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3.Topluluğun Amaçları

3.1 Daha doğru ve etkin bir iletişim ortamı sağlamak üzere faaliyetlerde bulunmak,

3.ı Her türlü etnik gruplardan ve gruplaşmalardan uzak olarak, insanları ortak değerler üzerine

kurulmuş bir iletişime teşvik etmek ve bu bağlamda faaliyetler yürütmek,

3.3 Özgür düşünce ve tartışma ortamları sağlamak üzere faaliyetlerde bulunmak,

3.4 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğrencisi olan herkese düşüncelerini ifade ve düşüncelerinin

faaliyete dönüştürülmesi hususunda teşvik edici rol üstlenmek ve bu bağlamda platformlar

hazırlamak,

3.5 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğrencilerinin sesi olmak amacıyla çalışma ve düşüncelerini

yansıtabilecekleri bir takım aflş, broşür, bülten ve dergiler yayımlamak,

3.6 Konferansıar, münazaralar, toplantılar, seminerler, sportif ve kültürel etkinlikler düzenlemek,

3.7 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'ni öğrenci gözünden değerlendirmeye almak ve bu bağlamda

tanıtımını yapmak üzere faaliyetler yürütmek,

3.8 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğrencilerinin kişisel gelişimine fayda sağlayacak faaliyetlerde

bulunmak,

3.9 Toplumsal değerlerimizin genç kuşaklar arasındaki birleştirici rolünden faydalanarak bir takım

etkinliklere öncülük etmek,



4.Topluluğa Üye Olma Koşuları

4.1 Belirlenmiş olan topluluk amaçlarını kabul eden ve bu amaçlar doğrultusunda çalışmayı gaye
edinen tüm Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğrencileri topluluğumuza üye olabilirler. Üyelerden
ve üye olmak isteyenlerden herhangi bir aidat ya da ücret talep edilmez.

4.2 Topluluk tüzüğünü kabul eden ve Topluluk Yönetim Kuruluna yazılı olarak üye olma talebinde
bulunan öğrencilerin üyeliğe kabulü: Topluluk Yönetim Kurulu kararı ve Topluluk Danışmanı onayının
ardından üye kayıt defterine işlenmesiyle kesinleşir.

S.Üyelikten Çıkma-Çıkarılma Koşulları

5.1 Genel kurul toplantılarına mazeretsiz olarak iki kez katılmayan ve Topluluğun amaç ve faaliyetleri
dışında hareketlerde bulunan topluluk üyeleri için topluluktan çıkarılma hakkı doğar.

5.2 Üyelikten çıkarılma talepleri ile ilgili işlemleri yürütme görevi topluluğumuz yönetim kuruluna
aittir fakat üyelikten çıkarılmaya karar verme yetkisi yalnızca topluluk genel kurulunda sağlanacak salt
çoğunluğa bağlıdır.

5.3 isteyen üyeler mazeret belirtmek şartıyla yönetim kuruluna dilekçe ile başvurarak topluluktan
ayrılabilirler.

5.4 Topluluk üyeliğinden istifa ederek ayrılan topluluk üyeleri tekrar topluluğa giremez.

6. Genel KurulOluşumu, işleyişi, Görev ve Yetkileri

6.1 Topluluğun en yetkili karar organıdır, topluluğun kayıtlı üyelerinden oluşur.

6.2 Bir öğrenim yılında en az iki kez, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yansından bir
fazlasının katılımı ile toplanır. ilk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk
aranmaz. Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun önerileri ya da üye salt çoğunluğunun yazılı
isteğiyle olağanüstü toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılan üyelere iki hafta önceden
duyurulur. Kararlar toplantıya katılanlann salt çoğunluğu ile alınır. Oylama sonucundaki eşitlik
durumunda başkanın oyu yönünde karar alınır.

6.3 Görev ve yetkileri şunlardır:
a) Bir sonraki yılm faaliyet programını, program değişikliklerini, bütçesini onaylamak,
b) Yılsonu faaliyet raporu, denetim raporlan ve bilançosunu onaylamak,
c) Kulüp Tüzüğünü ve tüzük değişikliklerini onaylamak.(Kulüp tüzüğünde herhangi bir değişiklik söz
konusu olduğunda topluluk genel kurul üyelerinin salt çoğunluğu ile sağlanacak olup bu maddenin
değiştirilmesi söz konusu olmayacaktır.)
ç) Yönetim Kurulu başkanı ile asil ve yedek üyelerini seçmek,
d) Denetleme Kurulu üyelerini seçmek
e) Üyelikten çıkanlma işlemini karara bağlamak



7. Yönetim Kurulunun Oluşumu, işleyişi, Görev ve Yetkileri
7.1 Yönetim Kurulu, genel kurul tarafından seçilen en az beş en çok yedi asil ve en az iki ya da üç
yedek üyeden oluşur.

7.2 Seçimden sonraki ilk hafta içinde toplanarak başkan yardımcısı ve muhasip üyeyi seçer. Başkan
her rurlü karar ve yürütme işlerinden sorumludur.

7.3 Yönetim kurulu seçimine adaylığını koyacak olan üyelerde toplulukta en az 1 yıl üye olarak
bulunmuş olma koşulu aranır.
7.4 Muhasip üye topluluğun tüm parasal işlerini yürütür ve gerekli belgelerin kaydını tutar.

7.S Akademik Danışman Yönetim Kurulunun doğal üyesidir. Gerek duyulan hallerde Genel Kurul
toplantılarına da katılır. Ancak alınacak kararlarda oy 1:ullanamaz.
7.6 Yönetim Kurulunda görevalan öğrencinin mezun olması, öğrencilik hakkının sona ermesi, görevi
bırakması veya başka bir nedenle görevinden ayrılması halinde, yerine yedek üyelerden biri ayrılan
üyenin kalan görev süresi ile sınırlı olmak üzere Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir.
7.7 Genel Kurulun yönetme yetkisini temsil eden Yönetim Kurulunun görev süresi bir yıldır. Her
akademik yarıyılda iki toplantı yapılması zorunludur. İhtiyaç halinde akademik danışmanın veya kulüp
başkanının çağrısı ile toplanabilir. Toplantı ve karar yeter sayısı Yönetim Kurulu üye tamsayısının salt
çoğunluğudur.

7.8 Görev ve yetkileri şunlardır:
i) Bir sonraki yılın faaliyet programı ve bütçe taslağını hazırlayıp Genel Kurulda görüşülmesini
sağlamak ve alınan kararları SKS Daire Başkanlığma sunmak,

2) Yılsonu faaliyet raporu ile bilançosunu hazırlayıp Genel Kurulda görüşülmesini sağlamak ve alınan
kararları SKS Daire Başkanlığına sunmak,

3) Kulübün gelir ve giderlerinin hesabını tuunak, bütçe uygulamasını gerçekleştirmek,
4) Kulübe sağlanan eşya ve malzemenin kayıtlarını tutmak, amaca uygun olarak laıllanılmasını

sağlamak ve korumak.
5) Üyelik ve üyelikten çıkma başvurularını onaylamak,
6) Kulüp ruzüğünü ve ruzük değişikliklerini hazırlamak, Kulüpler Üst Kurulunun uygun görüşü

üzerine Genel Kurulun onayına sunmak,
7) Kulübün amaç ve ilkelerine ters düşen, Kulüp Tüzüğüne ve bu Yönergeye aykırı davranışlarda

bulunan üyelerin üyelikten çıkarılmasını Kulüpler Üst Kuruluna önermek,
8) Üniversite içinde ve dışında Imlübü temsil etmek,
9) Kulübün Üniversite içinde ve dışmda gerçekleştireceği etkinliklere ilişkin SKS Daire Başkanlığına

bildirimde bulunmak, gerekli izin ve onayların alınmasını sağlamak,
10) Genel Kurul tarafmdan verilen diğer görevleri yerine getirmek.

7.9 Topluluk yönetim 1:urulu başkanlığının görev süresi i yıl ile sınırlı olup, yeni dönemde olağanüsru
bir durum söz konusu olmadığı sürece yeniden başkanlığa adayalunması söz konusu olamaz.

8. Denetleme Kurulu Oluşumu, işleyişi, Görev ve Yetkileri
8.1 Genel Kurulda seçilen üç asil ve bir yedek üyeden oluşur.

8.218/8/2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci
Disiplin Yönetmeliği kapsamında herhangi bir disiplin cezası almış öğrenciler Denetim Kurulunda
görevalamazlar. Bir kulübün Denetleme Kurulunda görevalan öğrenci başka bir kulübün Denetleme
Kurulunda görevalamaz.



8.3 Her akademik yan yılsonu bir toplanu yapılması zorunludur. Denetleme Kurulu üye tamsayısıyla
toplanır, kararlan salt çoğunlukla alır.
8.4 Topluğun bütçe ve hesap işleri ile ilgili defter ve belgeleri her dönem sonunda inceler, sonuç ve
önerilerini yönetim kuruluna raporla bildirir.
8.5 Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen bir sonraki öğrenim dönemine ilişkin plan ve bütçenin
görüşilieceği toplantıda bulunarak önerilerini bildirir.
9. Diğer Maddeler
9.1 'ASBüLTEN' dergisinin bütün isim ve özlük haklan iletişim Topluluğu'na aittir.
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