
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi insaniyetperver Topluluk
Tüzüğü

1.Topluluğun ismi

Topluluğun ismi Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Insaniyetperver Topluluğu

2. Topluluğun Logosu

Topluluk, Gençlik ve Spor Bakanlığı Damla Gönüllülük Hareketi ile ortak yaptığı
etkinliklerde aldığı yazılı izin uyarınca hem kendi logosunu hem de hareketin
logosunu kullanacaktır.

~
insaniyetperver
An;.ara SCsyal Bdimler Ünıversıtesı

Tc. Gençlik ve Spor Bakanlıqı

DAMLA GÖNÜLLÜLÜK HAREKETi

3.Topluluğun Amaçları

3.1 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğrencilerine gönüllülük bilinci
kazandırılması,
3.2 Gençlik ve Spor Bakanlığı Damla Gönüllülük Hareketi'nin temsil edilmesi,
3.3 Merhamet, vicdan, sorumluluk gibi insani duyguların pekiştirilmesi,
3.4 Ankara Sosyal Bilimler Üniversite öğrencilerine ve sonraki nesile sosyal ve
kültürel konularda öncülük edebileceği platformlar hazırlamak,
3.5 Öğrencilere kampüse adım attıkları günden itibaren uluslararası vizyon
geliştirebileceği fırsatları sağlamak,
3.6 Yardımlaşma kültürünü oluşturmak için üniversite gençlik organizasyonları
düzenlemek,(tiyatro, konser, gösteri, gezi vs.)
3.7 Damla Gönüllülük Hareketi misyonu ve vizyonu ışığında çeşitli projeler üretmek,
(AB projeleri vs.)
3.8 Konferans, toplantılar, seminerler, münazaralar, müsamereler, sportif ve kültürel
etkinlikler düzenlemek.
3.9 Çeşitli konularda etüt ve araştırmalar yapmak,
3.10 Bilgilendirici afiş, broşür, bülten ve dergiler yayımlamak,



3.11 Milli değerlerimize sahip çıkmak
3.12 Ülkemizdeki ve dünyadaki güncelolaylar hakkında farkındalıklarını artırmak,
3.13 Göç ve diaspora ile ilgili çalışmalar yapmak

4.Topluluğa Üye Olma Koşulları

Belirlenmiş olan topluluk amaçlarını kabul eden ve bu amaçlar doğruıtusunda
çalışmayı gaye edinen tüm Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğrencileri, akademik
ve idari personelleri topluluğumuza üye olabilirler. Üyelerden ve üye olmak
isteyenlerden herhangi bir aidat veya ücret talep edilmez.

5.Üyelikten Çıkarılma Koşulları

5.1 Topluluğumuzun amaç ve faaliyetleri dışında, hareketlerde bulunan topluluk
üyeleri yönetim kurulunun önerisi ve Kulüpler Üst Kurulunun üçte iki çoğunluğunun
kararı ile üyelikten çıkarılır.

5.2 Isteyen üyeler mazeret göstererek dilekçeleri ile yönetim kuruluna bildirerek
topluluktan çıkabilirler.

6.Başkan, Başkan Yardımcısı, Yönetim ve Denetleme Kurulu Seçimi

Topluluk yönetim kurulu başkanı, başkan yardımcısı, yönetim kurulu ve denetleme
kurulu, yılda bir kere genel kurul tarafından seçilir.

7.Genel KurulOluşumu, işleyişi, Görev ve Yetkileri
7.1 Topluluğun en yetkili karar organıdır, topluluğun kayıtlı üyelerinden oluşur.
7.2 Bir öğrenim yılında en az iki kez, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin en
az yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır. Ilk toplantıda yeter sayı
sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaksızın daha sonra yapılır.
7.3 Topluluğun tüzük ve yönetmeliğini onaylar ayrıca değişiklik önerilerini görüşüp

karara bağlar.
7.4 Oğreröim yılı başına etkinlik raporunu onaylar, öğrenim yılı sonunda ise
topluluğun dönem sonu raporunu, gelir-gider çizelgesini ve denetleme kurulunun
raporlarını inceler ve karara bağlar.

8. Yönetim Kurulu Oluşumu, işleyişi, Görev ve Yetkileri

8.1 Yönetim Kurulu. Genel Kurulda gizli oyla tek sayı esasına göre
seçilen en az beş asıl ve iki yedek üyeden oluşur.



8.2 Ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı, muhasip üyeyi seçer. Başkan
topluluğun her türlü karar ve yürütme işlerinden sorumludur.
8.3 Başkan genel kurulda alınan kararları üyelere ve ilgili birimlere duyurur ve
uygular.
8.4 Genel kurulda alınan kararları üyelere ve ilgili birimlere duyurur ve uygular.

9. Denetleme Kurulu Oluşumu, işleyişi, Görev ve Yetkileri

9.1 Genel kurulda seçilen üç asil ve iki 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.
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Kuruluş Gerekçesi:

ASBÜ Insaniyetperver Topluluğu hiçbir din, dil ve etnik köken ayrımı yapmadan Ankara
Sosyal Bilimler Üniversitesi öğrencilerinin gönüllülük, merhamet, diğerkamlık ve sorumluluk
gibi duygularını pekiştirmeyi, yardımlaşma kültürü oluşturmayı, milli ve manevi duyguları
güçlendirmeyi amaçlar. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başlatmış olduğu Damla
Gönüllülük Hareketi'ni de temsil eder. Topluluk, devletin bakanlık üzerinden gençlere tanıdığı
fırsatları tanıtmak, sosyal ve küıtürel konularda öncülük edecek platformlar hazırlamak,
insaniyetperverlik alanında akademik araştırmalar yapmak ve buna benzer etkinliklerde
bulunmak için kurulmak istenmektedir.
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