
TÜZÜK

A: ADI

Topluluğumuzun adı" HASBÜHAL" dir.

B: AMAÇLAR

i. ASBÜ öğrencilerinin ilmi, kültürel ve sanatsal faaliyetlerini desteklemek.

2. ASBÜ öğrencilerinin sosyal alanda faaliyet göstermesini sağlamak.

3. ASBÜ öğrencilerinin ön planda olacağı sosyal bilimler alanında projelere imza atmak.

4. Bir araştırma üniversitesi öğrenci topluluğu olarak, öğrencilerin ders dışı ilmi

çalışmalarını desteklemek, öğrencileri araştırmaya yönlendirecek okuma grupları

oluşturmak ve alanla ilgili bilgi yarışmaları düzenlemek.

5. Öğrencilerin kültürel ve ilmi dünyalarını genişletecek, alanda yetkin kişilerin yer

alabileceği konferans, panel, sempozyum vb. faaliyetler düzenlemek.

6. Topluluğun amaçlarını uygun, öğrencileri sosyal bilimler alanına daha aktif

katabilecek saha çalışmaları yapmak, çeşitli sosyal aktiviteler düzenlemek.

7. Üniversite öğrencilerinin kültürel ve sanatsal faaliyetlerini destekleyici film gösterimi,

konser, fotoğraf yarışmaları, film yarışmaları, kermesler, geziler vb. çalışmalara

öncülük yapmak.

8. Üniversitenin ulusal anlamda kamu ve özel kurumlar tarafından tanınması amacıyla

faaliyetler göstermek, diğer üniversitelerde kurulmuş aynı amacı taşıyan öğrenci

kuliipleri ile ortak çalışmalar yürütmek.

9. Faaliyetlerde esas alınacak olan farklı dil seçenekleriyle (İngiliZCe~Arapça) üniversite
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10. Sosyal medya hesaplarını alanında uygun bir şekilde kullanarak öğrencileri teşvik

amaçlı kullanmak.

C.TOPLULUK ÇALIŞMA ŞEKLİ VE ALANLARI

Kulübümüzün çalışma alanları, öğrencinin yararına olacak her türlü ilmi, kültürel, bilimsel,

sanatsal anlamda öğrencilerin kendini geliştirebilecekleri faaliyetlerde bulunmak, ulusal ve

uluslararası platformlarda kulübümüzü ve üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmektir. İş bu

topluluk amaçları doğrultusunda gerek basılı medya gerekse sosyal medya aracılığı ile daha

fazla öğrenciye ulaşmak belirlediğimiz misyon ve vizyon doğrultusunda insanları

bilinçlendinnektir

ç. TOPLULUK ORGANLARı ve GÖREVLERİ

Topluluğun organları şunlardır;

a) Genel kurul

b) Yönetim kurulu

c) Denetleme kurulu

Genel Kurul

ı. Genel Kurul, öğrenci topluluğunun üyelerinden oluşur. Topluluğun en yetkili karar

organıdır.

2. Bir öğrenim yılında en az iki kez, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından

bir fazlasının katılımı ile toplanır. ilk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda

çoğunluk aranmaz. Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun önerileri ya da üye salt



üyelere iki hafta önceden duyurulur. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile

alınır.

3. Genel Kurul, toplantıya katılan üyeler tarafından salt çoğunlukla seçilen bir başkan ve iki

yazman tarafından yönetilir.

4. Görev ve yetkileri şunlardır:

aL Bir sonraki yılın faaliyet programını, program değişikliklerini, bütçesini onaylamak,

bL Yılsonu faaliyet raporu, denetim raporları ve bilançosunu onaylamak,

cl Topluluk Tüzüğünü ve tüzük değişikliklerini onaylamak,

dl Yönetim Kurulu başkanı ile asil ve yedek üyelerini seçmek,

e) Denetleme Kurulu üyelerini seçmek.

ı.Yönetim Kurulu

ı. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 1 başkan, 4 asil ve 2 yedek üyeden oluşur.

Seçim gizli oy, açık tasnif yolu ile yapılır. Seçimden sonraki ilk hafta içinde toplanarak başkan

yardımcısı, sayman ve sekreter seçer.

2. Topluluk Danışmanı 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.

4. Bir topluluğun Yönetim Kurulunda yer alan öğrenciler, bir başka topluluğun Yönetim

Kurulunda görevalamaz.

5. Genel Kurulun yönetme yetkisini temsil eden Yönetim Kurulunun görev süresi bir yıldır. Her
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veya topluluk başkanının çağrısı ile toplanabilir. Toplantı ve karar yeter sayısı Yönetim Kurulu

üye tamsayısının salt çoğunluğudur.

6. Görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bir sonraki yılın faaliyet programı ve bütçe taslağını hazırlayıp Genel Kurulda görüşülmesini

sağlamak ve alınan kararları SKSDaire Başkanlığına sunmak,

bL 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,

çı Topluluğa sağlanan eşya ve malzemenin kayıtlarını tutmak, amaca uygun olarak kullanılmasını

sağlamak ve korumak.

d) Üyelik ve üyelikten çıkma başvurularını onaylamak,

eL Topluluk tüzüğünü ve tüzük değişikliklerini hazırlamak, Toplulukıar Üst Kurulunun uygun görüşü

üzerine Genel Kurulun onayına sunmak,

f) Topluluğun amaç ve ilkelerine ters düşen, Topluluk Tüzüğüne ve bu Yönergeye aykırı davranışlarda

bulunan üyelerin üyelikten çıkarılmasını Topluluklar Üst Kuruluna önermek,

g) Üniversite içinde ve dışında topluluğu temsil etmek,

ğ) Topluluğun Üniversite içinde ve dışında gerçekleştireceği etkinliklere ilişkin SKSDaire Başkanlığına

bildirimde bulunmak, gerekli izin ve onayların alınmasını sağlamak,

h) Genel Kurul tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Denetleme Kurulu

1. Topluluk Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından bir yıl süre ile seçilen bir başkan, bir raportör



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 görevalamaz.

3. Her akademik yarı yılsonu bir toplantı yapılması zorunludur. Denetleme Kurulu üye tamsayısıyla

toplanır, kararları salt çoğunlukla alır.

4. Denetleme Kurulunun görev ve sorumlulukları şunlardır:

a. Topluluğun evrakını, gelir-gider defterini ve topluluğa ait demirbaş eşyanın

durumunu incelemek,

b. Elde 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,

d. Kontrol ve incelemeleriyle hazırlayacağı denetim raporunu Genel Kurula sunmak,

e. Her akademik yarıyıl sonunda yaptığı denetimler sonucunda düzenlenen "Öğrenci

Topluluk Denetim Formu" nu (EK 1) Öğrenci Toplulukları Üst Kuruluna sunmak.

Topluluk Başkanı

ı. Genel Kurul tarafından seçilen yönetim kurulu başkanı topluluk başkanıdır.,

2. Topluluk tüzüğünde belirtilmiş bulunan mesleki/bilimsel faaliyet alanlarında sadece

alan öğrencileri topluluk başkanı olabilirler.

3. Son sınıf öğrencileri yönetim kurulunda görevalabilir ancak topluluk başkanı

olamazlar.

Kurul, Akademik4. Topluluk başkanı Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Genel

..ğrenci Toplulukları üs_ 'J4uıu~mıudur.
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5. Topluluğun SKS Daire Başkanlığı ve Öğrenci Toplulukları Üst Kuruluna sunduğu tüm

başvuru ve bildirimlerde akademik danışman ve topluluk başkanı imzası bulunur.

D.ÜYELİK

1. Üniversiteye kayıtlı tüm öğrenciler öğrenci topluluğuna üye olabilir. Topluluk

tüzüğünü kabul eden ve üye olma koşullarını sağlayan öğrencilerin üyeliğe kabulü,

Topluluk Yönetim Kurulunun kararı üzerine üye kayıt defterine işlenmesiyle

kesinleşir.

2. Üniversiteye kayıtlı bir öğrenci birden fazla topluluğa üye olabilir ancak birden fazla

topluluğun yönetim veya denetleme kurulunda görevalamaz.

3. Üniversitenin akademik ve idari personeli ile mezunları topluluk yönetim kurulunun

onayı ile topluluğa fahri üye olabilirler, topluluk çalışmalarına ve etkinliklere

katılabilirler. Ancak seçme ve seçilme hakları yoktur.

4. Üniversite dışından olan kişiler öğrenci topluluğuna üye olamazlar. Ancak çalıştırıcı ve

rehber niteliğindeki kişiler sadece çalışmalara katılabilirler.

E. ÜYELiKTEN ÇıKMA / ÇiKARILMA

1. 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.

2. Öğrenci topluluğunun amaç ve ilkelerine ters düşen, Topluluk Tüzüğüne ve bu Yönergeye

aykırı davranışlarda bulunan üyeler, Yönetim Kurulunun önerisi ve Öğrenci Toplulukları Üst

Kurulunun üçte iki çoğunluğunun kararı ile üyelikten çıkarılır.
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