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ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNivERSİTESİ

SOSYAL SAHNE ÖGRENCİ TOPLULUGU TÜZÜGÜ

TOPLULUGUN KURULUŞU

MADDE i

• _Ankw_a Sosyal Bilimler Üi1iversitesi bünyesi!!d_~JQ.Aı:alık 20l8'den bu y.••a•••na•••...~
etkinlikler- yapan bu toplUliiğiin adı A7"ıkaraSo.ıyal Bilimler Ü~iversiıesi Sosyal

~-~--_-_~ _~_-Sahh7LÖği'i!hciTtJj5luluğu'dut._ _ -- -~

• Topluluğun kısa adı Sosyal Sahne'dir.

- -- - ----- ---- ------------ ----- -==== -- - --=====--
• Sosyal Sahne, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne bağlıdır ve Sağlık Kültür ve

Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Toplulukları Şubc Müdürlüğü gözetiminde faaliyette

bulunur.

TOPLULUGUN AMACı

MADDE 2

Sahne sanatlarına sosyal bir pencere açmayı hedeneyen topluluğun diğer amaçları
şu şekildedir;

• Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğrencilerinin sosyal, kültiircl ve sanatsal
faaliyetlere olan ilgisini somutlaştırmak,

• Potansiyel sahibi olan öğrencilerin yeteneklerini üretime dünüştiirmek,



'.

o Topluluk üyelerine;

a) kişisel gelişim

b) toplum önünde konuşma becerisi

c) özgüven

d)'girişimcilik

e) sunum becerileri

f) sahne sanatları eğitimi ve uygulamaları

~==~_alanlarında.katKı:Sağlamak, -,==-_~__~_-,==_~ ~~~~~ ~~
--- ~-~~- _. - ._._------ ----~-_.,-- ._---'_.

o Çeşİtli tiyatro oyunları gösterınek,

==== --o_-Sosya1rrwgyaQı;erinde içerikler.hazırlal1!ak,_ - --.=-==== ._-

o Öğrencileri kaynaştırmak, sanatın birleştirici gücünden yararlanmak,

o Atölyeler ve farklı etkinlikler sayesinde öğrencilerin dersler dışında,.kampüs
içerisinde kaliteli ve eğlenceli vakit geçirmesini sağlamaktır.

ÖNGÖRÜLEN FAALİYETLER

MADDE 3

o Sahne sanatları alanında yazılı, görsel veya sanatsal tanıtım faaliyetleri
yapmak

o Sahne sanatları ile ilgili konferansıar, seminerler, toplantılar ve kurslar
düzenlemek

o Sahne sanatları alanında farklı platformlarda yayınlar yapmak,



'.

• Sahne sanatları alanında faaliyet gösteren yurt içi ve yurtdışı kurum ve
kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

• Kampüs içerisinde öğrencilerle etkileşimi arttıracak faaliyetlerde
bulunmak.

ÜYELiK

____ MADI)E_4 .

• Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine kayıtlı her öğrenci, -bu topluluğa üye olabilir.

• Topluluk tüzüğünü kabul eden ve Topluluk Yönetim Kuruluna yazılı olarak üye olma
talebinde bulunaıı öğrencilerin üyeliğe kabulü; Topluluk Yönetim Kurulu kararı ve
Topluluk' Danışmanı onayınm'ardmdan Üye. Kayıt.Defterine işlenmesiyle.kesinleşir.

~~~ ••.,~ÜyeleLsınll1aııdırılamaz ve.sınırlandırı lamazlar. ,TümüyeleLbirbiriyle eşittir.== -"""
--- - --.-Öğrencilik'hiıkki sona eren öğrencinin, foplülunıe-de lıer türlÜ'ilişKisi sona ermiş ----

sayılır.
• Topluluk kurucu üyeleri dışındaki tüm üyelerin, üyelikten çekilme talepleri; üyelik ile

----------ayııı - usulle, çeki ime -taleplerinin -Topluluk - Yönetim- Kurulu- kararı- ve -Topluluk
====== -- - --c=Daııışman onayının ardındalıDye Kayıt.Defterine.şerh.düşülmesiyle.kesinleşir= -- - -----

• Hiçbir üye diğer üyeyi topluluktan kendi isteğiyle çıkaramaz. Bu yetki yalnızca
topluluğun Genel Kuruluna aittir.

• Üyelikten çıkarılma talepleri ile ilgili işlemleri yürütme görevi, topluluğun Yönetim
Kuru iun und ur.

• Belirlenecek etkinlik provalarında.ve çalışmalarında, çalışma süresinin 'Yo20'sinden
fazla.katılım göstermemezlik yapan üyeler ve üst üste 3 provaya gelmeyen üyelerin
ellerindeki rolleri, görevleri başka bir üyeye devredilir.

• 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.

• Üniversite dışından olan kişiler topluluğa üye olamazlar. Ancak çalıştırıcı veya rehber
niteliğindeki kişiler sadece çalışmalara katılabilirler.

TOPLULUGUN ORGANLARı

MADDE 5

Toplulukların organları şunlardır:
a) Sosyal Sahne Genel Kurulu
b) Sosyal Sahne Yönetim Kurulu
c) Sosyal Sahne Denetim Kurulu
d) Sanal Sahne
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e) Sosyal Dışişleri

a) SOSYAL SAHNE GENEL KURULU

MADDE 6

I) Genel Kurul topluluğun tüm üyelerini kapsar. Topluluğun en yetkili karar
organıdır.
2) Genel Kurul bir eğitim-öğrctim yılı içerisinde, güz dönemi başmda seçim gündemli
vc bahar dönemi sonunda olmak- üzcrc, cn az iki kcz olağan olaraK toplanmakla
yükümlüdür

3) Genel Kurul, varsa Yönetim Kurulu Başkanı, yoksa hazır bulunan en yaşlı
üye

tarafmdan açılır ve toplantıyı yönctmck üzere bir başkan vc iki yazmandan
oluşan

Divan KurulunUh'seçilnfesiylc çalışmalarımtbWşlar.-
---'=='-- ~__'-"_-=-4) _Toplantı lar,_ üyelerin-salt-çoğunluğu=i Ic_yapı lır._Salt -çoğunluğun---~--,=-
-~- sağlanamadığı--- - -.----

durumlarda, ikinci toplantıda bu koşul aranmaz; kararlar, katılan üyelerin oy
çoğunluğuyla almır. Oylaımı sonucundaki eşitlik durumunda. başkanm oyu

--- ------ -----yönünde karar alınır.-----------------------.--------
====-. -- - - "",,===.5) Genel. Kurul"Yönetim Xurulunun önerisiylecve/veya üyelerinen,az:1/3!ünün

istcğiyle olağanüstü toplanır. Toplantı cn gcç iki hafta öncesinden, SKS Dairc
Başkanlığı rcsmi intcrnet sitesi aracılığıyla ve mcsajlaşma uygulamasmda

bulunan
Sosyal Sahnc grubundan tüm üyelere duyurulur.
6) Gcncl Kurulun görev, yetki ve sorumlulukları;

(a) Yönetim ve Denetim Kurullarmm asil vc yedek üyelerini
seçmek,

(b) Yönetim Kurulu tarafmdan hazırlanan Yıllık Etkinlik Planmı ve
Yıllık

Etkinlik Raporunu görüşerek karara bağlamak,
(c) Denetim Kurulu tarafından hazırlanan raporu görüşerck karara

bağlamak,
(d) Üyeliktcn çıkarılma taleplerini karara bağlamaktır.

b) SOSYAL SAHNE YÖNETiM KURULU

MADDE?

I)Yöneıim Kurulu, Gcnel Kurulda gizli oyla tck sayı csasma göre scçilen en az
beş

asil ve iki yedek üyeden oluşur.
2) Yönetim Kurulunun görev, yetki ve sonımlulukları şunlardır:

• Başkanın sonımluluğunda ve topluluk danışmanm gözetiminde topluluk
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etkinliklerini yürütmek,
• Yasal dlizenlemelerde ve topluluk tlizüğlinde belirtilen görevleri yerine getirmek

ve yetkilerini kullanmak,
• Genel Kurul toplantılarının yer, tarih, saat ve gündeminin, en az üç hafta önce

SKS Daire Başkanlığına topluluk danışmam onayıyla bildirerek, toplantının,
öneesinden duyurulmasını ve düzenlenmesini sağlamak,

• Üye olma ve üyelikten ayrılma ile Genci Kurulca liyelikten çıkartılmasına karar
verilen üyeler hakkında gereken işlemleri yürliterek, güncellenmiş üye listelerini
SKS Daire Başkanlığına bildirmek,

• Topluh,k da!2!şmanın onayı ile topluluk etkinliklcrinin dlizenlenmesi için gerekli
iiinleri almak,

• Her eğitim-öğretim yılının güz dönemi başındaki ilk altı hafta içerisinde
gerçekleştirilen Genel Kurulun ardından, topluluk danışmanın onayı ile topluluğun
Yıllık Etkinlik Planı ve Topluluk Organlarına scçilen üyelerin isim, görev,
akademik ve iletişim bilgilerini, Genel Kurul tarihinden sonraki en geç on beş glin
içinde SKS Daire Başkanlığına bildirmek,

~~~.~-~H~e-r-eğitiın-öğretim yılının bahar dönen-ı'i~~s-~o~m~ın~-d~--a-g-erçekleştlrilenGenel-Kurul
---""----"----=::=====-=-=_t,~oRlantısının~arc!lndal!;:\2pıul uk- danjşl]1anı n ona)'.l-i Le"toplulYğun -Y iIIlk-=~tkinl ik -~~

- Raporunu, Genel Kurul tarihinden sonraki en geç on beş gün içerisinde SKS Daire
Başkanlığına bildirmektir.

3)Yönetim Kurulu kararları, Yönetim Kurulu Karar Detlerine kaydedilir. Karar
-Defterineişlenmeyen kararlarıngeçerliliği yoktur. -----

--- -- - ----4)~Yönetim-Kurulu,-en=caz~iki-ayda -bir-kez=toplanmakla-yükümlUdür. Yönetim- -----co====
Kurulu salt çoğunlukla toplaııır ve kararlar oy çoğunluğuyla alınır. Oylama sonucunda
eşitlik durumunda, başkanın oyu yönünde karar alınır.

5) Yönetim Kurulu toplamrken topluluk başkanı tiim Yönetim kurulu mensuplarına
çağrı yapmakla ylikümlüdür.

G)-Yedek üyelerin alınan kararlar üzerinde imza yetkisi-yoktur.
7) _Yönetim Kurulunda yer alan öğrencinin herhangi bir nedenle görevinden

ayrılınası halinde, yerine yedek üyelerden biri ayrılan üyenin yerine Yönetim Kurulu
tarafından görevlendirilir.

8) Beş asil üyenin ikiden fazlasınm görevden ayrılması durumunda, kalan görev
süresi boyunca asil üye ve yedek liye olacak kişiler Yönetim Kurulu tarafından
görevlendirilir.

9) Görev ve sorumluluklarını zamanında veya hiç yerine getirmeyen yönetim kurulu
liyelerinin yerine genel kuruldan üyeler atanır.

c) SOSYAL SAHNE DENETİM KURULU

MADDE 8
• Denetim Kurulu, Genel Kurulda, gizli oyla tek sayı esasına göre seçilen en az

üç asıl ve iki yedek üyeden oluşur.
• Denetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a)Yönetim Kurulu kararlarının, topluluk tlizliğline uygun olup olmadığım denetlemek,
b)Yönetim Kurulu tarafından topluluk tiizliğüne uygun olmayan kararların alındığını
tespit etmesi halinde Yönetim Kurulunu yazı h olarak uyarmak. Uyarıya rağmen aynı durumun
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devamı halinde, nihai ve bağlayıcı kararını almak üzere, topluluk danışmanının onayı ile
Öğrenci Toplulukları Üst Kuruluna başvurmak,
c) Genel Kurul üyelerinin Yönctim Kurulu kararları hakkındaki yazılı itirazlarını (b) bendinde
bclirti Icn çcrçevede değerlendirmek,
d) Her eğitim-öğretim yılı bahar döncmi sonunda yapılacak olan Genel Kurul önccsinde
Denctleme Kurulu Raporu hazırlamak ve Genci Kurulda üyelerin onayına sunmak,
c) Topluluğun evrakını, gelir-gider defterini ve topluluğa ait demirbaş eşyanın durumunu
incelemektir.

d)SANACSAHNE

MADDE 9
• Sanal Sahne en az iOüyeden oluşur. Üycler kendi içerisinde üçe ayrılıL

a) Instagram: Yönetici, tasarımcı, gönderi paylaşımcısı, hikaye paylaşımcısı
h) Youtube: Yönetici, montaj görevlisi, kameraman, asistan, içerik üreticisi
c) Twilter:Yöneıiti, yazar, içerik-üreticisi -==-=~-

~----d).WebSitesi- _ ~~_~_ . _ -
• Sanal Sahne üyeleri ayda en az bir kez bir araya gelmek ve aldıkları kararları Yönetim

Kuruluna sunmakla yükümlüdür.
• Sanal Sahne üyeleri, Yönetim Kurulundan bir asil üyenin öncülüğünde toplanır.
• SanalSahncn irq~örev-;-yetki ves"örOfn iliiOklarışlın lardır:---------------------

a)Tdpluluk~sbsyalhıedya-hesaplarını-yönetmek_;_ - -- - -----
h) Youtube için çekilecek videolara, içerik, montaj ve reklam alanında destek vermek ve
videoları çekmek,
c) Topluluğun etkinliklerinde alİş, el ilanı gibi tasarımlar gerektiğinde tasarım yapmak,
d) Sosyal Sahne sosyal medya hesaplarının takipçi sayısının artması için çekiliş, soru-cevap gibi
içerikler paylaşmak,
c) Sosyal medya üzerinde paylaşım yapmadan önce topluluk başkanına içeriği sunmak,
i) Sosyal Sahne'nin etkinlikleri kampüs içerisinde ve dışarısında duyurmaktır.

l) SOSYAL oıŞiŞLERi

MADDE 10

• Sosyal Dışişleri en az 3 üyeden oluşur. 2 adet yazman bulunur.
• Sosyal Dışişleri. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu istekleri üzerine resmi görüşmeler

ilc ilgilenir.
• Toplantıları yazmanlar yazar ve llariciye Defterine geçirir.
• Ilarieiye Defteri ve bu organ başkanın yetki verdiği üyenin sorumluluğundadır. Topluluk

başkanı istediği zamaıı yetkiyi devretme hakkına sahiptir.
• Sosyal Dışişleri gerektiği durumlarda toplaııır ve her toplantısından sonra aldığı kararları

topluluk başkanı önciilüğünde Yönetim Kurulu'na sunmakla yükümlüdür.
• Sosyal Dışişleri'nin, görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Üniversitede Sosyal Sahne adına söyleşi, panel vb. organizasyonlar düzenlemesinde yardımcı
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olmak,
h) Sosyal Sahne'nin kurum ve tUzel kişiliklerle olan bağlantısını kurmak,
e) Oyun, senaryo vb. konularda yazılar yazıp oyuncu kadrosuna ve Sanal Sahne'ye içerik
Uretmek,
d) Sosyal Sahne Topuluğu'nun yapabileceği her tUrlU fark yaratacak etkinliği sıralayıp Yönetim
Kurulu ve Genel Kurul'a sunmak,
e) Tiyatro festivaııeri veya yarışmaları gibi etkinliklerinin içeriklerini, katılım koşuııarını detaylı
bir şekilde kuruııara sunmaktır.

DisipLİN iŞLEMLERi-------
MADDE II

• Etkinlikler için Ucretli bilet satışı ve/veya mal satışı yapılamaz.
• Maddi bağış ve/veya sponsorluk alınamaz.
• Yapılan etkinlikler sonucunda maddi kazanç elde edilemez.
• Etkinlikler konusunda SKS Daire Başkanlığına ve/veya Öğrenci Toıılulukları Üst

'-=-Kuruluna yalan ve/veya yarılış beyiııda bUfünulamaz. .'
___ O _ - op iu iuğun:hi çb ic.Uyesi - kend i: başı na: karacalı p/verm e-yetkisine.::sahi p~deği id ir.__ ._~ __

TUm etkinlikler, kararlar ve planlar topluluk başkanı ve danışmanı gözetiminde
yapılmak zorundadır.

• Gerekli izinleri alıııadan etkinlik dUzenlenmesi ve/veya izin verilmemiş etkinlik---------- ---_._----auYııiüsu -yapi lamaz.
-- -- - ----.--ı-. oplulılJ.ilaroklil=-içerisinde veya -dişında-karşllaştlJ.iliirı bUtUn problemleri-SKS-

Daire Başkanlığı'na bildirmek zorundadır.
• Yukarıda belirtilen maddeler uygulamııadığı durumlarda yapılan eylem Öğrenci

Toplulukları Üst Kurulu tarafından değerlendirilir ve varılan sonuç SKS Daire
Başkanlığın tarafından ilgili Akademik Birimlere bildirilir.

• Topluluğun Genel Kurul veya Üniversite tarafından fesih edilmesi durumunda,
-fesih edildiği resmi tarihten sonraki on beş gUn içerisinde, demirbaş malzemelerin

iade işlemlerinin tamamlanması gereklidir.

TOPLULUK TÜZÜ(;Ü

MADDE 12
• Topluluk tUzUğUnUn maddeleri Uzerinde ve/veya IlimUnde değişiklik yapma

konusunda tek yetkili organ, Topluluk Genel Kuruludur.
• Topluluk Genel Kurulu tarafından topluluk tUzUğUnde yapılması tasarlanan

değişiklikler, Üst Kurulonayına sunulur.
• Topluluk tUzUğUnde yapılması tasarlanan değişiklikler, Öğrenci Toplulukları

Üst Kurulu tarafından onayladığının topluluk damşmanına yazılı olarak
bildirildiği tarihten sonra yUrUrıuğe girer. Üst Kurul tarafından onaylanınaınış
değişiklikler geçersizdir.
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