
T.e. ANKARA SOSYAL BiLiMLER ÜNivERSiTESi

GEZi VE DOGA TOPLULUGU iç TÜZÜGÜ
MADDE 1- Topluluğun adı Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Gezi ve DoğaTopluluğu'dur.
Topluluğu Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık,Kültür ve Spor Daire Başkanlığına
bağlıdır. Topluluğun logoları aşağıdaki gibidir.

Topluluğun amacı:

MADDE 2-

Topluluğumuz Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğrencilerinin bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal
ve sportif etkinliklerde bulunmalarını, bu tür etkinlikler ile akademik gelişmelerini desteklemelerini
ve bilgi, yetenek ve ilgileri ölçüsünde kişisel potansiyellerini geliştirmeleri, kendisine güvenen
sorumlu bireyler olarak yetişmelerini, üniversite içinde ve dışında üniversitenin kurumsal kimliğini
ön plana çıkarmalarını amaçlar.

Topluluğun çalışma şekli ve alanları

MADDE 3- Yaptığımız etkinliklerle okulumuzu tanıtmak temsil etmek, gezilerimizin içeriklerini
okulumuzun felsefesiyle bağdaştırmak, diğer üniversitelerle ortak hareket ederek sosyal statü
kazanmak. Gezerek öğrenmek, ülkemizin küıtürel değerlerini ve doğal güzelliklerini tanımak, köklü
tarihimize yolculuk yapmak, sosyal ve küıtürel ilişkileri geliştirmek, toplumsal farkındalık için sosyal
kuruluşları ziyaret etmek, şehirlerimizin kapılarını aralayıp yeni yerler keşfederek ufkumuzu
genişletmek, doğayı tanımak, doğayla bir bütün olmak ve hayatımızın bir parçası haline getirmek.

Üyelik ve Üye Hakları:

MADDE 4-Topluluk asil ve fahri olmak üzere iki ayrı statüde üye kabul edebilir.

Asıl Üyelik:

-Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğrencisi olmak.

-Topluluk tüzüğünü benimsemiş olmak.



-Genel kurulda yönetim ve denetim pozisyonunda adayolabilmek için topluluk içinde en az "ı(bir)"
yıl görev yapmış olma şartı aranır.

-Genel kurul üye sayısı en fazla "30(otuz)" ile sınırlıdır.

Fahri Üyelik:

MADDE 5- Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi akademik ve idari personeli ile mezunları topluluk
Yönetim Kurulu kararı ile fahri üyeliğe kabul edilebilir. Ancak kabul edilen Fahri üyeler yönetim ve
denetim kurulunda görevalamaz ve genel kurulda oy kullanamaz. Bir öğrenci birden fazla topluluğa
üye olabilir, ancak birden fazla topluluğun yönetiminde ve denetiminde görevalamaz. Üniversite
dışından olan kişiler öğrenci topluluğuna üye olamazlar. Ancak çalıştırıcı ve rehber niteliğinde ki
kişiler sadece çalışmalara katılabilirler.

Üyeliğin Sona Ermesi:

MADDE 6-

a)Disiplin cezası alan ve herhangi bir nedenle ilişiği kesilen ve mezun olan öğrencilerin üyeliği düşer.

b)Mazeretsiz olarak üst üste iki (2) Genel Kurul Toplantısına katılmayanların üyelikleri yönetim
kurulunun önerisi ve genel kurulun kararıyla sonlandırılır.

c) 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.

dl Öğrenci topluluğunun amaç ve ilkelerine ters düşen, Topluluk Tüzüğüne ve Öğrenci Toplulukları
Yönergesine aykırı davranışlarda bulunan üyeler, Yönetim Kurulunun önerisi ve Topluluklar Üst
Kurulunun üçte iki çoğunluğunun kararı ile üyelikten çıkarılır.

TOPLULUGUN ORGANLARı

Genel Kurul

MADDE ]-Genel kurul; topluluğun en yetkili karar organıdır. Bir öğrenim yılında en az iki kez, Genel
Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin en az yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır. ilk
toplantıda yeter sayı sağlanmazsa ikinci toplantı ilk toplantının yapılacak olduğu tarihten bir hafta
sonra çoğunluk aranmaksızın yapılır. Yönetim Kurulunun veya Denetim Kurulunun önerileri ya da
üye sayısının en az ı/3'ünün yazılı isteğiyle toplanır. Olağan üstü toplantıya davette aynı şekilde
yapılır.

MADDE B-Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır: aL Genel kurul; topluluğun tüzük ve
yönetmeliğini onaylar, değişiklik önerilerini görüşüp karara bağlar. bL Öğrenim yılı başında etkinlik
programlarını ve bütçe önerilerini onaylar. c) Öğrenim yılı sonunda ise topluluğun Dönem Sonu
Raporunu, gelir-gider çizelgesini ve denetleme kurulunun raporlarını inceler ve karara bağlar. dl
Yönetim ve denetleme kurulu asil ve yedek üyelerini muhasip üyeyi ve topluluğu başkanını seçer.
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öğrenci topluluğunun kuruluşuna izin verildiği tarihten itibaren 15 gün içinde yapılmalıdır.
Rektörlük gerek görürse genel kurulda gözlemci bulundurabilir.

Yönetim Kurulu

MADDE 9- (1) Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 1 başkan, 4 asil ve 4 yedek üyeden
oluşur. Seçimden sonraki ilk hafta içinde toplanarak başkan yardımcısı, sayman ve sekreter seçer.

(2) Akademik Danışman Yönetim Kurulunun doğal üyesidir. Gerek duyulan hallerde Genel Kurul
toplantılarına da katılır. Ancak alınacak kararlarda oy kullanamaz.

(3) 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.

(41 Bir topluluğun Yönetim Kurulundayer alan öğrenciler, bir başka topluluğun Yönetim Kurulunda
görevalamaz.

(5) Genel Kurulun yönetme yetkisini temsil eden Yönetim Kurulunun görev süresi bir yıldır. Her
akademik yarıyılda iki toplantı yapılması zorunludur. ihtiyaç halinde akademik danışmanın veya
topluluk başkanının çağrısı ile toplanabilir. Toplantı ve karar yeter sayısı Yönetim Kurulu üye
tamsayısının salt çoğunluğudur.

(6) -Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bir sonraki yılın faaliyet programı ve bütçe taslağını hazırlayıp Genel Kurulda görüşülmesini
sağlamak ve alınan kararları SKSDaire Başkanlığına sunmak,

bı Yılsonu faaliyet raporu ile bilançosunu hazırlayıp Genel Kurulda görüşülmesini sağlamak ve alınan
kararları SKSDaire Başkanlığına sunmak,

c) Topluluğun gelir ve giderlerinin hesabını tutmak, bütçe uygulamasını gerçekleştirmek,

ç) Topluluğa sağlanan eşya ve malzemenin kayıtlarını tutmak, amaca uygun olarak kullanılmasını
sağlamak ve korumak.

dı Üyelik ve üyelikten çıkma başvurularını onaylamak,

eLTopluluk tüzüğünü ve tüzük değişikliklerini hazırlamak, Topluluklar Üst Kurulunun uygun görüşü
üzerine Genel Kurulun onayına sunmak,

fl Topluluğun amaç ve ilkelerine ters düşen, Topluluk Tüzüğüne ve bu Yönergeye aykırı
davranışlarda bulunan üyelerin üyelikten çıkarılmasını Topluluklar Üst Kuruluna önermek,

gL Üniversite içinde ve dışında topluluğu temsil etmek, topluluk bünyesindeki sorumluluğunun
farkında olmak ve değerlerine sahip çıkmak,

ğ) Topluluğun Üniversite içinde ve dışında gerçekleştireceği etkinliklere ilişkin SKSDaire
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h) Genel Kurul tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Denetleme Kurulu

MADDE 10-

(1) Topluluk Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından bir yıl süre ile seçilen bir başkan, bir raportör ve bir
üye olmak üzere üç kişiden oluşur.

(2) 18/8/2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği kapsamında herhangi bir disiplin cezası almış öğrenciler Denetim Kurulunda görevalamazlar. Bir
topluluğun Denetleme Kurulunda görevalan öğrenci başka bir topluluğun Denetleme Kurulunda görev
alamaz.

(3) Her akademik yarı yılsonu bir toplantı yapılması zorunludur. Denetleme Kurulu üye tamsayısıyla toplanır,
kararları salt çoğunlukla alır.

(4) Denetleme Kurulunun görev ve sorumluluklar! suniardır:

a) Topluluğun evrakını, gelir-gider defterini ve kulübe ait demirbaş eşyanın durumunu incelemek,

bLElde edilen gelir ve yapılan harcamaların Topluluk Tüzüğü ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olup
olmadığını denetlemek,

c) Satın alınan/bağışlanan eşyanın demirbaş kayıt defterine kayıt edilip edilmediğini kontrol etmek,
gerektiğinde Yönetim Kurulunu uyarmak,

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

d) Her akademik yarıyıl sonunda yaptığı denetimler sonucunda düzenlenen "Öğrenci Toplulukları Denetim
Formu"nu Topluluklar Üst Kuruluna sunmak.

MADDE 11-

(1) Topluluklar Üst Kurulu gerekli gördüğü takdirde; bu Yönerge hükümlerine ve kendi tüzüklerine aykırı
faaliyette bulunan, Genel Kurulu toplanamayan, Üniversite içinde veya dışında izinsiz faaliyet yaptığıtespit
edilen öğrenci toplulukların faaliyetini geçici olarak 9 durdurma ve kapatma yetkisine sahiptir. Topluluğun
kapanması halinde mal varlığı, Rektörlükçe uygun görülen diğer topluluklara veya mal saymanlığına
devredilir.

(2) Yükümlü oldukları defter ve kayıtları tutmayan, eksik tutan, defter ve kayıtlarında yanlış bilgi ve belgelere
yer veren, tutmakla yükümlü olduğu defter ve belgeleri talebi halinde akademik danışmanına veya
Topluluklar Üst Kuruluna vermeyen öğrenci topluluğunun faaliyetleri Topluluklar Üst Kurulu tarafından
durdurularak, yasal işlem başlatılır ve topluluk kapatılır.

(3) Topluluk Genel Kurulu kararı ile kapatılmasına karar verilen topluluklar, Topluluklar Üst Kurulunun onayı
ile kapatılır.

(4) Toplantı zamanı, toplantı yeri, çağrı usulü, toplantı ve karar nisapları topluluk genel kurulu tarafından
belirlenir.
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