
ANKARA SOSYAL BiLİMLER ÜNivERSiTESi

KÜTOPY A TOPLULU(;U TÜZÜ(;Ü

BÖLÜM t

KURULUŞ VE KURULUŞ İLKESİ

MADDE!
KURULUŞ

a) Topluluğun adı Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi KÜTOPY A topluluğudur.

b) Topluluğun merkezi Ankara, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ulus Kampüsü
Hazırlık Yüksek okuludur.

MADDE 2

KURULUŞ İLKESİ

a) Anayasada ifadesini bulan. devletin ve miııetin böliinmez büliinliiğüne, hukuk
devleti ilkesine, temel hak ve özglirlüklere, laikliğe ve yasalara uygun ıutum,
davranış ve faaliyeılerde bulunmalıdıriar.

b) Çalışma ve faaliyetlerini T.C. Anayasasına. Atallirk ilke ve İnkılaplarına ve
yürürlükteki diğer mevzuata uygun olarak işleyişivlerinde bulunmalıdıriar.

c) Tüm etkinliklerinde Üniversitede mevcut yönetmelik, yönerge, genelge, kararlara
uymak zorundadırlar.

ç) Siyasi partiler hiçbir şekilde ile ilişki içinde olamazlar.

d) Adları, amacını yansıtacak nitelikte olmalıdır. Aynı birimde aynı isimde ve/veya ;;1oc\
aynı amaç ve kapsama yönelik birden fazla öğrenci topluluğu kurulamaz. TJg
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BÖLÜM 2

AMAÇ, ÇALIŞMA BiçiMi, iş BiRLİC,i

MADDE 3

AMAÇ

a) Topluluk kitapların Dünyada ve Türkiye deki önemini insanlardaki önemli
değişikleri bilinçli bir şekilde üniversite öğrencilerine anlatmaktır.

b) Kitaba ihtiyaç duyan hcrkese ulaştırılınasını temin etmeyi amaçlar.Özellikle köy
okullarına gerekli ihtiyacı temin etmek amaeındadır.

c) nu öneınli ihtiyacı Ankara Sosyal Biliınler Üniversitesi bünyesinde
gerçekleştirıneyi ve üniversiteyi Türkiye çapında bir sosyal öncü olarak öne
çıkmasını sağlamaktır.

d) Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğrencileri arasında kitap bilincini aşılamayı
ve kitap bağışını gerekli yerlere ulaştırmayı sağlamaktır.

e) Üniversitede bulanan öğrenciler arası kitap sevgisini ve kitapların hayatımızda
bulunan konumlarının daha ehemniyetli hale gelesini amaçlar.

f) Üniversitede kitap okuma alışkanlığını artırmak ve öğrencilere sosyal sorumluluk
yüküm lülüklerini belirtmektir.

g) Topluluğuımızun eğer imkan verilirse gezici bir kütüphane halini anlamayı gaye
edinmektir. Böylelikle yakınlardaki küy okullarına gidip öğrencilerle kitap okuma
etkinlikleri ve aldığımız kitap bağışlarını bizzat elden teslim etmeyi
amaçlamaktad ir.

h) Kitapların dünyasını dünyamıza entegre elmek için birçok etkinlikler
-Esıe.. (jz<l>ll: düzenlemektir.
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iL Topluluk kurukduktan sonra üniversite ve Türkiye çapında tanınır olması
sağlamak ,büyütmek ve en iist düzeye çıkarmak .

.il Sosyal sorumluluk bilinei çerçevesinde yardım kuruluşları ve sosyal hizmet
vakıflarıyla ortak çalışmalar yapmak.

k) Üniversitede bulunan birçok topluluk ile temas halinde bulunmak ve topluluklar ile
ortak ektinlikler düzenlemetir.

MADDE 4

ÇALIŞMA BiçiMi

Topluluk amaeını gerçekleştirmek için;

aL Atatürk ilke ve inkılaplarının yol gösterieiliğinde adım atar.

b) Yeni üye alınmasını özendirir ve yeni üye kaydeder.

e) iletişime geçilen, anlaşma sağlanan, ortak çalışılan ve ortak laaliyet yürütUlen
kuruluşlarla ve üniversitelerle kurulan bağların gelişmesi ve sağlamlaşması için
çahşmalarda bulunur.

ç) Konferans tarihleri ve hiçimleri hakkında gerekli makamlarla irtibata geçer ve
gerekli izinleri alır.

d) Topluluğun tanıtımı ve üniversite öğreneilerinin yararı amaçlı kitap, dergi.
bülten. broşür. el ilanı. aliş ve Ianzin yayımlar.
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MADDE 5
İş BİRLİdİ

Topluluk; konlerans, kitap bağışı toplama,kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak,tanıtım,
kongre, toplumsal hizmet vb. gibi organizasyonlar

ıçm üniversite içi ve dışı topluluk ve kurumlarla bağıntıya geçebilir ve ortak
organizasyonlarda bulunabilir.

BÖLÜM 3

ÜYELİK HAKKı, ÜYELİKTEN ÇıKARMA, SORUMLULUK

MADDE 6

ÜYELİK HAKKı

a) Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin her öğrencisi topluluğa üye olabilir.

b) Yönetim Kurulu tarafından verilen "Üyclik Başvuru Formu"nun doldurulup,
teslim cdilmcsiyle üyelik başvurusu yapılmış olur.

c) Başvurunun Yönetim Kurulu tarafından görüşülüp kabul edilmesinden sonra.
kişi üyeliğe kabul edilmiş sayılır.

ç) Her üyenin Genel Kurul toplantılarına katılma ve oy kullanma hakkı vardır. Bu hak
bizzat kullanılır, başkasına devredilemez. Herkesin eşit ( bir) oy hakkı vardır.

d) Üyeler, Ataliirk ilkelerine, yasalara. topluluk amaçlarına ve tüzük kurallarına
bağlı olmakla ve Genel Kurul toplantılarına katılmakla yükümlüdür.
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c)Her akademik yarı yılsonu bir toplantı yapılması zorunludur. Denetlcme Kurulu liye
tamsayısıyla toplanır. kararları salt çoğunlukla alır.

d)Denetlcme Kurulunun görev ve sorumlulukları şunlardır:

I)Topluluğun evrakmı, gelir-gider defterini vc topluluğa ait demirbaş eşyanm
durumunu incelcmck.

2)Eldc cdilcn gelir vc yapılan harcamalarm Topluluk Tüzüğü vc Yönctim Kurulu
kararlarına uygun olup olmadığmı denctlcmck,

3)Satm alman!bağışlanan eşyanm dcmirbaş kayıt dcftcrinc kayıt cdilip cdilmediğini kontrol
etmek. gcrektiğindc Yönctim Kurulunu uyarmak.

4) Kontrol vc incclcmclcriyle hazırlayacağı denctim raporunu Genci Kurula sunmak.

5) Hcr akadcmik yarıyıl sonunda yaptığı dcnctimlcr sonucunda düzcnlcncn "Öğrcnci
Topluluk Dcnctim Formu" nu (EK ı) Öğrcnci Toplulukları Üst Kuruluna sunmak.

Kurulun Yürütücü (İcracı) Üyeleri

1- Topluluk Başkanı

i-Topluluğun tcmsilcisi vc yctkili yöncticisi olarak. Yönetim Kurulu tarafından scçilir.

ii-Topluluk Başkanı scçildiktcn sonra. bir öğrcnim yılı boyunca görcv yapar vc bir

sonraki yıl adayolduğu takdirdc yeniden scçilebilir.

111- Tüm birimicrin cşgüdümündcn vc dcnctimindcn sorumludur. mrim
çalışmalarını yönctir.

iv- Toplantı gündcınlcrini bclirlcr vc toplantmll1 usullinc görc yürümcsini sağlar.

Yönctim Kurulu toplantılarını yapar. Yönctim Kurulu Topluluk Başkanı olmadan

toplanamaz vc karar alamaz.

v- Yasalar çcrçcvesindc topluluk tüzüğündc belirtilcn diğcr görcvlcri yapar.

vi -Topluluk tüzüğündc belirtilmiş bulunan mcsleki/bilimscl faaliyet alanlarında sadecc alan
öğrcncilcri topluluk başkanı olabilirlcr.



vii-Son sınıf öğrencileri yönetiın kurulunda görevalabilir ancak topluluk başkanı

olamazlar.

viii-Topluluk başkanı Yönetim Kurulu, Denetlenıe Kurulu, Genel Kurul, Akademik

Danışman ve Öğrenci Toplulukları Üst Kuruluna karşı sorumludur.

ix- Topluluğun SKS Daire Başkanlığı ve Öğrenci Toplulukları Üst Kuruluna sunduğu

tüm başvuru ve bildirimlerde akademik danışman ve topluluk başkanı imzası bulunur.

2- Başkan Yardımcısı

i- Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu tarafmdan oylama

ile seçilir,

> ii- Topluluk Başkanı'nm bulunmadığı durumlarda Başkan'm görev ve yetkilerine

sahiptir.

iii- Her llirlü konuda Topluluk Başkanı'na yardım eder.

3- Genel Sekreter

ı- Genel Sekreter Yönetim Kurulu tarafmdan oylama ile seçilir,

11- Topluluğun iletişiminden ve belgelerin düzenlenmesinden

sorumludur,

ııı- Toplantı tutanaklarını deftere geçirir.

iy- Devamsızlık yapanları uyam ve Yönetim Kurulu'na rapor eder. Yönetim
Kurulu'nun resmi yazışmalarını yapar Ye gerekli yerlere ulaştırır.

4- Sayman

ı- Sayman Topluluk Başkanı larafmdan

seçilir,



MADDE 7

ÜYELİKTEN ÇIKARl'vlA

a) Her üye Topluluk Yönetim Kuruluna vereceği bir dilekçe ilc topluluk üyeliğinden
çıkma hakkına sahiptir. Üyelikten ayrılan bir öğrenci üye olma koşulunu taşıması kaydıyla
yeniden topluluğa üye olabilir.

b) Topluluk üyeleri "Tüzük Amaç ve Çalışma Biçimleri" ne aykırı görülen
davranışlarmdan dolayı topluluktan çıkarılabilir. Topluluğu karıştırıcı ve bütünlüğünü bozucu
hareketlerde bulunmak, topluluk çalışmalarını yavaşlatmaya çalışmak ve buna benzer
eylemler ihraç nedenidir. Bu eylemlere girişen üyelere. daha hafif bir ceza olarak. birimdeki
görevinden alınıp. bir süreliğine açığa alınma da verilebilir.

c) Üyelikten çıkarılırken, Yönetim Kurulu'nun onayı gereklidir.

BÖLÜM 4

TOPLULUK BiRİMLERİ VE YETKiLERİ

MADDE 8 TOPLULUK

BiRiMLERi

a) Genel Kurulu

b) Yönetim Kurulu

c) Denetleme Kurulu

MADDE 9

GENELKURUL

a) Oluşumu:



b) Görevleri:

Gcncl Kurul A.S.B.Ü Klitopya'nın faaliyetlcri hakkında oy çoğunluğu ilc karar alır,
kararlarının ycrinc gctirilip gctirilmediğini dcnetler.

c) Yetkileri:

Genel KuruL. Yönctim Kurulu'nu seçmc vc topluluk tlizliğlinli değiştinne yetkilcrine
sahiptir.

d) Toplantılar:

Bir öğrenim yılında en az iki kez. GencI Kurula katılma hakkı bulunan liyelerin 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
çoğunluğunun yazılı isteğiyle olağanlistü toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantıları
üyelere iki hafta öncedcn duyurulur. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ilc
alınır.

e) Gcnel Kurul ilk toplantısı sırasında yönetim kurulu ve denctim kurulu asıl ve
yedek liyclerinin toplamınm üç katı üyenin katılımı aranır (57 kişi). ilk toplantıda bu
çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı cn az bir glin sonra çoğunluk aranmaksızm
toplanabilir.

i) GencI Kurul, toplantıya katılan üyeler tarafindan salt çoğunlukla seçilen bir
başkan ve iki yazman tarafından yönetilir.

g)Görcv ve yetkilcri şunlardır:

i) Bir sonraki yılın faaliyet programmı, program değişikliklerini, bütçesini onaylamak,
2) Yılsonu faaliyct raporu. dcnetim raporları ve bilançosunu onaylamak,
3) Topluluk Tüzüğünü vc tüzük değişikliklerini onaylanıak,
4) Yönctim Kurulu başkanı ile asil ve yedek üyelcrini seçmek,

Dcnetlcmc Kurulu üyclerini seçnıek
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MADDE LO

YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulunun Görev Dağılımı, Yetkileri ve Görevleri

a)Yönetim Kurulu; Topluluk Başkanı, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Sayman ve
bunların dışındaki 4 üyeyle birlikte toplam 8 (sekiz) asıl üyeden ve 3 (üç) yedek üyeden
oluşur.

b)Yönetim Kurulu öncelikli olarak (ilk toplantısında) Başkanı, Genel Sekreteri ve
Saymanı seçer; Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu üyeleri arasından Başkan tarafmdan
atanır.

c)Komisyonların aldığı kararları gözden geçirmek ve uygun gördüklerini onaylayarak
yürürliiğc koymak.

d)Topluluğun etkinlikleri için Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor
Daire Başkanlığı'ndan mali destek sağlamak.

d) Yıl içinde yapılacak olan topluluk etkinliklerini belirlemek.

e) Bu etkinliklerin duyurularını yapmak.

f) Tüzüktc belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

g) Genel Kurul'da alınan kararları uygulamak ve üyelere bildirmek.

h) Yeni üye almak, üyelikten çıkarına işlemlerini yürütmek ve güncelJenmiş üye
listelerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sağlık. Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na
bildirmek,

i) Yönetim Kurulu kararları oyçokluğuyla alınır.
~
MADDE i i

DENETLEME KURULU

a)Topluluk Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından bir yıl süre ile seçilen bir
başkan, bir raporlör ve bir üye olmak üzere G asil ve 2 yedek üyeden oluşur.

--r..~!"crmıV b) ı8/08/2012 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
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11- Topluluğun her türlü geliri saymanda

toplanır,

111- Sayman elde edilen gelirleri kayda

geçırır,

iv- Makbuz kesme işlemleri sayman tarafından gerçekleştirilir,

iv- Topluluğun bütçesini denetler.

ç) Sosyal Etkinlik Yarkurulu:

Topluluk üyelerinin kaynaşmasını sağlayacak sosyal etkinlikler, geziler, buluşmalar
düzenlemek; bu alanda yeni projeler üretmek.

BÖLÜM 5

DESTEKLER VE MAli KAYNAKLAR

MADDE 13
a) Topluluk mali destek isteyen etkinlikler için Topluluk Akadcınik Danışmanı'nın da

imzaladığı bir dilekçe ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'ndan yardım talebinde
bulunabilir.

b) Topluluk yapacağı etkinliklere iaşe, konaklama, ulaşım ve mali kaynak sağlamak
amacıyla çeşitli özel ve kamu kurum ve kuruluşlarından sponsor desteği alabilir.
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