
ANKARA SOSYAL BiLiMLER ÜNivERSiTESi

GENÇ FiKiR TOPLULUGU (GFT)

TÜZÜGÜ

MADDE 1- DAYANAK:

Bu tüzük Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Senatosunun 13/03/2018 Tarih

ve 2018/24 sayılı kararıyla kabul edilerek yürürlüğe giren Ankara Sosyal Bilimler

Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

Genç Fikir Topluluğu (GFT) "Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğrenci

Toplulukları Yönergesi" doğruıtusunda kurulur ve faaliyetle bulunur.

ANKARA SOSYAL BiliMLER ONlvERSlTESI

GENC FiKiR.. ......- ""OGRENCITOPLULUGU
ı. BÖLÜM TANIM, AMAÇLAR, FAALiYETLER VE ÜYELiK

MADDE 2- Topluluğun adı Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Genç Fikir

Topluluğu (GFT)'dur. Topluluk, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlıdır. Topluluğun logosu aşağıda'

gibidir.
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MADDE 3-

a) Öğrenci toplulukları; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğrencilerinin

bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerde bulunmalarını, bu tür

etkinlikler ile akademik gelişmelerini desteklemelerini ve bilgi, yetenek ve

ilgileri ölçüsünde kişisel potansiyellerini geliştirmeleri, kendisine güvenen

sorumlu bireyler olarak yetişmelerini, üniversite içinde ve dışında

üniversitenin kurumsal kimliğini ön plana çıkarmalarını amaçlar.

b) Özel Amaçlar:

1- Gençlerimizin ilgi ve kabiliyetlerine göre yetiştirerek topluma kazandırmak.

2- Gençlerimizi yaradılış gayesini bilen ibadet yaldızlarıyla bezenen kişiler

yapabilmek.

3- Gençlerimizin boş zamanlarını kendisine, ailesine ve topluma yararlı işlerle

değerlendirmelerini sağlamak.

4- Gençlerimizi toplumda sivrilen, örnek gösterilen ve inançlarına bağlı fertler

olarak yetiştirmek.

5- Gençlerimizi" Benim olmadığım yerde kimse yoktur." sorumluluğunda

yetiştirmek.

6- "Kim var?" diye sorulduğunda; sağına solun bakmadan" Ben buradayım!"

diyebilen bir gençlik yetiştirmek.

7- Toplumumuzun huzur ve barış içinde yaşamasına; kişilerin milli ve manevi

değerlere bağlı olarak, temiz bir çevrede, ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı

olarak yetişip gelişmesine katkıda bulunmak.

8- Hukuka bağlı, temel insan haklarına saygılı, devletimizin ülkesi ve milletiyle

bölünmez bütünlüğünü savunan, milli, manevi, ahlaki ve evrensel değerlere

sahip, üstün vasıflı bir gençlik yetiştirmek amacındadır.

- Topluluğun faaliyetleri aşağıda belirtilmiştir.

aneller, açık oturumlar ve s



b) Gezi turları ve kamplar

c) Sportif ve sanatsal faaliyetler

d) Kişisel gelişim ve sosyal kurslar düzenlemek

e) Sosyal sorumluluk projeleri üretmek ve hayata geçirmek

f) STK'lerle işbirliği yapabilir.

Üyelik:

MADDE 5- Topluluk asıl ve fahri olmak üzere iki ayrı statüde üye kabul

edebilir.

Asıl Üyelik:

-Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğrencisi olmak.

- Topluluk tüzüğünü benimsemiş olmak.

-Üyelik formunu doldurmuş olmak ve yönetim kurulunca üyeliği onaylanmış

olmak.

Fahri Üyelik

MADDE 6- Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi akademik ve idari personeli

topluluk Yönetim Kurulu kararı ile fahri üyeliğe kabul edilebilir.

Ayrıca Öğrenci Topluluk Üniversite dışından da fahri üye kabul edilebilir.

Ancak kabul edilen Fahri üyeler yönetim ve denetim kurulunda görevalamaz ve

genel kurulda oy kullanamaz.

Bir öğrenci birden fazla topluluğa üye olabilir, ancak birden fazla topluluğun

yönetiminde ve denetiminde görevalamaz.

Üyeliğin Dondurulma Koşulları:

a) Topluluk amaçlarına uygun davranmayanların üyeliği yönetim kurulu

kararınca dondurulur.

b) Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı, yönetim kurulu kararı olmaksızın

- u kararla topluluk amaçlarına aykırı hareket edenlerin

o luluk faaliyetlerinin işleyişine engelolanların üyeliğini dondurabilir



c) Rektörlükçe sakıncalı görülen kişilerin üyelikleri dondurulur.

Üyeliğin Sona Ermesi:

MADDE 7-

a) Disiplin cezası alan ve herhangi bir nedenle ilişiği kesilen ve mezun olan

öğrencilerin üyeliği düşer.

b) Topluluk amaçlarına aykırı hareket edenlerin,

c) Mazeretsiz olarak üst üste iki Genel Kurul Toplantısına katılmayanların

üyelikleri yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun kararıyla sonlandırılır.

d) Genel kurul veya yönetim kurulu kararlarına uymayan, Ankara Sosyal

Bilimler Üniversitesi öğrenci kulüpleri işleyiş yönergesine aykırı davranan veya

topluluk amaçlarının gerçekleşmesini ve çalışmaların yürütülmesini zorlaştıranları

durumu, yönetim kurulunca tespit edilir ve incelenir. Gerekirse savunmaları alınır

varılacak sonuca göre yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarabilir. Üyelikten

çıkarma kararı kesin olup bu kararlar aleyhine başvuru yapılamaz.

e) Rektörlükçe sakıncalı görülen kişilerin de üyeliği sona erer.

f) Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı, yönetim kurulu kararı olmaksızın

kendi almış olduğu kararla topluluk amaçlarına aykırı hareket edenlerin veya topluluk

faaliyetlerinin işleyişine engelolanların üyeliğini sona erdirebilir. Üyelikten çıkarma

kararı kesin olup bu kararlar aleyhine başvuru yapılamaz.

ii. BÖLÜM YÖNETiM VE iŞLEYiş

TOPLULUGUN ORGANLARı

Genel Kurul

MADDE 8- Genel kurul; topluluğun en yetkili karar organıdır. Bir öğrenim

yılında en az iki kez, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin en az yarısından

bir fazlasının katılımı ile toplanır. lik toplantıda yeter sayı sağlanmazsa ikinci toplantı

ilk toplantının yapılacak olduğu tarihten bir hafta sonra çoğunluk aranmaksızın

yapılır. Yönetim Kurulunun önerileri ya da üye sayısının en az 1/3'ünün yazılı

üstü to lantıya davette aynı şekilde yapılır.

i



MADDE 9- Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Genel kurul; topluluk tüzük ve yönetmeliğini onaylar, değişiklik önerilerini

görüşüp karara bağlar.

b) Öğrenim yılı başında etkinlik programlarını ve bütçe önerilerini onaylar.

c) Öğrenim yılı sonunda ise topluluğun Dönem Sonu Raporunu, gelir-gider

çizelgesini ve denetleme kurulunun raporlarını inceler ve karara bağlar.

d) Yönetim ve denetleme kurulu asil ve yedek üyelerini ve topluluk başkanını

seçer. Genel kurulda öğrenci topluluğunun yönetim ve denetleme kurulları

gizli oyla seçilir.

Ilk genel kurul öğrenci topluluğunun kuruluşuna izin verildiği tarihten itibaren

15 gün içinde yapılmalıdır. Rektörlük gerek görürse genel kurulda gözlemci

bulundurabilir.

Yönetim Kurulu

MADDE10- Yönetim Kurulu ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı

seçer. Başkan, topluluğun her türlü karar ve yürütme işinden sorumludur. Muhasip

üye topluluğun tüm parasal işlerini yürütür ve gerekli belgeleri düzenli olarak tutar.

Seçim sonuçlarını bir hafta içinde, tutanakla birlikte Sağlık, Kültür ve Spor Daire

Başkanlığı'na iletir. Yönetim Kurulu, başkan ve başkan yardımcısı haricinde 4 asil

üyeden oluşur. Yedek üye seçilebilir.

MADDE 11-Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

(

a) Yönetim Kurulu; Başkanın sorumluluğunda, topluluk amaçlarının ve

çalışma konularının gerçekleştirilmesini sağlar, Genel Kurul kararlarını

uygular.

b) Yasalarda ve topluluk tüzüğünde belirtilen görevlerini yerine getirir ve

yetkilerini kullanır. Topluluk etkinliklerinde geçici olarak çalışmak

isteyen diğer üniversite öğrencileri için akademik danışmanın bilgisi

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na başvurur ve
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c) Yönetim Kurulu; topluluğun yapacağı etkinlikler için, topluluk akademik

danışmanın bilgisi dahilinde, başkanın yazılı başvurusu ile Sağlık,

Kültür ve Spor Daire Başkanlığı kanalıyla rektörlükten izin alır.

d) Çalışma raporunu en geç 20 Haziran'a kadar ve etkinlik programını her

akademik yılbaşında, en geç 4 hafta içinde Sağlık, Kültür ve Spor

Daire Başkanlığı'na verir.

e) Genel Kurul toplantılarının gün, saat, yerini saptar. Olağan ve

olağanüstü toplantıları bir hafta önceden duyurur.

f) Kullanacakları yerler için Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

kanalıyla rektörlükten izin alır. Bu yerlerin topluluk amaçlarına uygun

olarak kullanımından ve denetlenmesinden yönetim kurulu sorumludur.

(Kullanacakları yerlerin topluluk amaçlarına uygun olarak kullanımıyla ilgili

düzenleme ve disiplin önlemleri her topluluk tarafından aşağıda

belirti lecekti r.)

1- Kullanılacak yerlerin amacı dışında kullanılması yasaktır.

2- Herhangi bir etkinlik öncesi mekanın düzenlenmesi ve etkinliğine hazır

hale getirilmesi topluluğun sorumluluğundadır.

3- Topluluk tarafından kullanılacak olan yerlerin idaresi topluluk tarafından

belirlenen görevliye aittir.

g) Çalışmayan kurulları kurar ve bu yan kurulların çalışmalarını denetler.

h) Genel Kurulda alınan kararları üyelere ve ilgili birimlere duyurur ve

uygular.

Denetleme Kurulu

MADDE12- Genel kurulda seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Bu kurul genel
kurul adına denetleme görevi yapar.

13- Denetleme Kurulu'nun görev ve yetkileri şunlardır:



a) Topluluğun bütçe ve hesap işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri her öğrenim
dönemi sonunda inceler, sonuç ve önerilerini Yönetim Kuruluna bir raporla bildirir.

b) Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen bir sonraki öğrenim dönemine

ilişkin programın ve bütçenin görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak

önerilerini bildirir.

c) Gerekli gördüğü takdirde topluluğu seçime götürebilir.

Topluluğun Feshi

iii. BÖLÜM DiGER HÜKÜMLER

MADDE 14- Topluluk aşağıdaki hallerde feshedilir.

a) Genel Kurulun kararı ile.

b) Topluluk üye sayısının yönetim ve denetleme organlarını oluşturacak

sayının altına düşmesi durumunda.

c) Bir yıl içinde asgari bir defa etkinlik gerçekleştirmemiş olması halinde.

d) Zamanında topluluk etkinlik raporlarını, topluluk etkinlik planını,

bütçesini, üye listelerini ve topluluk defterlerini tutmaması halinde.

e) Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı, yönetim kurulu kararı olmaksızın

kendi almış olduğu kararla.

MADDE 15- Bu esaslarda hüküm bulunmayan hallerde "Ankara Sosyal Bilimler

Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi" hükümlerine başvurulacaktır.

LV. BÖLÜM

MADDE16- Bu tüzük hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı yürütür.
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