T.C.
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
SPOR ve REKREASYON TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

Madde 1- Topluluğun Adı ve Kuruluşu:
Topluluk Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere "Bolu
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Spor ve Rekreasyon Topluluğu” adıyla ve ”SPORT” kısa adı
altında kurulmuştur.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rekreasyon ve Spor Topluluğu, Abant İzzet Baysal
Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş
Yönergesi uyarınca 2018 yılında kurulmuştur.

MADDE 2- Amaçlar:
Genel Amaçlar:
Bu yönergenin amacı;
a) Üniversite öğrencilerine; beden eğitimi ve spor anlayışını benimsemelerini sağlayarak
toplumda sporun gelişmesine ve yayılmasına katkı sağlamak.
b) Üniversite öğrencilerinin; serbest zaman etkinliği olarak tanımlanan rekreatif
faaliyetlerin önemini kavramalarını sağlayarak, toplumun sosyal ve ekonomik açıdan
gelişmesine katkı sağlamak.
c) Üniversite öğrencilerinin farkındalıklarını geliştirmek amacıyla çeşitli sosyal
sorumluluk projeleri, etkinlikleri, ziyaretleri gerçekleştirmek. Yapılan ulusal ve
uluslararası sosyal sorumluluk projelerine katılımlarını sağlamak.

Özel Amaçlar:
a) Sportif, sosyal ve kültürel faaliyetler ile üniversite öğrencilerinin; spor anlayışının
bilimsel temellere dayanarak gelişmesini sağlamak, onların moral, motivasyon ve
kişilik gelişimine katkıda bulunmak, toplumda spor bilincinin oluşmasını
sağlayarak sporun gelişmesini sağlamaktır.
b) Üniversite öğrencilerinin; serbest zaman etkinliği olarak tanımlanan rekreatif
faaliyetlerin önemini kavramalarını sağlayarak, toplumun sosyal ve ekonomik
açıdan gelişmesine katkı sağlamak.
c) Üniversite öğrencilerini; serbest zamanlarını nasıl değerlendirmeleri gerektiği
konusunda bilgilendirerek, onların daha kaliteli yaşam standartlarına sahip
olmalarını sağlamak.
ç) Üniversite öğrencilerinin; günlük yoğun tempodan her türlü sanat, spor, kültürel
aaa
aktiviteler ile uzaklaşmalarını sağlamak.

d) Üniversite öğrencilerinin; sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerle üyelerin liderlik,
özgüven ve ortak çalışma yeteneklerini geliştirmek.
e) Üniversite öğrencilerinin; serbest zamanlarını değerlendirmelerini ve
dinlenmelerini sağlamak, akademik gelişmelerine katkıda bulunmaktır.
f)

Yapılacaka bütün aktivitelerde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin ve Doğa
turizm şehri olan Bolu ilinin tanıtımına katkıda bulunmak.

MADDE 3-Topluluğun faaliyet alanları aşağıda belirtilmiştir.

a) Üniversite öğrencilerine yönelik; bilimsel ilkelere dayanarak sportif, sosyal ve kültürel
amaçlı panel, toplantı, seminer, konferans, kongre, çalıştay vb. etkinlikler
düzenlemek.
b) Üniversite öğrencilerini farklı spor branşlarıyla tanıştırmak, çeşitli spor etkinlikleri
düzenlemek.
c) Üniversite öğrencilerinin farkındalıklarını geliştirmek amacıyla çeşitli sosyal
sorumluluk projeleri, etkinlikleri, ziyaretleri gerçekleştirmek. Yapılan ulusal ve
uluslararası sosyal sorumluluk projelerine katılımlarını sağlamak.
ç) Alanlarında başarılı olan sporcuları okulumuzda misafir ederek onların öğrenciler ile
aa söyleşi yapmalarını sağlamak.
d) Üniversite öğrencilerine yönelik; Sportif amaçlı oluşturulan tesislere ziyaretler
gerçekleştirmek.
e) Üniversite öğrencilerine yönelik; Tarihi ve turistik yörelere turlar düzenlemek.
f)

Üniversite öğrencilerine yönelik yönelik onların sosyal gelişimine katkı sağlamak
amacıyla çeşitli sportif ve rekreatif faaliyetler gerçekleştirmek.

g) Topluluğun amaçlarına ulaşabilmek ve üyelerini bilgilendirmek için dergi, bülten,
bastırıp dağıtmak.
h) Üniversite öğrencilerinin kişisel gelişimlerini ve motivasyonlarını arttırmak amaçlı
ulusal ve uluslararası projeler hazırlayıp organize etmek.

Üyelik:

MADDE 4-Topluluk asıl ve fahri olmak üzere iki ayrı statüde üye kabul edebilir.
a)Asıl Üyelik:

a) Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi olmak.
b) Topluluk tüzüğünü benimsemiş olmak.

c) Üyelik formunu doldurmuş olmak ve yönetim kurulunca üyeliği onaylanmış olmak.

b)Fahri Üyelik
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi akademik ve idari personeli Topluluk Yönetim Kurulu
kararı ile fahri üyeliğe kabul edilebilir.

c)Üyeliğin Sona Ermesi:
a) Disiplin cezası alan ve herhangi bir nedenle ilişiği kesilen ve mezun olan öğrencilerin
üyeliği düşer.
b) Topluluk amaçlarına aykırı hareket edenlerin,
c) Mazeretsiz olarak üst üste iki Genel Kurul Toplantısına katılmayanların üyelikleri yönetim
kurulunun önerisi ve genel kurulun kararıyla sonlandırılır.

Akademik Danışman:
Madde 5– 
Her Öğrenci Topluluğu’nun en az bir akademik danışmanı olması zorunludur.
Akademik Danışman, Rektör tarafından Abant İzzet Baysal Üniversitesi akademik elemanları
arasından görevlendirilir. Danışman Üniversite nezdinde, yürürlükte bulunan yasalar ve
yönetmelikler çerçevesinde, Öğrenci Topluluğundan sorumlu kişi olup, topluluğun çalışma
alanı ile ilgili konularda danışmanlık yapar. Öğrenci Topluluğunun Üniversite ile ilgili olan
ilişkilerinde yardımcı olur. Öğrenci Toplulukları onaylanmış yıllık etkinlik programlarına, ek bir
etkinlikte bulunmak istediği zaman, akademik danışmanın onayını almak zorundadır.

Topluluk Akademik Danışmanı, topluluk ile ilgili sorun (lar) yaşadığı zaman, durumu Öğrenci
Etkinlikleri Komisyonuna rapor eder.

TOPLULUK ORGANLARI
MADDE 6 -
Topluluk organları şunlardır:
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu

Genel kurul
MADDE 7 -
Topluluğun üst karar organı olup, topluluğun kayıtlı üyelerinden oluşur. Genel
kurul her akademik yılın başında ve sonunda olağan olarak toplanır. Toplantıya katılan üye
sayısının yarıdan bir fazlası ile karar alır. Çoğunluk sağlanamazsa bir hafta sonra aynı yerde

toplantı tekrarlanır. Toplantıda yine yeterli sayı sağlanamazsa bu toplantıda çoğunluk
aranmaz. Yönetim kurulunun ve denetim kurulunun önerileri ya da üye salt çoğunluğunun
yazılı isteğiyle de olağanüstü toplanır. Olağan ve olağanüstü toplantılar bir hafta önceden
duyurulur.
Gerekli görüldüğü durumlarda Öğrenci Toplulukları Komisyonu da genel kurulu toplantıya
çağırabilir. Rektörlük gerek görürse genel kurulda gözlemci bulundurabilir.
Genel kurulun görevleri
MADDE 8 -
Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Her akademik yıl için yönetim kurulunu, denetim kurulunu ve yedek üyelerini seçmek,
b) Varsa, tüzük değişiklik önerilerini görüşüp karara bağlamak,
c) Üye salt çoğunluğu ile üyelikten çıkarma kararını vermek,
ç) Yönetim ve denetleme kurullarının raporlarını görüşmek, yönetim kurulunu ibra
aaaetmek,
d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşerek karara bağlamak,
e) Öğrenci topluluk amacının gerçekleşmesi için alınacak önlemler konusunda karar
almak,
f)

Öğretim yılı başında etkinlik raporlarını onaylamak, öğretim yılı sonunda ise
topluluğun dönem sonu raporunu ve denetleme kurulunun raporlarını incelemek ve
karara bağlamak.

Yönetim kurulu
MADDE 9 –Yönetim kurulu, genel kurul tarafından gizli oy açık tasnif ile seçilen en az beş
asil ve beş yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu yapacağı ilk toplantıda başkan,başkan
yardımcısı, sayman ve sekreterini seçer. Yönetim kurulu başkanı aynı zamanda topluluk
başkanıdır. Topluluk başkanı topluluk etkinliklerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili yönetsel
işlemleri yürütür ve toplulukla Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı arasındaki iletişimi
sağlar. Topluluk başkanının görev süresi iki yıl olup, görev süresi sona erenler aynı usulle
tekrar seçilebilir ve Öğrenci Toplulukları Komisyonunun onayına sunulur. Öğrenci
Toplulukları Komisyonu üyeliğin düşmesini gerektiren durumlarda topluluk başkanını
görevden alabilir. Yönetim kurulunun tüm çalışmaları, topluluk akademik danışmanının bilgisi
dâhilinde gerçekleşir.
Yönetim kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır. Oy eşitliği halinde başkanın oyu iki
sayılır. Toplantı gününden önce özrünü bildirmeksizin üç kez yönetim kurulu toplantısına
gelmeyenlerin üyeliği sona erer ve yerlerine sırası ile yedek üyeler atanır. Danışmanlar
yönetim kurulunun doğal üyesidir, ancak oy kullanamazlar.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 10 -Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yeni üye kabulü, üyeliklerin güncellenmesi ve üyelikten çıkarılma işlemlerini
yürütmek,
b) Yıllık çalışma programını hazırlamak ve uygulamak,
c) Topluluğun yapacağı etkinlikler için gerekli izni almak,
ç) Genel kurul toplantılarının gün, saat ve yerini saptamak,
d) Topluluğun üniversite içinde ve dışındaki etkinliklerini, dış haberleşmelerini Öğrenci
Toplulukları Komisyonuna duyurmak ve onayını almak,
e) Seçim sonuçlarını en geç bir hafta içinde tutanakla Sağlık, Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı'na iletmek,
f)

Topluluk çalışma esaslarında gerekli gördüğü değişiklikleri hazırlamak ve genel
kurula sunmak,

g) Üniversitede faaliyet göstermekte olan diğer topluluklarla işbirliği yapmak,
ğ) Topluluklarla ilgili Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından onaylanan tüm
aadefterleri tutmak.

Denetleme kurulu
MADDE 11 -Denetleme kurulu, genel kurul tarafından bir akademik yıl için gizli oy açık tasnif
ile seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Denetleme kurulunun boşalan asil üyeliği
sıradaki yedek üye ile doldurulur. Denetleme kurulu üyelerinin herhangi bir sabıka kaydının
bulunmaması ve disiplin cezası almamış olması gerekir.

Denetleme kurulunun görevleri
MADDE 12 -Denetleme kurulunun görevleri şunlardır:
a) Topluluğun bütçe ve hesap işlemleriyle ilgili defter ve belgeleri her eğitim-öğretim yılı
sonunda incelemek, sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve genel kurula
sunmak,
b) Yönetim kurulu tarafından düzenlenen bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait topluluk
etkinlik planı ve bütçesinin görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak önerilerini
bildirmek.

DİĞER HÜKÜMLER
Yürürlük:
MADDE 13- Bu esaslar Öğrenci Toplulukları Komisyonu tarafından kabul edildikten sonra
yürürlüğe girer.
Yürütme:

MADDE 14 - Öğrenci Topluluklarının Uygulama Esaslarını Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Öğrenci Toplulukları Komisyonu yürütür.

