyim. Topluluk Tüzüğünü okudum, topluluk amaçları
doğrultusunda hareket edeceğimi beyan ederim ve topluluk faaliyetlerine katılmak için topluluk
üyeliğimin kabul edilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını rica ederim.
AD SOYAD
İMZA
Kayıt No Tarihi

Topluluk Başkanı Onayı

Ek 2:
BAİBÜ Satranç ve Fiziksel Aktivite Topluluğu
Etkinlik Raporu

Etkinlik Adı:
Tarihi:
Yeri:
Katılımcı Sayısı:
Program İçeriği:

Kazanımlar:

Etkinlik Esnasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri:

Etkinlik Görüntüleri; (Resim, Afiş, Video)

