
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNivERSiTESİ FilmASBÜ TOPLULU(;U TÜZÜ(;Ü

Madde 1- Dayanak

Bu tüzük Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Senatosunun 06.08.2015 tarih 20 i5/1Osayılı
karar ile kabul edilerek yürürlüğe giren Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğrenci
Toplulukları Yönergesi hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

FilmASBÜ Topluluğu "Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi"
doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur.

Madde 2- Topluluğun Adı

Topluluğun tam adı "Dizi ve Film Topluluğu", kısa adı "FilmASBÜ"dür. FilmASBÜ
Topluluğu, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ana- Yerleşkesinde kuruludur. Topluluğun
logosu aşağıdaki gibidir.

Madde 3- Topluluğun Faaliyet Esasları

FilmASBÜ Topluluğu, yapacağı faaliyetleri belirlerken, aşağıda belirtilen faaliyet
esaslarına riayet etmek mecburiyetindedir.

a) Topluluk Anayasa'mızda ifadesini bulan; devletin ve milletin bölünınez bütünlüğünc,
hukuk devleti ilkesine, temel hak ve özgürlüklere, laikliğe, yasalara aykırı tutum, davranış ve
faaliyette bulunamaz.

b) Topluluk, Üniversite'nin eğitim ilkelerine, akademik çalışma ortamına, disiplin esaslarına,
mevcut yönetmelik, genelge ve kararlara uygun şekilde faaliyette bulunur.

c) Topluluk, Üniversite içinde ya da dışında gerçekleştimıek istedikleri her türlü faaliyeti
yazılı olarak Öğrenci Toplulukları Danışmanına bildirmek ve ondan onayalmak zorundadır.
Topluluk faaliyetleri gereği üyelerinin katılacağı yarışma, konferans, kongre gibi etkinlikleri;
etkinliğin günü yeri ve saatini belirterek ve katılması istenen üye listesiyle birlikte en az bir
hafta önce Topluluk Danışmanı' nın onayına sunmak zorundadır.

d) Topluluk, siyasi partiler ile ilişki içinde olamaz,

e) Topluluk, yürüttüğü faaliyetlerde din, dil, ırk, etnik köken, milliyet, cinsiyet ve benzer
nedenlerle ayrım yapamaz.

f) Topluluk, ticari faaliyette bulunamaz, üyelerine maddi çıkar sağlayamaz.

.L



Madde 4- Topluluğun Sorumlulukları \'c MüeY)'ideler

Topluluk sorumluluk esasları ile ilgili müeyyideler aşağıda belirtilmiştir;

a)Topluluk kullanımma sunulmuş demirbaş eşyaların her eğitim-öğretim yılı sonunda
Üniversite'ye tesliminde herhangi bir hasar ya da eksik tespit edilmesi halinde, hasarlı ya da
eksik demirbaş eşyalar, topluluğun Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından tazmin edilir. Yönetim
Kurulu daha sonra kusurlu kişilere rücu edebilir.

b) Yükümlü olduğu defter ve kayıtları tutmayan, eksik tutan, defter ve kayıtlarında yanlış
bilgi ve belgelere yer veren, tutmak la yükümlü olduğu defter ve belgelerin talebi halinde
Topluluk Danışmanına, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına ve Rektörlüğe vermeyen
topluluğun faaliyetleri Rektörlük tarafından durdurularak, kulüp kapatılır.

Madde 5- Üyelik

FilmASBÜ Topluluğu, aşağıda belirtilen ilkelere uygun olarak üyelik kabulü yapar.

a) Kulübe sadece Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğrencileri üye olabilir. Yüksek lisans
ve doktora öğrencileri kulübe üye olabilir. Ancak yönetim kurulunda görevalamazlar. Bunun
dışındaki kişiler kulübe üye kaydedilemezler. Üniversite dışından gelen çalıştırıcı, eğitmen
gibi görevli kişiler ise Rektörlüğün onayı ile sadece çalışmalara katılabilirler, kulübe üye
olamazlar. Bir öğrenci birden fazla topluluğun üyesi olabilir.

b) Kulübe üyelik başvurusu yapıp üyelik kayıt işlemlerini tamamlayan her öğrenci topluluğun
üyesi olur ve yönetim kurulu tarafından kulüp üye defterine kaydedilir. Mezun olan
öğrencilerin kulüp üyelikleri kendiliğinden düşer.

c) Üyelikten çıkarılma kararı, topluluğun Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurula kayıtlı
üye sayısının 2/3 çoğunluğunun oyunu gerektirir. Disiplin suçu işleyen öğrencinin, Yönetim
Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer.

d) Topluluk üyesi kulübe yapacağı yazılı başvuru ile üyelikten her zaman istifa edebilir.

Madde 6- Topluluğun Organları

Topluluğun zorunlu organları Genci Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kuruludur:

a) Genel Kurul

Gcnel Kurul kulüp üyelerinden oluşur ve her yıl Ekim - Kasım ayında kayıtlı üye sayısının
yarısının bir fazlası ile toplanarak, kararlarını, toplantıya katılan üye sayısının yarısmdan bir
fazlası ile alır. ilk toplantının, toplantı yeter sayısının sağlanamaması nedeniyle yapılamaması
halinde, ikinci toplantı, ilk toplantıdan bir hafta sonra, aynı yerde toplantı yeter sayısı
aranmaksızın gerçekleştirilir. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı kulüp yönetim ve
denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Genel kurul toplantıları
Topluluk Danışmanının gözetiminde gerçekleştirilir. Genel kurul, yönctim kurulunun,
denetleme kurulunun isteği veya kulüp üyelerinin i/3 'ünün yazılı isteği ile olağanüstü
toplanabilir.

Genci Kurulun görevleri şunlardır:

(1) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerini seçmek,



(2) Faaliyet döneminin planlarını yapmak ve çalışma ilkelerini belirlemek,

(3) Yönetim Kurulu'nun faaliyet raporunu görüşmek ve onaylamak.

(4) Yönetim Kurulu'nun üyelikten çıkarınaya ilişkin önerilerini ineeleyip karara bağlamak.

(5) Denetleme Kurulu'nun raporlarını inceleyip karara bağlamak.

b) Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu topluluğun yürütme organıdır. Her akademik yılm başmda Genel Kurul
tarafmdan bir yıl için seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Hazırlık smıfı öğrencileri
Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilemezler. Bir topluluğun Yönetim Kurulunda yer
alan öğrenciler bir başka topluluğun Yönetim Kurulunda yer alamazlar. Yönetim Kurulu
kararları üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alımr. Yönetim Kurulu dönemde 2 kez toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

(l) Kendi aralarında görev dağılımı yaparak başkan, başkan yardımcı ve Genel Sekreteri
seçmek.

(2) Genel Kurul'un toplantı yerini, tarihini, saatini ve gündemini saptayarak üyelere en az 15
gün önceden bildinnek.

(3) Topluluk çalışmaların m azami verimlilikte icrası ile işbu Yönergenin ve kulüp tüzüğünün
uygulanmasmdan Üniversite'nin ilgili birimlerine karşı sorumlu olmak.

(4) Topluluk faaliyetlerini Topluluk Damşmanma bildinnek ve onayalmak.

(5) Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesinin 9. maddesinde
sayılan evrakı ve defterleri usulüne uygun tutarak talep üzerine Topluluk Danışmanmm ve
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının denetimine sunmak.

(6) Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesinin 9. maddesinde
sayılan evrakı ve defterleri her akademik yılm sonunda Sağlık, Kültür ve Spor Daire
Başkanlığma teslim etmek.

c) Denetleme Kurulu

Denetleme Kurulu; Genel Kurul adma Yönetim Kurulunu ve kulüp faaliyetlerini denetler.
Genel kurul tarafından seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulunun
görevi şunlardır;

a) Topluluğun evraklarını, defterlerini ve demirbaş eşyanın durumunu incelemek.

b) Topluluğun faaliyetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğunu denetlemek.

c) Gerektiğinde Yönetim Kurulunu yazı ile uyannak.

d) Gerekli gördüğü hallerde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağınnak.

e) Genel Kurul ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığma rapor vennek.

Denetleme Kurulu yılda en az bir kez denetleme yaparak genel kurula rapor sunar. Denetleme
Kurulu Genel Kurul kararı ile her zaman görevden alınabilir.



Madde 7- Topluluğun Gelirleri

FilmASBÜ Topluluğunun gelirleri; Üniversite Mütevelli Heyeti'nin onayı ile Üniversite
bütçesinden Öğrenci kulüplerine aktarılacak olan ödenekten; kulüp etkinliklerinden elde
edilecek olan gelirden; yardımlardan; bağışlar ile diğer gelirlerden oluşur.

Madde 8- Topluluğun Giderleri

FilmASBÜ Topluluğunun giderleri: Topluluk etkinliklerinin gerektirdiği satın alma ve bakım-
onarım giderlerinden; Topluluk etkinliklerinin gerektirdiği ulaşım, yemek ve organizasyon
giderlerinden; eğitmen ücretleri ile diğer giderlerden oluşur.

Madde i0- Denetim

FilınASBÜ Topluluğu Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Senatosunun 06.08.2015 tarih
2015/1 Osayılı karar ile kabul edilerek yürürlüğe giren Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Öğrenci Toplulukları Yönergesi' nde belirtilen esaslara göre kurulur ve faaliyetleri sırasında
yönergede belirtilen hususlara uyar.

Bu tüzükte hüküm bulunmayan durumlarda" 06.08.2015 tarih 2015/10 sayılı karar ile kabul
edilerek yürürlüğe giren Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğrenci Toplulukları
Yöncrgesi"' esastır.

Madde! i-FilmASBÜ Topluluğu Geçici Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı

Melih Ünal

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Emre Can Çerik

Yönetim Kurulu Asil Üye

Umur Şara Yılmaz

izgi Sena çağraş

Beyza Yalçın

Talha ilhan

Yönetim Kurulu Yedek Üye

Burak Korkmaz

Şamil Güçger

Atakan Erbaş



Azerin Rahimova

Senanur Başaran

Ipek Oğuzhan Ay

Ertan Bozkurt

Denetim Kurulu Asil Üye

Muhammed Barış Ekinci

Emre Zorlu

Hüseyin Emre Kumral

Denetim Kurulu Yedek Üye

Kaan Burunsuz

Serhat ılhan Yakut

Yaren Canbolat

Berat Ayşen

Ebru Pınar Çakmak

Beyza Nur Tüfekçi

Zehra Şimşek

Belemir Yeşiloğlu

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi FilmASBÜ Topluluğu Danışmanı;
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Yukarıda belirtilen tüzük bilgileri okudum ve onayladım. Belirtilen kurallara uyacağımın
beyanını veriyorum.
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