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15.11.2018

ANKARA SOSYAL BİLİMLER üNİvERSİ1'Esİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE DİPLOMATİK
, ARAŞTIRMALAR TOPLULUGU TÜZÜGÜ

BÖLüMı
KURULUŞ VE KURULUŞ İLKESİ

MADDE 1

KURULUŞ

a) Topluluğun adı Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası ilişkiler Ve
Diplomatik Araştırmalar Topluluğu'dur.

b) Topluluğun kısa adı "UİDAT" tır.

c) Topluluğun logosu Ek-l de belirtildiği gibidir.
"

,". J

d) Topluluğun merkezi Ankara, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ulus
Kampüsü Siyasal Bilgiler Fakültesi'dir."

".'
..... MADDE 2

KURULUŞ İLKESİ

'.

.' - ~.

a) Anayasada ifadesini bulan, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne, hUl'llk
devleti ilkesine, temel hak ve özgürlüklere, laikliğe ve y~salara uygun tutum,
davranış ve faaliyetlerde bulunmalıdırlar.

b) Çalışma ve faaliyetlerini T.C. Anayasasına, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve
yürürlükteki diğer mevzuata uygun olarak yürütürler.

c) Tüm etkinliklerinde Üniversitede mevcut yönetmelik, yöiıerge, genelge, kararlara
uymak zorundadırlar.

ç) Siyasi partiler ile ilişki içinde olamazlar. ..

d) Adları, amacını yansıtacak nitelikte olmalıdır. Aynı birir{\deaynı isimde ve/veya~'#~:ifurlJijrop1010;0 mı m~
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BÖLÜMı

AMAÇ, ÇALIŞMA BİçİMi, iş BİRLİöİ

MADDE 3

AMAÇ

a) Türkiye'nin ve dünyanın diplomatik ve siyasi yapısını incelemek ve Ankara Sosyal
Bilimler Üniversitesi öğrencilerini bilgilendirmek.

b) Uluslararası İlişkiler bölümünde teorik olarak verilen bilgileri iş dünyasındaki
uygulamalanyla birleştirmek; başta Uluslararası İlişkiler bölümü olmak üzere Ankara
Sosyal Biliinler Üniversitesi'nin tanıtımını en iyi şekilde yapmak; öğrencilere akademik
hayatı tanıtmak. ,

c) Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'ni bir bilim-kültür merkezi haline getirerek,
Türkiye'nın sosyokültürel birikimine yeni de~erlereklemek.

d) Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nın .dünya çapında tanınması için diğer .,
üniversiteıerin benzer öğrenci toplulukları ile birlikte ortak çalışmalar yapmak; kişi ve
kuruluşlarla kültürel ve bilimsel etkinlikler düzenlemek.

e) Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğrencileri arasında dayanışma ve işbirliği
sağlamak. Bu amaç doğrultusunda sosyal etkinlikler düzenlemek.

t) Fakülte içinde öğrenciler arası iletişim, dayanışma ve yardımlaşma bağlarını
geliştirmek, fakülte çapında bilimsel düşünce ve çalışma ortamını oluşturmak,
büyütmek ve en üst düzeye çıkarmak.

g) Üniversite öğrencilerinin bilgilemnesi ve akademik gelişimi için konferans, panel ve
kongre düienlemek.

h)



i) Topluluk üyelerinin bölgesel ilgilerine göre geliştirici aktivitelerde bulunarak her
birinin alanında uzmanlaşmasında destek olmak.

MADDE 4

ÇALIŞMA BİçİMİ

Topluluk amacını gerçekleştirmek için;

a) Atatürk ilke ve inkılaplarının yol ilöstericiliğinde adım atar.

b) Yeni üye alınmasını özendirir ve yeni üye kaydeder.

c) iletişime geçilen, anlaşma sağlanan, ortak çalışılan ve ortak faaliyet yürütülen
kuruluşlarla ve üniversitelerle kurulan bağların gelişmesi ve sağlamlaşması için
çalışmalarda bulunur.

,',
ç) Konferans tarihleri ve biçiınleri hakkında gerekli makamlarla irtibata geç~r ve gerekli

izinleri alır.
, ,

d) Topluluğun tanıtımı ve üniversi\e öğrencilerinin yararı amaçlı kitap, "dergi,
bülten, broşür, el ilanı, afiş ve fanzin yayımlar.

MADDE 5
İş BİRLİGİ .....

Topluluk; konferans, panel, tanıtım, kongre, toplumsal hizmet vb. gibi organizasyonlar

için üniversite içi ve dışı topluluk ve kurumlarla bağıntıya geçebilir ve ortak organizasyonlarda
Duııinabilir.

BÖLÜM 3

ÜYELİK HAKKı, ÜYELİKTEN çıKARMA, SORUMLULUK

MADDE 6
.'

ÜYELİK HAKKı

a) Ankara Sosyal Bilimler Üniversit~si'nin her öğrencisi topluluğa üye olabilir.

b) Yönetim Kurulu tarafından verilen "Üyeli~ Formu"nun doldurulup,

~ "i1m,,;,I, ,,"ik ~~ım O~ t{ff , .
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c) Başvurunun Yönetim Kurulu tarafından görüşülüp kabul edilmesinden sonra,
kişi üyeliğe kabul edilmiş sayılır.

ç) Her üyenin Genel Kurul toplantılarına katılma ve oy kullanma hakkı vardır. Bu hak
bizzat kullanılır, başkasma devredilemez. Herkesin eşit ( bir) oy hakkı vardır.

d) Üyeler, Atatürk ilkelerine, yasalara, topluluk amaçlarına ve tüzÜk kurallarına
bağlı olmakla ve Genel Kurul toplantılarına katılmakla yükümlüdür.

MADDE 7

ÜYELİKTEN ÇıKARMA

a) Her üye Topluluk Yönetim Kuruluna vereceği bir dilekçe ile topluluk üyeliğinden
çıkma hakkına sahiptir. Üyelikten ayrılan bir öğrenci üye olma koşulunu taşıması kaydıyla yeniden
topluluğa üye olabilir

b) Topluluk üyeleri "Tüzük Amaç ve Çalışma Biçiınleri" ne aykırı görülen
davranışlarından dolayı topluluktan çıkarılabilir. Topluluğu karıştırıcı ve bütünlüğünü bozucu
hareketlerde bulunmak, topluluk çalışmalarını yavaşlatrnaya çalışmak ve buna benzer eylemler
ihraç nedenidir. Bu eylemlere girişen üyelere, daha hafifbir cez.a olarak, birimdeki görevinden
alınıp, bir süreliğine açığa alınma da verilebilir. .

c) Üyelikten çıkarılırken, Yönetim Kurulu'nun onayı ger",klidir.

BÖLüM 4

TOPLULUK BİRİMLERİ VE YETKİLERİ

MADDE 8 TOPLULUK

BİRİMLERİ

a) GenelKurul

b) Yönetiın Kurulu

c) Denetleme Kurulu

"



MADDE 9 GENEL

KURUL

a) Oluşumu:

Genel Kurul Uluslararası ilişkiler ve Diplomatik Araştırmalar Topluluğu üyelerinden
oluşur.

b) Görevleri:

Genel Kurul A.S.B.Ü UJ.D.AT' ın faaliyetleri hakkında oy çoğunluğu ile karar alır,
kararlarının yerine getirilip getirilmediğini denetler.

c) Yetkileri:

Genel Kurul, Yönetim"Kurulu'nu ve Denetim Kurulu'n~ seçme ve topluluk tüzüğünü
değiştirme yetkilerine sahiptjr.

:-.~
,',
, ,

d) Toplantılar: "
",.'

Bir öğrenim yılında en .~ iki kez, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından
bir fazlasının katılımı ik,toplanır. ilk toplantıda yeter sayı. sağlanamazsa ikinci toplantıda
çoğunluk aranmaz. Yör;etim Kurulunun ve Denetim Kurulunun önerileri ya da üye salt
çoğunluğunun yazılı i~ieğiyle olağanüstü toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılan
üyelere iki hafta örieedeır duyurulur. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

e) Genel Kurul ilk toplantısı sırasında yönetim kurulu ve denetim kurulu asıl ve
yedek üyelerinin toplamının üç katı üyenin katılımı aranır. ilk toplantıda bu çoğunluk
sağlanamazsa ikinci toplantı en az bir gün SOnra çoğunluk aranmaksızın toplanabilir.

f) Genel Kurul, toplantıya katılan üyeler tarafından salt çoğunlukla seçilen bir başkan
ve iki yazman tarafındanyönetilir.

g)Görev ve yetkileri şunlardır:

ı) Bir sonraki yılın faaliyet programını, program değişikliklerini, bütçesini onaylamak,
2) Yılsonu faaliyet raporu, denetim raporları ve bilançosunu onaylamak,
3) Topluluk Tüzüğünü've tüzük değişikliklerini onaylamak:
4) Yönetim Kurulu başkanı ile asil ve yedek üyelerini seç~ek,
5) Denetleme Kurulu üyelerini seçmek

,<
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MADDE LO

YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulunun Görev Dağılımı, Yetkileri ve Görevleri

a) Yönetim Kurulu; Topluluk Başkanı, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter,
Sayman ve bunların dışındaki 4 üyeyle birlikte toplam 8 (sekiz) asıl üyeden ve 3 (üç) yedek
üyeden oluşur.

b) Yönetim Kurulu öncelikli olarak (ilk toplantısında) Başkanı, Genel Sekreteri ve
Saymanı seçer.

c) Komisyonların aldığı kararları gözden geçirmek ve uygun gördüklerini
onaylayarak yürürlüğe koymak.

d) Topluluğun etkinlikleri için Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sağlık, Kültür
ve Spor Daire Başkanlığı'ndan mali-destek sağlamak.

d) Yıl içinde yapıı~cak olan topluluk etkinliklerini belirlemek.
"

e) Bu etkinlikleriri -duyurularınıyapmak .....:'. ' .. '
f) Tüzükıe belirtilen diğer görevleri yerine getirmek. '. ,

g) Genel Kurul'da .alınankararları uygulamak ve üye.Ierebildirmek.

h) Yeni üye almak, üyelikten çıkarma işlemlerinı yürütmek ve güncellenmiş üye
listelerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na
bildirmek,

i) Yönetim Kurulu kararları oyçokluğuyla alınır.

MADDE ii

DENETİM KURULU
/

a)Topluluk Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından bir yıl süre ile seçilen bir başkan,
bir raportör ve bir üye olmak üzere 6 asil ve 2 yedek üyeden oluşur.

,,

"

b)18/08/2012 tarih' ye 28388 sayılı Resmi Gazete'.de yayımlanan Yükseköğretim
Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği kapsamında herhangi bir disiplin cezası almış
öğrenciler Denetim Kurulunda görevalamazlar. Bir. topluluğun Denetim Kurulunda
görevalan öğrenci başka bir topluluğun Denetim Kurulunda görevalamaz.

c)Her akademik yarı yılsonu bir toplantı yapIl~~;:J?nıud~ Kurul . ye

~~I~t[~":-'kfuAij~! 6 M.
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d)Denetim Kurulunun görev ve sorumlulukları şunlardır:

I)Topluluğun evrakını, gelir-gider defterini ve topluluğa ait demirbaş eşyanın durumunu
incelemek,

2)Elde edilen gelir ve yapılan harcamaların Topluluk
kararlarına uygun olup olmadığını denetleme~,

Tüzüğü ve Yönetim Kurulu

" .:

3)Satın alınanlbağışlanan eşyanın demirbaş kayıt defterine kayıt edilip edilmediğini kontrol
etmek, gerektiğinde Yönetim Kurulunu uyarmak,

4) Kontrol ve incelemeleriyle hazırlayacağı denetim raporunu Genel Kurula sunmak,

5) Her akademik yarıyıl sonunda yaptığı denetimler sonucunda düzenlenen "Öğrenci
Topluluk Denetim Formu" nu (EK ı) Öğrenci Toplulukları Üst Kuruluna sunmak.

Kurulun Yürütücü (İcracı) Üyeleri'

1- Topluluk Başkanı

i-Topluluğun temsilcisi ve yetkili yöneticisi olarak, Yönetim Kurulu tarafından seçilir,

ii-Toplıiluk Başkanı seçildikten sonra, bir öğrenim yılı boyunca görev yap~ ve bir
sonraki yıl adayolduğu takdirde yeniden seçilebilir,

lll- Tüm birimlerin eşgüdümünden ve denetiminden sorumludur. Birim
çalışmalarını yönetir.

iv- Toplantı gündemlerini belirler ve toplantının usulüne göre yürümesini sağlar .
.Yönetim Kurulu toplantılarını yapar. Yönetim Kurulu Topluluk Başkanı olmadan
.toplanamaz ve karar alamaz.

v- Yasalar çerçevesinde topluluk tüzüğünde belirtilen diğer görevleri yapar.

vi -Topluluk tüzüğünde belirtilmiş bulunan meslekilbilimsel faaliyet alanlarında sadece alan
öğrencileri topluluk başkanı olabilirler.

vii-Son sınıf öğrencileri yönetim kurulunda görevalabilir ancaktopluluk başkanı
.olamazlar.

if
viii-Topluluk başkanı Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Genel Kurul, Akademik'

i,.. , ••

Danışman ve Oğrenci Toplulukları Ust Kuruluna karşı sorumludur.

ix- Topluluğun SKS Daire Başkanlığı ve Öğrenci Toplulukları Üst Kuruluna sundu-
. ~m başvuru vebıldirimlerde akademik dan:şman ve top~anı imzası bulunur.

~ 01. tc ..



2- Başkan Yardımcısı
i- Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu tarafından oylarna
ile seçilir,
ii- Topluluk Başkanı'nın bulunmadığı durumlarda Başkan'ın görev ve yetkilerine

sahiptir,

iii- Her türlü konuda Topluluk Başkanı'na yardım eder.

3- Genel Sekreter

1- Genel Sekreter Yönetim Kurulu tarafından oylama ile seçilir,
11- Topluluğun iletişiminden ve belgelerin düzenlenmesinden

sorumludur,
iii- Toplantı tutanaklarını deftere geçirir,
ıv- Devamsızlık yapanları uyarır ve Yönetim Kurulu'na rapor eder. Yönetim

Kurulu'nun resmi yazışmalarını yapar ve gerekli yerlere ulaştırır.

4- Sayman

ı-

11-

iii-

•Sayman Topluluk Yönetim Kurulu
tarafından seçilir,:.
Topluluğun her" tlirlii geliri saymanda
toplanır,
Sayman elde edilen gelirleri kayda geçirir,

iv- Makbuz kesme işlemleri sayman tarafından gerçekleştirilir,

iv- Topluluğun bütçesini denetler.

BÖLÜM 5

Topluluğun Feshine ilişkin Usulve Esaslar

i) Bir topluluğun feshine 'karar verilmesi konusunda topluluk
içerisindeki tek yetkili orgaiı, Topluluk Genel Kuruludur.

2) Topluluğun Genel Kurul kararıyla feshi dışında;
. a) Zorunlu nedenler gışında bir yıl içerisinde herhangi bir

etkinlik yapmayan' ve bu durumu gerekçeleriyle birlikte
SKS Daire Başkanliğı'na bildirıneyen,

b) Her eğitim-öğretim yılının güz dönemi başında
organlarının seçimi ile Yıllık Etkinlik Planını ve her eğitim-

'.- ;, _ dö,omlw,,,"" ~i"ı;k
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BÖLÜM 6

DESTEKLER VE MALi KAYNAKLAR

MADDE 12
a) Topluluk mali destek isteyen etkinlikler için Topluluk Akademik Danışmanı'nın da

imzaladığı bir dilekçe ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'ndan yardım talebinde
bulunabilir.

b) Topluluk yapacağı etkinliklere iaşe, konaklama, ulaşım ve mali kaynak sağlamak
amacıyla çeşitli özel ve kamu kurum ve kuruluşlarından sponsor desteği alabilir .



Raporunu hazırlayarak SKS Daire Başkanlığına sunmayan
topluluklar feshedilmiş sayılır.

3) Kendini fesheden veya Öğrenci Toplulukları Üst Kurul kararı ile faaliyetlerine son
verilen topluluk: Yönetim Kurulu Karar Defteri, Üye Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri, Genel
Kurul Tutanakları, Denetleme Kurulu Raporları, her türlü resmi yazışma, yazılı/görsel belgeleri
ile birlikte tüm demirbaşlarını: feshin SKS Daire Başkanlığına bildirilmesini yazılı olarak takip
eden on beş gün içinde, topluluk danışmanı ve topluluk başkanı imzalı dilekçe ile SKS Dair~
Başkanlığına iade etmekle yükümlüdür.
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