
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 

STRATEJİK ARAŞTIRMALAR TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ 

BÖLÜM 1  

KURULUŞ VE KURULUŞ İLKESİ 

MADDE 1   

KURULUŞ 

a) Topluluğun adı Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Stratejik 

Araştırmalar Topluluğu’dur. 

b) Topluluğun merkezi Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ulus 
Kampüsü Siyasal Bilgiler Fakültesi’dir. 

Madde 2 

KURULUŞ İLKESİ 

a) Anayasada ifade edilen, devletin ve milletin bölünmez 
bütünlüğüne, hukuk devleti ilkesine, temel insan hakları ve 
özgürlüklerine, laikliğe ve yasalara uygun tutum, davranış ve 
faaliyetlerde bulunmalıdırlar. 

b) Çalışma ve faaliyetlerini T.C. Anayasasına, Atatürk İlke ve 
İnkılaplarına ve aynı zamanda yürürlükteki diğer mevzuata 
uygun olarak diğer etkinliklerini gerçekleştirirler.  

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

d) Siyasi partiler ile kesinlikle ilişki içinde olamazlar. 
e) Adları amaçlarına uygun olacak şekilde konmalı ve kuruluş 

ilkesine uygun etkinlikler gerçekleştirmelidir. Farklı amaçlarla 
kurulan toplulukların hedeflediği etkinlikleri kendi topluluk 
bünyesinde barındırmamaya özen göstermelidir. 

 

BÖLÜM 2  



AMAÇ, ÇALIŞMA BİÇİMİ, İŞ BİRLİĞİ 

 

MADDE 3 

AMAÇ 

a) Öncelikle strateji kavramının tanımını yapmak ve öğrencileri 
bu konuda bilgilendirmek. 

b) Strateji kavramının ele aldığı konular kapsamında Siyasal 
Bilgiler Fakültesi öğrencilerine yönelik çeşitli faaliyetlerde 
bulunmak. 

c) Gelecekte Türkiye’de stratejist olarak yetişmek isteyen 
öğrencilere temel hazırlamak ve onları eğitim programları 
içerisine dahil etmek. 

d) Öğrencilerin akademik hayatlarına katkıda bulunabilmek için 
sempozyum, panel, konferans ve kongre düzenlemek ve 
alanında uzman akademisyenleri üniversitemize çağırmak. 

e) Stratejik araştırma merkezleri ile öğrencilerin katılabileceği 
ortak eğitim programlarını tertip etmek. 

f) Uygun şirket, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde olarak 
öğrencilere öğrendikleri teori bilgilerini pratikte 
uygulayabilecekleri bir staj ortamı oluşturmak. 

g) Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğrencileri arasındaki birlik 

ve beraberlik duygusunu geliştirmek aynı zamanda 
öğrencilerin kaynaşabileceği sosyal faaliyetler düzenlemek. 

h) Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin hedeflediği bilim-
kültür merkezi olabilme hususunda gerekli desteği vermek. 

i) Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ni ulusal ve uluslararası 
alanlarda tanıtmak, misyon ve vizyonunu özümseyip sahip 
çıkmak. 

j) Sosyal sorumluluk bilincini zinde tutmak için dernekler, 
yardım kuruluşları ve sosyal hizmet vakıfları ile işbirliği 
içerisinde olmak  



k) Diğer üniversitelerdeki benzer öğrenci topluluklarıyla bilgi 

alış-verişinde bulunarak üniversitenin sosyal değerine katkıda 
bulunmak. 

l) Çalışma disiplini içerisinde Türkiye’nin sosyal bilimlerine 
somut değerler kazandırmak. 

m) Proje yazımı ve yönetimi kapsamında çalışmalar yapmak ve 
aynı zamanda öğrencileri proje yazımı hususunda 
desteklemek. 

n) Kariyer Günleri düzenleyerek, öğrencilere meslek seçimleri 
hususunda yardımcı olmak. 

MADDE 4  

ÇALIŞMA BİÇİMİ 

Topluluk amacını gerçekleştirmek için;   

a) Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda ilerler. 
b) Üye kayıtlarını yapar ve yeni üye alınması için çalışmalar 

yapar ve özendirir. 
c) İletişime geçilen, anlaşma yapılan ve ortak faaliyetler 

düzenlenen kurum ve kuruluşlarla ve üniversitelerle bağlarını 
güçlendirerek çalışmalarını şekillendirir. 

d) Yapacağı etkinliklerin tarihi, yeri ve biçimi konusunda yetkili 
makamlarla irtibata geçer ve izin alır. 

e) Topluluğun misyonunun ve vizyonunun anlatılıp tanıtımının 
yapıldığı kitap, dergi, bülten, broşür, el ilanı, afiş ve fanzin 
yayımlar. 

 

MADDE 5  

İŞ BİRLİĞİ  

Topluluk; konferans, panel, kongre, toplumsal hizmet vb. 
etkinlikleri yapmak için üniversite içi ve dışı topluluk ve 
kurumlarla ilişki içerisinde olabilir ve ortak faaliyetler 
düzenleyebilirler. 
 



BÖLÜM 3  

 
ÜYELİK HAKKI, ÜYELİKTEN ÇIKARMA, SORUMLULUK 

MADDE 6 

ÜYELİK HAKKI  

a) Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde eğitim gören her 
öğrenci topluluğa üye olabilir. 

b) Yönetim Kurulu tarafından verilen "Üyelik Başvuru Formu”nun 
doldurulup, teslim edilmesiyle üyelik başvurusu yapılmış olur. 

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

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

e) Üyeler, Atatürk ilkelerine, yasalara, topluluk amaçlarına ve 
tüzük kurallarına bağlı olmakla ve Genel Kurul toplantılarına 
katılmakla yükümlüdür. 

MADDE 7 

ÜYELİKTEN ÇIKARMA  

a) 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. 

b) Topluluk üyeleri "Tüzük Amaç ve Çalışma Biçimleri" ne aykırı 
görülen davranışlarından 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 BİRİMLERİ VE YETKİLERİ   

MADDE 8  

TOPLULUK BİRİMLERİ 

a) Genel Kurul 
b) Yönetim Kurulu  
c) Denetim Kurulu 

MADDE 9  

GENEL KURUL 

a) Oluşumu:  

 Genel kurul Stratejik Araştırmalar Topluluğu üyelerinden oluşur. 

 

b) Görevleri: 

 ASBÜ SAT’ın faaliyetleri hakkında oy çoğunluğu ile karar alır, 
kararlarının yerine getirilip getirilmediğini denetler. 

 

c) Yetkileri:  

Genel Kurul Yönetim Kurulu’nu seçme ve topluluk tüzüğünü 
değiştirme hakkına sahiptir. 

 

d) Toplantılar: 

 Bir öğrenim yılında en az iki kez, Genel Kurula katılma hakkı bulunan 
üyelerin yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır. İlk toplantıda 
yeter sayı sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Yönetim 
kurulu ve Denetim kurulunun önerileri ya da üye salt çoğunluğunun 
yazılı isteğiyle olağanüstü toplanabilir. Olağan ve olağanüstü 
toplantıları üyelere iki hafta önceden duyurulur. Kararlar toplantıya 
katılanların salt çoğunluğu ile alınır. 



 

e) Genel Kurul ilk toplantısı sırasında yönetim kurulu ve 
denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin toplamının en az üç 
katı üyenin katılımı aranır (36 kişi). İlk toplantıda bu 
çoğunluk sağlanmazsa ikinci toplantı en az bir gün sonra 
çoğunluk aranmaksızın toplanabilir. 
 

f) Genel Kurul, toplantıya katılan üyeler tarafından salt 
çoğunlukla seçilen bir başkan ve iki yazman tarafından 

yönetilir. 
 

g) Görev ve yetkileri şunlardır: 
1) Bir sonraki yılın faaliyet programını, program değişikliklerini, 

bütçesini onaylamak, 
2) Yılsonu faaliyet raporu, denetim raporları ve bilançosunu 

onaylamak, 
3) Topluluk tüzüğünü ve tüzük değişikliklerini onaylamak, 
4) Yönetim kurulu başkanı ile asil ve yedek üyelerini seçmek, 
5) Denetleme kurulu üyelerini seçmek  

 

MADDE 10 

YÖNETİM KURULU  

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV DAĞILIMI, YETKİLERİ VE GÖREVLERİ 

a) Yönetim Kurulu: Topluluk Başkanı, Başkan Yardımcısı, Genel 

Sekreter, Sayman ve bunların dışındaki 1 (bir) üyeyle birlikte 
toplam 5 (beş) asıl üyeden ve 2 (iki) yedek üyeden oluşur. 

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

c) Komisyonların aldıkları kararları gözden geçirmek ve uygun 
gördüklerini onaylayarak yürürlüğe koymak. 



d) Topluluğun etkinliklerini gerçekleştirmek için Ankara Sosyal 

Bilimler Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi 
Başkanlığı’ndan mali destek sağlamak. 

e) Yıl içinde yapılacak olan topluluk etkinliklerini belirlemek. 
f) Bu etkinliklerin duyurularını yapmak. 
g) Tüzükte belirtilen diğer görevleri yerine getirmek. 
h) Genel Kurul’da alınan kararları uygulamak ve üyelere bildirmek. 
i) Yeni üye almak, üyelikten çıkarma işlemlerini gerçekleştirmek ve 

güncellenmiş üye listelerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 
Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’na bildirmek. 

j) Yönetim Kurulu kararları oy çokluğuyla alınır. 

 

MADDE 11  

DENETLEME KURULU  

a) Topluluk Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından bir yıl 
süreyle seçilen bir başkan, bir raportör ve bir üyeden olmak 
üzere 3 asil ve 2 yedek üyeden oluşur. 

b) 18/08/2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği 
kapsamında herhangi bir disiplin cezası almış öğrenciler 
Denetim Kurulunda görev alamazlar. Bir topluluğun Denetleme 
Kurulunda görev alan öğrenci başka bir topluluğun Denetleme 
Kurulunda görev alamaz. 

c) Her akademik yarıyıl sonu bir toplantı yapılması zorunludur. 
Denetleme kurulu üye tam sayısıyla toplanır, kararları salt 
çoğunlukla alır. 

d) Denetleme kurulunun görev ve sorumlulukları şunlardır: 

 1)Topluluğun evrakını, gelir-gider defterini ve topluluğa ait demirbaş 
eşyanın durumunu incelemek,  

2)Elde edilen gelir ve yapılan harcamaların Topluluk Tüzüğü ve 
Yönetim Kurulu kararlarına uygun olup olmadığını denetlemek, 



3)Satın alınan/bağışlanan eşyanın demirbaş kayıt defterine kayıt 

edilip edilmediğini kontrol etmek, gerektiğinde Yönetim Kurulunu 
uyarmak,  

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

5) Her akademik yarıyıl sonunda yaptığı denetimler sonucunda 
düzenlenen “Öğrenci Topluluk Denetim Formu” nu (EK 1) Öğrenci 
Toplulukları Üst Kuruluna sunmak. 

 

Kurulun Yürütücü (İcracı) Üyeleri 

1- Topluluk Başkanı  

i-Topluluğun temsilcisi ve yetkili yöneticisi olarak, Yönetim Kurulu 
tarafından seçilir,  

ii- Topluluk Başkanı seçildikten sonra, bir öğrenim yılı boyunca görev 
yapar ve bir sonraki yıl aday olduğu takdirde yeniden seçilebilir, 

iii- Tüm birimlerin eşgüdümünden ve denetiminden sorumludur. 
Birim çalışmalarını yönetir. 

iv- Toplantı gündemlerini belirler ve toplantının usulüne göre 
yürümesini sağlar. Yönetim Kurulu toplantılarını yapar. Yönetim 
Kurulu Topluluk Başkanı olmadan toplanamaz ve karar alamaz. 

v- Yasalar çerçevesinde topluluk tüzüğünde belirtilen diğer görevleri 
yapar. 

 vi -Topluluk tüzüğünde belirtilmiş bulunan mesleki/bilimsel faaliyet 
alanlarında sadece alan öğrencileri topluluk başkanı olabilirler.  

          

  vii-Son sınıf öğrencileri yönetim kurulunda görev alabilir ancak 
topluluk başkanı olamazlar. 

  viii-Topluluk başkanı Yönetim Kurulu, Denetleme 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 tarafından oylama ile seçilir, 

ii-  Topluluk Başkanı'nın bulunmadığı durumlarda Başkan'ın görev ve 
yetkilerine sahiptir,  

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

 

3- Genel Sekreter 

 

İ – Genel Sekreter Yönetim Kurulu tarafından oylama seçilir. 

ii – Topluluğun iletişiminden ve belgelerin düzenlenmesinden 
sorumludur. 

iii – Toplantı tutanaklarını deftere geçirir. 

iv – Devamsızlık yapanları uyarır ve Yönetim Kurulu’na rapor eder. 
Yönetim Kurulu’nun resmi yazışmalarını yapar ve gerekli yerlere 
ulaştırır. 

 

4- Sayman 

 

i- Sayman Topluluk Başkanı tarafından seçilir, 
ii- Topluluğun her türlü geliri saymanda toplanır, 
iii- Sayman elde edilen gelirleri kayda geçirir. 
iv- Makbuz kesme işlemleri sayman tarafından gerçekleştirilir, 
v- Topluluğun bütçesini denetler.   



BÖLÜM 5  

 
DESTEKLER VE MALİ KAYNAKLAR 

 
MADDE 12 
 
a) Topluluk mali destek isteyen etkinlikler için Topluluk 

Akademik Danışmanı'nın da imzaladığı bir dilekçe ile 

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'ndan yardım 

talebinde bulunabilir. 

 

BÖLÜM 6  

TOPLULUK TÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK USUL VE 

ESASLAR 

 

                MADDE 13 

a) Topluluk Tüzüğü Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 

Öğrenci Toplulukları Yönergesi ’ne uygun olmak 

zorundadır. 

b) Topluluk Tüzüğünü değiştirebilecek yetkili organ Genel 

Kurul’dur. 

c) Topluluk Tüzüğü ancak Genel Kurul üyelerinin en az 2/3 

‘nün oyuyla değiştirilebilir. 

 

BÖLÜM 7  

TOPLULUĞUN FESHİNE YÖNELİK USUL VE ESASLAR 

 

                  MADDE 14 



a) Topluluğun feshi ancak Genel Kurul toplantılarında 

gerçekleştirilebilir. 

b) Topluluğun feshi için Genel Kurul’da ki üyelerin 3/4’ünün 

oyu gereklidir. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

            


