
  



  

 

 
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 

SPOR TOPLULUĞU İÇ YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 
Kapsam 

MADDE 1- (1) Bu İç Yönerge, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Spor Topluluğunun 

kuruluş (… veya “tescil”…), işleyiş, çalışma yöntem ve ilkeleri ile denetimine ilişkin esasları 

kapsar. 

Dayanak 

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Senatosunun 

25/09/2019 tarih ve 2019/110 sayılı kararı ile kabul edilen Ankara Sosyal Bilimler 

Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen; 

a)Üniversite: Ankara Sosyal Bilimler 

Üniversitesi 

b) Topluluk: ASBÜ Spor Topluluğunu 

İfade eder. 

 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

Topluluk Bilgileri 

 
Topluluğun Adı 

MADDE 4- (1) Topluluğun adı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Spor 

Topluluğudur. 

(2) Topluluğun adı, kısaca ASBÜ SPOR TOPLULUĞU şeklinde anılacaktır. 

Topluluk logosu 

MADDE 5- (1) Topluluğun logosu aşağıdaki gibidir:  

 
 



  

Amaç 

MADDE 6- (1) Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Spor Topluluğu, bünyesinde 

bulunduğu üniversitesi öğrencilerine üniversiteler arası ve üniversite kapsamında 

düzenlenecek tüm Spor aktivitelerine katılım imkânı sunar. Ankara Sosyal Bilimler 

Üniversitesi Spor topluluğu, bünyesinde bulunduğu üniversitenin daha sosyal ve daha aktif 

öğrencilere sahip olması için çalışır. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Spor topluluğu, 

bünyesinde bulunduğu üniversitenin en iyi şekilde temsil edilmesini kendisine görev ve 

misyon olarak seçmiştir. 

 

 

 

 

 

 

Amaca yönelik yapılması öngörülen etkinlikler 

MADDE 7- (1) Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Spor Topluluğu 

bünyesinde bulunduğu üniversite öğrencilerine şu gibi faaliyetler sunacaktır: 

1) Futbol, Basketbol, Voleybol, Eskrim, Tenis, Satranç, Masa tenisi, Yüzme, 

Atıcılık, Badminton, Halk Dansları, Okçuluk, Oryantiring, Salon Futbolu, 

Salon okçuluk dallarında üniversiteler arası ve üniversite kapsamında 

turnuvalara katılım sağlamak. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Üyelik ve Organlar 

 
Topluluğa üye olma 

MADDE 8- (1) Topluluğun amaçları doğrultusunda çalışmayı kabul eden Ankara 

Sosyal Bilimler Üniversitesine kayıtlı tüm öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci 

Disiplin Yönetmeliği uyarınca süresi ne olursa olsun “Uzaklaştırma Cezası” almamış olmak ya 

da kamu görevinden çıkarılmamış olmak kaydıyla, topluluğa üye olabilirler. 

(2) Üye kayıt formunun üye adayı tarafından doldurulup imzalanarak, topluluk Yönetim 

Kuruluna teslim edilmesiyle başvuru yapılır. 

(3) Üyelik başvuruları Yönetim Kurulu kararı ve Topluluk Danışmanı onayıyla uygun 

görülenler, Üye Kayıt Defterine kaydedilirler. 

(4) Topluluğa kayıtlı tüm üyeler, Topluluk İç Yönergesi hükümlerini kabul etmiş sayılır. 

Üyelik süresi 

MADDE 9- (1) Üyelik süresi, kişinin başvurusunun kabul edilerek Üye Kayıt Defterine 

işlenmesinden itibaren başlar; koşulların uygunluğu durumunda, kendi isteği ile istifa edene, 

öğrencilik hakkı sona erene ve/veya Genel Kurul kararınca üyelikten çıkartılana kadar devam 

eder. 

Üyelikten çıkma ve çıkarılma 

MADDE 10- (1) Üyeler, istedikleri zaman istifa dilekçelerini Yönetim Kuruluna 

sunarak üyelikten ayrılabilirler. 

(2) Topluluk Olağan Genel Kuruluna üç kez mazeretsiz katılmayan üye, topluluktan 

istifa etmiş sayılır. 

(3) Topluluğun amaçlarıyla bağdaşmayan tavır ve davranış sergileyen, Genel Kurul 



  

ve/veya Yönetim Kurulunca kendisine verilen görevi yerine getirmeyen üyelerin üyelikten 

çıkarılması için talep; Genel Kurul üyeleri ve/veya Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak 

Denetim Kuruluna yapılır.



  

Üyelerin görev, hak ve sorumlulukları 

MADDE 11- (1) Her üye, aynı zamanda seçme ve seçilme hakkına sahip bir Genel 

Kurul Üyesidir. 

(2) Herhangi bir nedenle Genel Kurula katılmayan üyeler, yazılı olarak kendileri adına 

oy kullanmak üzere bir başka Genel Kurul Üyesine vekâlet verebilir. 

(3) Üyelerin, Genel Kurul ve/veya Yönetim Kurulunun aldığı kararlara itiraz hakları 

vardır. Bu itirazlar şu şekilde gerçekleştirilir: 

a) Genel Kurulun geçersiz sayılıp tekrarlanması ile ilgili itirazlar, toplantı tarihinden 

sonraki en geç beş gün içerisinde Genel Kurul üye sayısının üçte birinin imzaları ile Öğrenci 

Toplulukları Komisyonuna yapılır. Öğrenci Toplulukları Komisyonu, itirazı haklı bulduğu 

takdirde; Genel Kurulun iptaline karar verir ve Olağanüstü Genel Kurul yapılması için en geç 

bir ay içerisinde üyeleri davet eder. 

b) Genel Kurulda alınan kararlar ile ilgili itirazlar, toplantı tarihinden sonraki en geç üç 

gün içerisinde Genel Kurul üye sayısının üçte birinin imzaları ile Denetim Kuruluna iletilir. 

c) Yönetim Kurulunun aldığı karara itirazlar, bir dilekçe ile Yönetim Kuruluna 

sunularak; kararın yeniden tartışılması ve/veya oylanması talep edilebilir. İkinci kez aynı itiraz, 

bir dilekçe ile Denetim Kuruluna yapılır. 



  

Organlar 

MADDE 12- (1) Topluluğun organları şunlardır: 

a) Topluluk Genel Kurulu. 

b) Topluluk Yönetim Kurulu. 

c) Topluluk Denetim Kurulu. 

 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Topluluk Genel Kurulu 

 
Genel kurulun oluşumu 

MADDE 13- (1) Topluluğa, Yönetim Kurulu tarafından üyelik talepleri kabul edilen 

tüm üyelerden oluşur. 

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları 

MADDE 14- (1) Olağan Genel Kurul Toplantısı, her eğitim-öğretim yılı güz döneminin 

başlamasından sonraki ilk altı hafta içerisinde ve her eğitim-öğretim yılı bahar döneminin 

bitişinden sonraki on beş gün içerisinde olmak üzere, yılda en az iki kez yapılır. 

(2) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulunun önerisinin ve/veya üyelerin 

en az 1/3’ünün Yönetim Kuruluna bildirecekleri yazılı isteklerinin Topluluk Danışmanı 

tarafından onaylanmasıyla yapılır. 

Genel Kurulun çalışma yöntem ve ilkeleri 

MADDE 15- (1) Genel Kurul, Topluluk Danışmanının gözetim ve sorumluluğunda 

yapılır. 

(2) Genel Kurulun toplanabilmesi için, Genel Kurul üye sayısının, salt çoğunluğunun 

bulunmuş olması gerekir. Salt çoğunluğa erişilemeyen Genel Kurullar, gerçek tarihlerinden 

2 gün ileriye ertelenir. 

(3) Genel Kurul, varsa Yönetim Kurulu Başkanı, yoksa hazır bulunan en yaşlı üye 

tarafından açılır ve toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve iki yazmandan oluşan Divan Kurulu 

seçilir. 

 
başlar. 

(4) Yoklama ve ardından vekâlet ile oylamaya katılım sayıları belirlenerek çalışmalarına 

 
(5) Her Genel Kurul üyesi, bir oy hakkına sahiptir. 

(6) Topluluk olağan ve/veya olağanüstü Genel Kurullarında alınacak olan kararların 

yeterlilik sayısı salt çoğunluktur. Oylama sonucundaki eşitlik durumunda, Başkanın oyu 

yönünde karar alınır. 

(7) Genle Kurul Tutanaklarını, Divan Kurulu hazırlar ve Topluluk Danışmanının onayı 

ile toplantı sonunda Yönetim Kuruluna teslim eder. 



  

Genel kurulunun görev ve yetkileri 

MADDE 16- (1) Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Her eğitim-öğretim yılı güz döneminin başlamasından sonraki ilk altı hafta içerisinde 

toplanarak, topluluk organlarını seçmek ve Yıllık Etkinlik Planını karara bağlamak. 

b) Her eğitim-öğretim yılı bahar döneminin bitişinden sonraki on beş gün içerisinde 

toplanarak, topluluğun Yıllık Etkinlik Raporunu karara bağlamak. 

c) Denetim Kurulu tarafından, topluluk üyeliğinden çıkarılma konusunda sunulan 

teklifleri görüşerek karara bağlamak. 

ç) Topluluğun İç Yönergesinde yapılması teklif edilen değişiklikleri görüşerek karara 

bağlamak. 

d) Topluluğun feshi hususundaki teklifi görüşerek karar bağlamak. 

 

 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

Seçim ve Adaylık Yöntem, İlke ve Esasları 

 
 

Seçim kurulu 

MADDE 17- (1) Yönetim Kurulunun, seçim gündemi ile gerçekleşecek Genel Kurul 

duyurusu ile aynı anda, Genel Kurul üyeleri arasından seçilecek üç üyeden oluşur. 

(2) Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri Seçim Kurulunda görev alamazlar. 

(3) Adaylık başvurularını toplayarak, Genel Kurulun başlaması ile birlikte Divan 

Kuruluna sunar. 

(4) Aday sayısını dikkate alarak, her adayın Genel Kurulda kendisini tanıtabileceği 

ortak konuşma süresini belirleyerek Divan Kuruluna önerir. 

Adaylık 

MADDE 18- (1) Yönetim ve/veya Denetim Kurulu üyeliğine adaylık başvuruları, 

seçim gündemli Genel Kurulun duyurulması ile başlar. 

(2) Yönetim ve/veya Denetim Kurulu üyeliğine adaylıklar, aday olacak üyenin Seçim 

Kuruluna yazılı başvurusu ile yapılır. 

(3) Adaylar, başvuruların Seçim Kuruluna yazılı olarak takdim edilmesinin ardından 

Genel Kurul tarihinden bir gün öncesine kadar adaylık tanıtım çalışması yürütebilirler. 

(4) Adaylık tanıtım çalışmaları sırasında, topluluğa ait herhangi bir olanak ve/veya 

kaynak kullanılamaz. 

(5) Topluluk Danışmanları, herhangi bir aday ile birlikte tanıtım çalışması yürütemez. 

(6) Adaylar, istedikleri zaman Seçim Kuruluna yazılı olarak bildirmek suretiyle 

adaylıktan çekilebilirler. 



  

Seçim 

MADDE 19- (1) Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğrenci Toplulukları 

Yönergesinde belirtilen hükümler dışında bir seçim yöntemi belirlenemez. 

(2) Adaylar, Divan Kurulu tarafından belirlenecek olan ortak süre içerisinde, Genel 

Kurulda kendilerini tanıtırlar. 

(3) Tanıtımların ardından seçime geçilir. 

(4) Seçim sonucunda her kurul için adaylar, aldıkları oy sayısına göre sıralanır. En çok 

oyu alan adaylar asıl, sırasıyla diğer adaylar da yedek üye olacak şekilde kurullar belirlenir. 

 

 
ALTINCI BÖLÜM 

Topluluk Yönetim Kurulu 

 
Yönetim kurulunun oluşumu ve görev süresi 

MADDE 20- (1) Yönetim Kurulu; Genel Kurulda gizli oyla tek sayı esasına göre seçilen 

bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, Sekreter ve 2 üye olmak üzere toplam 5 kişidir.  

(2) Yönetim Kurulunun görev süresi iki yıldır. Bu süre sonunda yeniden görev 

alabilirler. 

Yönetim kurulu çalışma ilke ve esasları 

MADDE 21- (1) Yönetim Kurulu üyelerin her birinin bir oy hakkı vardır. Toplantılarda 

alınacak kararların yeterlilik sayısı, salt çoğunluktur. Eşitlik durumunda Başkanının oyu 

yönünde karar alınır. 

(2) Yönetim Kurulu en az ayda bir kez veya Başkanın talebi doğrultusunda toplanır. 

(3) Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde toplantılarına; fikir, görüş ya da bilgi 

almak için dışarıdan üye veya bilirkişileri de çağırabilir. Ancak bu kişilerin Yönetim Kurulu 

kararlarında oy hakkı yoktur. 

(4) Topluluk Genel Kurulunun yer, tarih, saat ve gündeminin duyurulması ve 

düzenlenmesi görevi Yönetim Kurulunundur. 

(5) Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi ve bu İç 

Yönergede belirtilen görevleri yerine getirir. 

Başkan, görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 22- (1) Topluluğun ve Yönetim Kurulunun temsilcisidir. 

(2) Topluluğun amaçları çerçevesinde yapacağı etkinliklerin düzenlenmesinden 

sorumludur. 

(3) Öğrenci Toplulukları Komisyonu, SKS Daire Başkanlığı, Topluluk Danışmanı ve 

topluluk arasındaki iletişimi sağlar. 

(4) Görev süresinin bitiminde, topluluğun bütün yazılı ve görsel defter, bilgi ve 

belgelerini Topluluk Danışmana devretmek zorundadır. 

(5) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca süresi ne olursa 

olsun “Uzaklaştırma Cezası” alan ya da kamu görevinden çıkarılmış bulunan kişilerin Öğrenci 

Topluluklarındaki Başkanlık görevleri kendiliğinden sona erer. 



  

Başkan yardımcısı, görev yetki ve sorumlulukları 

MADDE 23- (1) Başkan olmadığı zaman, başkanın yetkilerine sahiptir. 

Sekreter, görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 24- (1) Yönetim Kurulu toplantılarının eşgüdümünü yürütür. 

(2) Üye Kayıt Defteri ve Yönetim Kurulu Karar Defterini tutar. 

Yönetim kurulu üyeleri, görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 25- (1) Faaliyetlerin oluşturulmasında etkin rol oynayan üyelerdir. 

 
YEDİNCİ BÖLÜM 

Topluluk Denetim Kurulu 

 
Denetim kurulunun oluşumu ve görev süresi 

MADDE 26- (1) Denetim Kurulu; Genel Kurulda gizli oyla tek sayı esasına göre seçilen 

bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve Raportör üye olmak üzere toplam 3 kişidir.  

(2) Denetim Kurulunun görev süresi iki yıldır. Bu süre sonunda yeniden görev 

alabilirler. 

Denetim kurulu, görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 27- (1) Her Yönetim Kurulu toplantısının ardından en geç iki gün içerisinde 

toplanır. 

(2) Denetim Kurulunun her üyesinin bir oy hakkı vardır. Oylama sonucundaki eşitlik 

durumunda Denetim Kurulu Başkanının oyu yönünde karar alınır. 

(3) Genel Kurul üyelerinin itiraz dilekçelerini değerlendirerek karara bağlar ve gerekli 

işlemleri yürütür. 

(4) Yönetim Kurulu kararlarını inceleyerek Topluluk İç Yönergesine aykırı karar ve 

uygulamaların olup olmadığını denetlemek; varsa düzeltilmesi hususunda gerekli işlemleri 

yürütmekle yükümlüdür. 

(5) Üyelikten çıkarılma taleplerini toplayarak Genel Kurula iletir. 

 

 

 
SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Topluluk İç Yönergesinin Değiştirilmesi ve Topluluğun Feshi 

 
Topluluğun iç yönergesinde değişiklik yapılması 

MADDE 28- (1) Topluluk İç Yönergesinde değişikliği yapma yetkisi sadece Genel 

Kurula aittir. 

(2) Topluluk İç Yönergesinin tümü ve/veya belirli maddelerinde değişiklik yapılması 

hususlarındaki karar, salt çoğunluk sağlanmış Genel Kurul toplantısında bulunan üyelerin 

Fesih kararı onay yeterlilik sayısı, “2/3’ünün”, “oybirliği”, “oyçokluğu” vb. olacak şekilde 

toplulukça belirlenebilir. 

(3) Genel Kurulda görüşülerek karara bağlanan değişiklikler, Yönetim Kurulu 

tarafından Topluluk Danışman imzalı dilekçe ile Komisyon onayına sunulur. 



  

(4) Değişiklikler Komisyon onayının ardından yürürlüğe girer. 

 
Topluluğun feshi 

MADDE 29- (1) Topluluğun feshi karar yetkisi sadece Genel Kurula aittir. 

(2) Fesih konusundaki karar, salt çoğunluk sağlanmış Genel Kurul toplantısında 

bulunan üyelerin Fesih kararı onay yeterlilik sayısı; salt çoğunluk dışında kalan “2/3’ünün”, 

“oybirliği”, “oyçokluğu” vb. olacak şekilde toplulukça belirlenebilir. 

(3) Fesih kararının Topluluk Danışmanı onaylı dilekçe ile Öğrenci Toplulukları 

Komisyonuna iletilmek üzere SKS Daire Başkanlığına bildirilmesinden sonraki on beş gün 

içerisinde, topluluk tarafında tutulan tüm defter, belge ve demirbaş malzemeler listelenerek 

SKS Daire Başkanlığına iade edilir. 

 

 
DOKUZUNCU BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 
Topluluk evrakları 

MADDE 30- (1) Topluluk tarafından kayıtlı ve gerektiğinde Denetim Kurulu, SKS 

Daire Başkanlığı ve Öğrenci Toplulukları Komisyonu denetimine açık tutulması gereken 

evraklar şunlardır: 

a) Yönetim Kurulu Karar Defteri. 

b) Üye Kayıt Defteri. 

c) Demirbaş Defteri. 

ç) Genel Kurul Tutanakları. 

d) Denetim Kurulu Raporları. 

e) Gelen-Giden Evrak Dosyası. 

Kurucu üyeler 

MADDE 31- (1)Topluluğun Kurucu Üyeleri, öğrenci ve iletişim bilgileri şunlardır: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Yürürlükten kaldırılan yönerge 

MADDE 32- (1) Bu İç Yönergenin Öğrenci Toplulukları Komisyonunca 

onaylanmasıyla, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Spor Topluluğunun …/…/…… ve …… 

sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlükte olan Yönerge/Tüzük yürürlükten kalkar. 

Yürürlük 

MADDE 32 veya MADDE 33- (1)Ankara Sosyal Bilimler 

Üniversitesi  Öğrenci Topluluğu’nun kuruluş (…veya “tescil”…), işleyiş, çalışma usul ve 

esaslarını belirleyen bu Topluluk İç Yönergesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğrenci 
Toplulukları Komisyonu tarafından kabul edildiği …/…/…… tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 33 veya MADDE 34- (1) Bu İç Yönerge, Ankara Sosyal Bilimler 

Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Komisyonu adına, Topluluk Danışmanı gözetim ve 

sorumluluğunda; Topluluk Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. 
 


