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A-GİRİş

Madde ı. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon Topluluğu, tamamen
gönüllü öğrencilerden kurulu, hiçbir siyasi veya ekonomik zümrenin güdümünde bulunmayan, Ankara
Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğiine karşı sorumlu, Ankara Sosyal Bilimler üniversitesi Sağlık,
Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına bağlı. misyonu ve vizyonu belirlenmiş olan bir gelişim
organizasyondur.
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Madde 2. Kuruluş ilkesi;

a) Anayasada ifadesini bulan, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne, hukuk devleti
ilkesine, temel hak ve özgürlüklere, laikliğe ve yasalara uygun tutum, davranış ve faaliyetlerde
bulunmalıdırlar.

b) Çalışma ve faaliyetlerini T.C. Anayasasına, Atatürk ilke ve İnkılaplarına ve yürürlükteki
diğer mevzuata uygun olarak yürütürler.

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

d) Siyasi partiler ile ilişki içinde olamazlar.

e) Adları, amacını yansıtacak nitelikte olmalıdır. Aynı birimdc aynı isimde ve/veya aynı amaç
ve kapsama yönelik birden fazla öğrenci topluluğu kurulamaz

B- TOPLULUGUN TANITIMI

Madde 3. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon Topluluğu, kısaca
SOGİT olarak kullanılacaktır. Topluluk ile iletişime geçmek için kullanılan resmi elektronik posta
adresi: aslı!! sogit@stııdcnt aslı!! rdJ! tr.

B/L.MİSYON ve VİZYON

Madde 4. Misyon: Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon Topluluğunun amacı, ekonomik, sosyal ve
kültürel alanlardaki vizyon sahibi kişilerin konuk olacağı toplantılar düzenlenıck, öğrencileri sosyal
girişimcilik ve inovasyon konularında bilgilendirmek ve onları bu alanlarda yapılacak faaliyetlere
teşvik etmek, müfredat dışı programlarla (extracurıicular activily) öğrencilerin bilgi birikimini
artırmak ve farkındalık yaratmak, kişi ve kuruluşlar arasındaki iletişimi artırmak, üniversitemizin
misyonu doğrultusunda bu alanlarda bir Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi kimliği oluşturmaktır.

Madde 5. Vizyon: Üniversitemiz tarafından benimsenen "Girişimci Üniversite" olma vizyonuna
paralelolarak; ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek
üniversitemizin gelişimine ve tanıtımına yardımcı olmak, üniversitemizde sosyal girişimcilik ve
inovasyon konularında farkındalığı artırmak ve üniversitemiz mezunlarınm iş hayatına daha donanımlı
ve etkin bir şekilde girmesini sağlamaktır.

B/2. ÇALIŞMA ŞEKLİ ve ALANLARI

Madde 6. Topluluk, amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için yeni üyelerin alınmasına ve
üyelerin aktifbir şekilde katılım sağlamasına çaba harcar.

Madde 7. Güncel sosyal, ekonomik ve küıtürel alanlarda etkinlikler düzenlenmesi ve Ankara Sosyal
Bilimler Üniversitesi öğrencilerinin sosyal girişimcilik ve inovasyon konularında yaratıcı fikirlerinin
oluşması ve bu fikirlerin faaliyete dönüştürülmesi amacıyla toplantı, konferans, panel ve forum gibi
kültürel faaliyetleri düzenlemektir.
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Madde 8. Öğrencilerin farkındalığını artırmak ve yeteneklerini geliştirmek için yararlı olabilecek
dünya ve Türkiye genelinde kendi alanlarında önemli faaliyetlere imza atmış akademisyenler,
girişimciler ve yazarları konuk etmektir.

Madde 9. Topluluğun amacına paralelolarak üyelerin ve/veya öğrencilerin önerdiği ve yönetim
kurulu tarafından onaylanan konularda bilgi alışverişinde bulunmak ve projeye dönüştürülebilecek
fikirlerin sunulmasını sağlamaktır.

Madde iO. Tüm üyelerin aktif olarak çalışmasını sağlamak ve fikirlerin demokratik bir ortamda
tartışılması içiİı gerekli ortamı yaratmaktır.

Madde II. Olağan toplantılar için gündem belirlemek, durum değerlendirmesi yapmak ve faaliyetlerin
raporlar halinde derlenerek arşiv şeklinde saklanmasını sağlamaktır.

Madde 12. Amaç ve vizyon kısmında verilen bilgilere yönelik diğer çalışmaları yapmaktır.

Madde 13. Topluluk; konferans, panel, tanıtım, kongre, toplumsal hizmet vb. gibi organizasyonlar için
üniversite içi ve dışı topluluk ve kurumlarla bağlantıya geçebilir ve ortak organizasyonlarda
bulunabilir.

C-ÜYELİK ve ÜYELİK HAKLARI

CIL. ÜYELİK ve ÜYELİK KOŞULLARI

Madde 14. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesindeki bütün öğrenciler SOGİT üyesi olma hakkına
sahiptir.

Madde 15. Üyeler, topluluk içindeki her türlü hal ve hareketlerinden Yönetim Kumlunun tamamına
karşı sorumludur.

Madde 16. Üyeler, Yönetim Kurulu tarafından herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulınadıkları sürece
üyeliğin getirdiği her türlü haktan yararlanabilecektir.

Madde ı7. Üyelik, üyelerin topluluğun veritabanına kişisel bilgilerin kaydedilmesi ile geçerlilik
kazanır.

Madde 18. Üyeler arasında fakülte veya bölüm farklılığı gözctilmeksizin, her bir üye, topluluğun
bütün alanlarında aktif olarak katılım sağlayabilmektedir.

Madde 19. Yönetim Kumlu, üye olmanın getirdiği sommluluk ve yükümlülükleri yerine getirmiş
kişilerden seçilmelidir.

Madde 20. Topluluk üyesi olmak isteyen adaylar, topluluk ilc ilgili tüm hükümleri benimsediklerini
belirten Üyelik Başvum Formuyla topluluğun resmi elektronik postasına başvurabilirler.

C12. ÜYE HAKLARI

Madde 21. Topluluğun her bir üyesi yönetim ve işleyiş konusunda eşit söz hakkına sahiptir.

Madde 22. Üyelik ve Üyelik Koşulları altında verilen maddelere uyulmadığında itiraz etme hakkına
sahiptir.
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Madde 23. Her bir üye üyelikten çıkma/ayrılma konusunda özgürdür; hiç kimse üye kalınaya
zorlanamaz.

C/3. ÜYELiKTEN ÇIKMAlA YRıLMA

Madde 24. Üyelik, ölüm ve üyelikten ayrılma isteği ile sona erer. Hiç kimse üye olmaya veya üye
kalmaya zorlanamaz.

Madde 25. Her üye yazılı olarak bildirmesi halinde istifa hakkına sahiptir. Yazılı olarak üyelikten
ayrılmak istediğini belirten her üye topluluk üyeliğinden ayrılmış olur.

C/4. ÜYELiKTEN ÇIKARILMA

Madde 26. Mazeretsiz olarak çalışma ve toplantılardan uzak kalmak, art arda 3(üç) toplantıya
katılmamak, verilen görevleri yapmamak, görevalmaktan kaçmmak, topluluğun misyon ve vizyonuna
ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğrenei Toplulukları Yönergesi'ne uymayan faaliyetlerde
bulunmak üyelikten çıkarılma nedenlerindendir.

D-TOPLULUK ORGANLARı

DIL GENEL KURUL

Madde 27. Topluluğun organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu olmak üzere üç
ana ögeden oluşur.

Madde 28. Kulübün tüm üyeleri Genel Kurulu oluşturur. Her bir üyenin Genel Kurul'da bir oy hakkı
olup, oyunu kendisi kullanmalıdır.

Madde 29. Topluluk Genel Kurulu, Denetleme Kurulu ile birlikte yılda bir olağan olarak Mayıs
aymda toplanır ve üye sayısınm yarısmdan bir fazlasmın katılımı ile Topluluk merkezinin bulunduğu
yerde çalışmalarına başlar.

Madde 30. Yönetim ve Denetim Kurulu, akademik yıl başındaki ilk toplantıda bir yıllık süre için
seçilir.

Madde 3 ı. Sayman 'ın çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Topluluk
Başkanı ya da Başkan Yardımcıları tarafından açılır ve yeni yönetim kurulunu yönetmek üzere bir
başkan ve bir başkan yardımeısı seçilir. Başkamn da kararıyla yeni yönetim kurulu üyelerine belirlenir.

Madde 32. Topluluğun en yetkili yönetim organı olan Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri
şunlardır:

a) Bir sonraki yılın faaliyet programını, program değişikliklerini, bütçesini onaylamak,

b) Yılsonu faaliyet raporu, denetim raporları ve bilançosunu onaylamak,

e) Topluluk Tüzüğünü ve tüzük değişikliklerini onaylamak,

d) Yönetim Kurulu başkanı ile asil ve yedek üyelerini seçmek,

e) Denetleme Kurulu üyelerini seçmek
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0/2. YÖNETİM KURULU

Madde 33. Yönetim Kurulu, topluluğun idari ve sosyal açıdan yönetimi ile düzenlenen faaliyetlerin
karar ve yürütme gücüne sahiptir.

Madde 34. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen bir başkan olmak üzere, bir başkan
yardımcısı, genel sekreter, sayman ile birlikte toplam 5 asil ve 2 yedek üyeden oluşur. Seçim gizli oy,
açık tasnif yolu ile yapılır. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk hafta toplanır; bir başkan yardımcısı,
sayman ve sekreter seçer.

Madde 35. Topluluk Danışmanı Yönetim Kurulunu doğal üyesidir. Gerek duyulan hallerde Genel
Kurul Toplantılarına da katılır ancak alınacak kararlarda oy kullanma hakkına sahip değildir.

Madde 36. Yönetim Kurulunda görevalan öğrencinin mezun olması, öğrencilik hakkını sona ermesi,
görevi bırakması veya başka bir nedenle görevinden ayrılması halinde, yerine yedek üyelerden biri
ayrılan üyenin kalan görev süresi ilc sınırlı olmak üzere Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir.

Madde 37. Bir topluluğun Yönetim Kurulunda yer alan öğrenciler, başka bir topluluğun Yönetim
Kumlunda görevalamaz.

Madde 38. Yönetim Kumlunun görev süresi bir yıldır.

Madde 39. Yönetim Kumlunun görev ve yetkileri şunlardır;

a) Bir sonraki yılın faaliyet programı ve bütçe taslağını hazırlayıp Genel Kurulda
görüşülmesini sağlamak ve alınan kararları SKS Daire Başkanlığma sunmak,

b) Üyelik ve üyelikten çıkma başvumlarını onaylamak,
c) Topluluğun amaç ve ilkelerine ters düşen, Topluluk Tüzüğüne ve bu Yönergeye aykırı

davranışlarda bulunan üyelerin üyelikten çıkarılmasmı Topluluklar Üst Kuruluna önermek
d) Topluluk ıüzüı;>ünü ve tüzük değişikliklerini hazırlamak, Topluluklar Üst Kumlunun

uygun görüşü üzerine Genel Kurulun onayına sunmak,
e) Üniversite içinde ve dışında topluluğu temsil etmek,
i) Topluluğun Üniversite içinde ve dışında gerçekleştireceği etkinliklere ilişkin SKS Daire

Başkanlığma bildirimde bulunmak, gerekli izin ve onayların alınmasını sağlamak,
g) Genel KumI tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek

0/3. DENETLEME KURULU

Madde 40. Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafmdan bir yıl süre ile seçilen bir başkan bir raportör ve
bir üye olmak üzere 3 asil ve 2 yedek üyeden oluşur.

Madde 41. 18/08/2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği kapsammda herhangi bir disiplin cezası almış öğrenciler Denetim
Kurulunda görevalamazlar. Bir topluluğun Denetleme Kurulunda görevalan öğrenci başka bir
topluluğun Denetleme Kurulunda görevalamaz.

Madde 42. Her akademik yarı yılsonu bir toplantı yapılması zorunludur. Denetleme kurulu üye tam
sayısıyla toplanır, kararları salt çoğunlukla alır.

Madde 43. Denetleme Kurulunun görev ve sorumlulukları şunlardır;
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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 alınanlbağışlanan cşyanın demirbaş kayıt defterine kayıt edilip edilmediğini kontrol
etmek, gerektiğinde Yönetim Kurulunu uyarmak,

d) Kontrol ve incelemeleriyle hazırlayacağı denetim raporunu Genel Kurula sunmak, Her akademik
yarıyıl sonunda yaptığı denetimler sonucunda düzenlenen "Öğrenci Topluluk Denetim Formu"
nu Öğrenci Toplulukları Üst Kuruluna sunmaktır.

D/4. KURULUN YÜRÜTCÜ (İCRACI) ÜYELERİNİN TANIM VE GÖREVLERİ

Madde 44. BAŞKAN:

a) Topluluğun her türlü karar ve yürütme işinden sorumludur.
b) Topluluk üyeleri arasında kendisine verilmiş olan görevleri yerine getiren adaylar

arasından her yıl Mayıs ayında tekrarlanacak olan Genel Kurul toplantısında gizli oylama,
açık tasnif ile yapılan çoğunluk kararıyla seçilir.

c) Topluluk Başkanı seçildikten sonra, bir öğrenim yılı boyunca görev yapar ve bir sonraki
yıl adayolduğu takdirde yeniden seçilebilir.

d) Tüm birimlerin eşgüdümünden ve denetiminden sorumludur. Birim çalışmalarını yönetir.
e) Toplantı gündemlerini belirler ve toplantının usulüne göre yürümesini sağlar. Yönetim

Kurulu toplantılarını yapar. Yönetim Kurulu Topluluk Başkanı olmadan toplanamaz ve
karar alamaz.

i) Son smıf öğrencileri yönetim kurulunda görevalabilir ancak topluluk başkanı olamazlar.
g) Topluluk başkanı Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Genel Kurul, Akademik Danışman

ve Öğrenci Toplulukları Üst Kuruluna karşı sorumludur.
h) Topluluğun SKS Daire Başkanlığı ve Öğrenci Toplulukları Üst Kumluna sunduğu tüm

başvuru ve bildirimlerde akademik damşman ve topluluk başkanı imzası bulunur.
Madde 45. BAŞKAN YARDIMCISI:

a) Organizasyonun her türlü aşamasında, başkanın bulunmadığı durumlarda, Başkan
Yardımcısı her türlü temsil ve yönetim erkini kendisinde toplar. mali konularla ilgilenir.
Yürütıne sürecinde başkana yardımcı olur.

b) İşlemlerin yürümesini kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla, başkanın bulunmadığı
durumlarda temsil erki ve imza yetkisini kuııanabilir.

c) Başkan Yardımcısı Yönetim Kumlu tarafından oylama ile seçilir.

Madde 46. GENEL SEKRETER:

a) Genel Sekreter Yönetim Kurulu tarafından oylama ile seçilir.
b) Topluluğun iletişiminden ve belgelerin düzenlenmesinden sorumludur.
c) Toplantı tutanaklarını deftere geçirir.
d) Devamsızlık yapanları uyarır ve Yönetim Kurulu'na rapor eder. Yönetim Kurulu'nun

resmi yazışmalarını yapar ve gerekli yerlere ulaştırır.
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Madde 47. SAYMAN:

a) Sayman Topluluk Başkanı tarafından seçilir.
b) Topluluğun her türlü geliri saymanda toplanır.
e) Sayman elde edilen gelirleri kayda geçirir.
d) Makbuz kesme işlemleri sayman tarafından gerçekleştirilir.
e) Topluluğun bütçesini denetler.

E-TOPLULUK TÜZÜGÜNÜN DEGİşTİRİLMESİ

Madde 48. Topluluk tüzüğünün maddeleri üzerinde ve/veya tümünde değişiklik yapma konusunda tek
yetkili organ, Topluluk Genel Kuruludur.

Madde 49. Topluluk tüzüğünün maddelerinde veya tamamında değişiklik yapma üzerine önerilerin
kabul gömıesi için öneri Genel Kurul toplantısında, topluluk üyelerinin oy çokluğuyla kabul
edilmelidir. Eşitlik halinde topluluk başkammn görüşü üzerine hareket edilir.

Madde 50. Topluluk tüzüğünde yapılacak değişiklikler Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğrenci
Toplulukları Yönergesine aykırı olamaz.

F. TOPLULUGUN FESHİ

Madde 51. Topluluğun fcshine karar verilmesi konusunda topluluk içerisindeki tek yetkili organ,
Topluluk Genel Kuruludur.

Madde 52. Topluluğun fesh i önerisi Genel Kurul toplantısında, topluluk üyelerinin oy çokluğuyla
kabul edilmelidir. Eşitlik halinde topluluk başkammn görüşü üzerine hareket edilir.
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