
A:\K\RA SOSYAL BiLİ:\ILER Ü:'iiVERSiTESi
"ASBÜ MüziK" ÖCRE:'iCi TOPLULUCU

iç TÜZÜCÜ

BiRi:'ici BÖLÜ:\1
Kapsam, Dayanak ve Tammlar

Kapsam
:\IADDE 1- (l) Bu İç Tüzük, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi "ASBÜ Müzik"

Öğrenci Topluluğunun kuruluş (. .. I'eya "ıescil" ...), işleyiş, çalışma yöntem ve ilkeleri ile
denetimine ilişkin esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 2- (l) Bu İç Yönerge, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Senatosunun
25/09/20 i9 tarih ve 2019/110 sayılı kararı ile kabul edilen Ankara Sosyal Bilimler
Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (l) Bu İç Yönergede geçen;

a) Akaılemik Danışman: Öğrenci Kulüplerinin önerisi. Kulüpler Üst Kurulunun uygun görüşü
üzerine Rektör tarafından görevlendirilen kadrolu öğretim elemanını,
b) Etkinlik: Kulüp tarafından düzenlenen eğitim, ders, uygulama, çalışma, antrenman, toplantı,
konferans, gezi vb. faaliyeti,
c) Fahri Üye: Kulübe üye olan ancak oy kullanma hakkı bulurunayan Ankara Sosyal Biliınler
Üniversitesi akademik ve idari personeli ile mezunlarını,
d) Kulüp: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine kayıılı öğrencilerin eğitim-öğretim dışında
kalan zamanlarını mesleki, bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve span if etkinliklerle değerlendirmeleri
amacıyla oluşnırdukları öğrenci yapılanmalarını,
c) Kurucu Üye: Kulüp kurıııak üzere başvuruda bulunan en az 10 öğrenciyi,
f) Öğrenci: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinin kaydını dondurmamış önlisans, lisans ve
lisansüstü öğrencisini,
g) Rektör: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörünü,
h) Rektörlük: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünü,
i) Senato: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Senatosunu,
j) SKS Daire Başkanltğı: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanlığını,
k) Ünimsite: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesini,
i) Üye: Kulübe üyelik başvurusunda bulunan ve başvurusu kulüp yönetim kurulu tarafından
uygun bulunan öğrenciyi

ifade eder.

İKi~ci BÖLÜM
Topluluk Bilgileri

"ASBÜ Müzik"
Topluluğnn Adı
;\IADDE 4- (l) Topluluğun adı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Öğrenci Toplulnğudur.
(2) Topluluğun adı, kısaca "ASBÜ Müzik" şeklinde anılacaktır.
Topluluk logosu
:\IADDE 5- (I) Topluluğun logosu aşağıdaki gibidir:
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Amaç
:'IIAODE 6- "ASBÜ Müzik" topluluğu
(i) Topluluk Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğrencilerine müziği sevdinneyi,
(2) Öğrencilere müzikle alakalı gerekli eğitimleri venneyi,
(3) Öğrencilerin hayatında müziğin efektif rolünü göstermeyi,
(4) Yıl boyunca Üniversite'de etkinlikler yapıp, Üniversite'deki müzik ve diğer

branşlardaki etkinlikleri üstlenmeyi,
(5) Çeşitli projelerle sosyal medya hesaplarından topluluğun ve üniversitenin

reklamının yapılınasını ve tanıtılıııasıııı,
(6) Üniversite bünyesinde ses getirecek projelere imza atıp global anlamda

üniversitenin ve topluluğun adını duyunnayı,
(7) Özgüven sahibi üyeler yetiştirmeyi,

,amaçlamaktadır.

Amaca yönelik yapılması öngörülen etkinlikler
MADDE 7-
(i) YouTube projesi,
(2) "ASBÜ içİN ÇAL" projesi,
(3) Enstrüman kursları ,
(4) "ASBÜ SES" ses yarışması,
(5) Konferansıar,



ÜÇÜ~CÜ BÖLÜM
Üyelik ye Organlar

Topluluğa üye olma
MADDE 8- (1) Topluluğun amaçları doğrultusunda çalışmayı kabul eden Ankara

Sosyal Bilimler Üniversitesine kayıtlı tüm öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci
Disiplin Yönetmeliği uyarınca süresi ne olursa olsun "Uzaklaştırına Cezası" almamış olmak
ya da kamu görevinden çıkarılmamış olmak kaydıyla, topluluğa üyelik başvurusu yapabilirler.

(2) Üye kayıt fommnun üye adayı tarafmdan doldurulup imzalanarak, topluluk
Yönetim Kumluna teslim edilmesiyle başvum yapılır.

(3) Üyelik başvumları Yönetim Kumlu kararı, ve/veya Topluluk Başkanı ve/veya
Topluluk Danışmanı onayıyla uygun görülenler, Üye Kayıt Defterine kaydedilirler.

(4) Topluluğa kayıtlı !üm üyeler, Topluluk İç Yönergesi hükümlerini kabul etmiş sayılır.
Üyelik süresi
;\IAODE 9- (1) Üyelik süresi, kişinin başvurusunun kabul edilerek Üye Kayıt Defterine

işlenmesinden itibaren başlar; koşulların uygunluğu dummunda, kendi isteği ile istifa edene,
öğrencilik hakkı sona erene ve/veya Genel KumI kararınca üyelikten çıkartılana kadar devam
eder.

Üyelikten çıkma ve çıkarılma
MADDE 10- (1) Üyeler, istedikleri zaman istifa dilekçe1erini Yönetim Kumluna

sunarak üyelikten ayrılabilirler.
(2) Topluluk Olağan Genel Kumluna üç kez mazeretsiz katılınayan üye, topluluktan

istifa etmiş sayılır.
(3) Topluluğun amaçlarıyla bağdaşmayan tavır ve davranış sergileyen, Genel Kumi

ve/veya Yönetim Kumlunca kendisine verilen görevi yerine getimıeyen üyelerin üyelikten
çıkarılması için talep; Genel Kumi üyeleri ve/veya Yönetim Kumlu tarafından yazılı olarak
Denetim Kumluna yapılır.

(4) Topluluktan ihraç edilen ( çıkarılan ) üyeler topluluğa üyelik başvurusunda
bulunamaz.

(5) Topluluktan istifa eden öğrenci 3 yıl süreyle topluluğa üyelik başvurusu yapamaz.
Üyelerin görev, hak ye sorumluluklan
MADDE 11- (I) Her üye, kulüpıe i ders yılı süresince üye olarak kaldıktan sonra

seçme ve seçilme hakkma sahip bir Genel KumI Üyesi olur.
(2) Herhangi bir nedenle Genel Kurula katılmayan üyeler, yazılı olarak kendileri adına

oy kullanmak üzere bir başka Genel KumI Üyesine vekalet verebilir.
(3) Üyelerin, Genel Kumi ve/veya Yönetim Kurulunun aldığı kararlara itiraz hakları

vardır. Bu itirazlar şu şekilde gerçekleştirilir:
a) Genel Kumlun geçersiz sayılıp tekrarlanması ile ilgili itirazlar, toplantı tarihinden

sonraki en geç beş gün içerisinde Genel Kurul üye sayısının üçte ikisinin imzaları ile Öğrenci
Toplulukları Komisyonuna yapılır. Öğrenci Toplulukları Komisyonu, itirazı haklı bulduğu
takdirde; Genel Kumlun iptaline karar verir ve Olağanüstü Genel KumI yapılması için en geç
bir ay içerisinde üyeleri davet eder. ~7!fz i7

b) Genel Kurulda alınan kararlar ile ilgili itirazlar, toplantı tarihinden sonraki en geç tl. wv
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c) Yönetim Kurulunun aldığı karara itirazlar, bir dilekçe ile Yönetim Kuruluna
sunularak; karann yeniden tartışılması ve/veya oylanması talep edilebilir. İkinci kez aynı
itiraz, bir dilekçe ile Denetim Kuruluna yapılır.



Organlar
MADDE 12- (1) Topluluğun organları şunlardır:
a) Topluluk Genel Kurulu.
b) Topluluk Yönetim Kurulu.
c) Topluluk Denetim Kurulu.

DÖRDÜl\'CÜ BÖLÜM
Topluluk Genel Kurulu

Genel kurulun oluşumu
MADDE 13- (I) Topluluğa, Yönetim Kurulu tarafından üyelik talepleri kabul edilen

tüm üyelerden oluşur.
Olağan ve olağanüstü genel kurultoplantıları
;\IADDE 14- (I) Olağan Genel Kurul Toplantısı, her eğitiın-öğretim yılı güz

döneminin başlamasından sonraki ilk altı hafta içerisinde ve her eğitim-öğretim yılı bahar
döneminin bitişinden sonraki on beş gün içerisinde olmak üzere, yılda en az iki kez yapılır.

(2) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulunun önerisinin ve/veya
üyelerin en az 1/3 'ünün Yönetim Kuruluna bildirecekleri yazılı isteklerinin Topluluk
Danışmanı tarafindan onaylanmasıyla yapılır.

Genel Kurulun çalışma yöntem ve ilkeleri
;\lADDE 15- (I) Genel Kurul, Topluluk Danışmanının gözetim ve sorumluluğunda

yapılır.
(2) Genel Kurulun toplanabilmesi için, Genel Kuıul üye sayısıııın 1/3 'ünün bulunmuş

olması gerekir. Gerekli çoğunluğa erişileıııeyen Genel Kuıullar, gerçek tarihlerinden
7 gün ileriye ertelenir.

(3) Genel Kuıul, varsa Yönetim Kuıulu Başkanı, yoksa hazır bulunan en yaşlı üye
tarafıııdan açılır ve toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve iki yazmandan oluşan Divan
Kurulu seçilir.

(4) Yoklama ve ardıııdan vekalet ile oylamaya katılım sayıları belirlenerek çalışınalarına
başlar.

(5) Her Genel Kurul üyesi, bir oy hakkına sahiptir.
(6) Topluluk olağan ve/veya olağanüstü Genel Kurullarında alınacak olan kararların

yeterlilik sayısı salt çoğunluktur. Oylama sonucundaki eşitlik durumunda, Başkanın oyu
yönünde karar alınır.

(7) Genel Kurul Tutanaklarını, Divan Kurulu hazırlar ve Topluluk Danışmanının onayı
ile toplantı sonunda Yönetim Kuruluna teslim eder.



Genel kurulunun görev ve yetkileri
MADDE 16- (I) Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Her eğitim-öğretim yılı güz döneminin başlamasından sonraki ilk altı hafta

içerisinde toplanarak, topluluk organlarını seçnıek ve Yıllık Etkinlik Plamnı karara bağlamak.
b) Her eğitim-öğretim yılı bahar döneminin bitişinden sonraki on beş gün içerisinde

toplanarak, topluluğun Yıllık Etkinlik Raporunu karara bağlamak.
c) Denetim Kurulu tarafmdan, topluluk üyeliğinden çıkarılına konusunda sunulan

teklifleri görüşerek karara bağlamak.
ç) Topluluğun İç Yönergesinde yapılması teklifedilen değişiklikleri görüşerek karara

bağlamak.
d) Topluluğun feshi hususundaki teklifi görüşerek karar bağlamak.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Scçim vc Adaylık Yöntem, İlkc vc Esasları

Seçim kurulu
MADDE 17- (I) Yönetim Kurulunun, seçim gündemi ilc gerçekleşecek Genel

Kurul duyurusu ile aynı anda, Genel Kurul üyeleri arasmdan seçilecek üç üyeden oluşur.
(2) Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri Seçim Kurulunda görevalamazlar.
(3) Adaylık başvurularını toplayarak, Genel Kurulun başlaması ilc birlikte Divan

Kuruluna sunar.
(4) Aday sayısını dikkate alarak, her adayın Cenel Kurulda kendisini

tanıtabiIeceği ortak konuşma süresini belirleyerek Divan Kuruluna önerir.

Adaylık
MADDE 18- (I) Yönetim ve/veya Denetim Kurulu üyeliğine adaylık

başvuruları, seçim gündemi i Genel Kurulun duyurulması ilc başlar.
(2) Yönetim ve/veya Denetim Kurulu üyeliğine adaylıklar, adayolacak üyenin

Seçim Kuruluna yazılı başvurusu ilc yapılır.
(3) Adaylar, başvuruların Seçim Kuruluna yazılı olarak takdim edilmesinin ardından

Genel Kurulıarihinden bir gün öncesine kadar adaylık tanıtım çalışması yürütebilirler.
(4) Adaylık tanıtım çalışmaları sırasında, topluluğa ait herhangi bir olanak

ve/veya kaynak kullanılamaz.
(5) Topluluk Danışmanları, herhangi bir aday ilc birlikte tanıtım çalışması yürütcmez.
(6) Adaylar, istedikleri zaman Seçim Kuruluna yazılı olarak bildimıek

suretiyle adaylıktan çekilebilirler.

(7) Topluluktan istifa ederek ayrılmış üye, ceza süresini doldursa bile (3 yıl)
topluluk başkanlığına adayolamaz.



Seçim
MADDE 19- (1) Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğrenci Toplulukları

Yönergesinde belirtilen hükümler dışında bir seçim yöntemi belirlenemez.
(2) Adaylar, Divan Kurulu tarafından belirlenecek olan ortak süre içerisinde,

Genel Kurulda kendilerini tanıtırlar.
(3) Tamıımların ardından seçime geçilir.
(4) Seçim sonucunda her kurul için adaylar, aldıkları oy sayısına göre sıralanır. En çok

oyu alan adaylar asıl, sırasıyla diğer adaylar da yedek üye olacak şekilde kuruııar belirlenir.

ALTll~CI BÖLÜM
Topluluk Yönetim Kurulu

Yönetinı kurulunun oluşumu ve görev süresi
MADDE 20- (I) Yönetim Kurulu; Genel Kurulda gizli oyla tek sayı esasına göre

seçilen bir Başkan, i Başkan Yardımcısı, Sekreter ve 2 üye olmak üzere toplam 5 kişidir.
(2) Yönetim Kurulunun görev süresi bir yıldır. Bu süre sonunda yeniden görev

alabilirler.
Yönetim kurulu çalışma ilke ve esasları
MADDE 21- (I) Yönetim Kurulu üyelerin her birinin bir oy hakkı vardır.

Toplantılarda ahnacak kararların yeterlilik sayısı, salt çoğunluktur. Eşitlik durumunda
Başkanının oyu yönünde karar alınır.

(2) Yönetim Kurulu en az ~yda i kez veya Başkanın talebi doğrultusunda toplanır.
(3) Yönetim Kurulu gerekli gördüğü haııerde toplantılarına; fikir, görüş ya da bilgi

almak için dışarıdan üye veya bilirkişileri de çağırabilir. Ancak bu kişilerin Yönetiın Kumlu
kararlarında oy hakkı yoktur.

(4) Topluluk Genel Kumlunun yer, tarih, saat ve gündeminin duyurulması ve
düzenlenmesi görevi Yönetim Kurulunundur.

(5) Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi ve bu İç
Tüzükte belirtilen görevleri yerine getirir.

Başkan, görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 22- (I) Topluluğun ve Yönetim Kuıulunun temsilcisidir.
(2) Topluluğun amaçları çerçevesinde yapacağı etkinliklerin düzenlenmesinden

sorumludur.
(3) Diğer topluluklarla yapılacak etkinlik ve işbirliklerinde fesih hakkına sahiptir.

(4) Görev süresinin bitiminde, topluluğun bütün yazılı ve görsel defter, bilgi ve
belgelerini Topluluk Damşmana devretmek zorundadır.

(5) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca süresi ne olursa
olsun "Uzaklaştırına Cezası" alan ya da kamu görevinden çıkarılmış bulunan kişilerin
Öğrenci Topluluklarındaki Başkanlık görevleri kendiliğinden sona ercr.

(6) Öğrenci Toplulukları Komisyonu, SKS Daire Başkanlığı, Toplulu
topluluk arasındaki iletişimi sağlar.
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Başkan yardımcısı, görev yetki ve sorumlulukları
MADDE 23- (I) Başkan olmadığı zaman, başkanın yetkilerine sahiptir.
Sekreter, görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 24- (I) Yönetim Kurulu toplantılarının eşgüdümünü yürütür.
(2) Üye Kayıt Defteri ve Yönetim Kurulu Karar Defterini tutar.
Yönetim kurulu üyeleri, görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 25- (1) Faaliyetlerin oluşturulmasında etkin roloynayan üyelerdir.

YEDiNCi BÖLÜM
Topluluk Denetim Kurulu

Denetim kurulunun oluşumu ve görev süresi
MADDE 26- (1) Denetim Kurulu; Genel Kurulda gizli oyla tek sayı esasına göre

seçilen bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve 3 üye olmak üzere toplam 5 kişidir.
(2) Denetim Kurulunun görev süresi bir yıldır. Bu süre sonunda yeniden görev

alabilirler.
Denelim kurulu, görev, yetki ve sorunılulukları
MADDE 27- (I) Her Yönetim Kurulu toplantı smın ardından en geç iki gün içerisinde

toplanır.
(2) Denetim Kurulunun her üyesinin bir oy hakkı vardır. Oylama sonucundaki eşitlik

durumunda Denetim Kurulu Başkanımn oyu yönünde karar alımr.
(3) Genel Kurul üyelerinin İtiraz dilekçelerini değerlendirerek karara bağlar ve gerekli

işlemleri yürütür.
(4) Yönetim Kurulu kararlarını inceleyerek Topluluk iç Yönergesine aykırı karar ve

uygulamaların olup olmadığını denetlemek; varsa düzeltilmesi hususunda gerekli işlemleri
yürütmekle yükümlüdür.

(5) Üyelikten çıkarılma taleplerini toplayarak Genel Kurula iletir.

SEKiziNCi BÖLÜM
Topluluk iç Yönergesinin Değiştirilmesi ve Topluluğun Feshi

Topluluğun iç yönergesinde değişiklik yapılması
MADDE 28- (1) Topluluk İç Yönergesinde değişikliği yapma yetkisi sadece

Genel Kurula aittir. Genel Kurul üyelerinin oy birliği sağlanmadıkça iç yönerge'de
değişiklik yapılamaz.



(2) Topluluk İç Yönergesinin tümü ve/veya belirli maddelerinde değişiklik yapılması
hususlarındaki karar, salt çoğunluk sağlanmış Genel Kurul toplantısında bulunan üyelerin
oy birliği ile alınır.

(3) Genel Kurulda görüşülerek karara bağlanan değişiklikler, Yönetim
Kurulu tarafından Topluluk Danışman imzalı dilekçe ile Komisyon onayına sunulur.

(4) Değişiklikler Komisyon onayının ardından yürürlüğe girer.

Topluluğun feshi
;'>IADDE 29- (I) Topluluğun fesh i karar yetkisi sadece Genel Kurula aittir.
(2) Fesih konusundaki karar, salt çoğunluk sağlanmış Genel Kurul toplantısında bulunan

üyelerin oy birliği ile alınır.
(3) Fesih kararının Topluluk Danışmanı onaylı dilekçe ile Öğrenci Toplulukları

Komisyonuna iletilmek üzere SKS Daire Başkanlığına bildirilmesinden sonraki on beş
gün içerisinde, topluluk tarafında tutulan tüm defter, belge ve demirbaş malzemeler
listelenerek SKS Daire Başkanlığına iade edilir.

DOKUZUNeu BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Topluluk evrakları
MADDE 30- (I) Topluluk tarafından kayıtlı ve gerektiğinde Denetim Kurulu,

SKS Daire Başkanlığı ve Öğrenci Toplulukları Komisyonu denetimine açık tııtulması
gereken evraklar şunlardır:

a) Yönetim Kurulu Karar Defteri.
b) Üye Kayıt Defteri.
c) Demirbaş Defteri.
ç) Genel Kurul Tutanakları.
d) Denetim Kurulu Raporları.
e) Gelen-Giden Evrak Dosyası.
Kurueu üyeler
MADDE 31- (I)Topluluğun Kurucu Üyeleri, öğrenci ve iletişim bilgileri şunlardır:

1)Batuhan KARAHAN - i7020 i036 - Siyasal Bilgiler Fakültesi - Uluslararası İlişkiler
Böiümü- batu ha n.karalı an !iVstudenı.as lıu.ed u.tr

2)Ayten ÖZEL - 170201025 - Siyasal Bilgiler Fakültesi - İşletme
avten. ozc i!iV studcn t.astıu. ed u. tr

3)Oğuzhan KOŞAL - 170204038 - Siyasal Bilgiler Fakültesi - İşletme -
ocuzhan. kosal!iV.studenı .asbu. edU.tr

4)Ceren ERHAN - 180138049 - Hukuk Fakültesi - Hukuk - eercnerhan i i7@mııail.col11

~
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5) Hasan Alper KAHRAMAN - 170201023 - Siyasal Bilgiler Fakültesi - Uluslararast
İlişkiler - alper-khnnn@lıolnıail.com

19033303'1-
6)Bilge Kağan GÜLER - 198332816 - Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi - Tarih -
bi ıt!eka!.!anguler45(@!.!mail,com

7) Melike Nur PEKDEMİR - 190522029 - Yabancı Diller Fakültesi - İngiliz Dili Ve
Edebiyatı - mclikcnur.pckdemirw.studcııt.asbı1.cdu.tr

8) Eylül ARGUN - 190332009 - Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji -
ev iÜl.amu n(a;stu den t.asbU.edu. tr

1903slol-jı
9) Buse KOÇAK - 198331855 -_Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi - Psikoloji -
bu sc. koca k(,Vstuden t.as bu. ed u. tr

10) Emine Gamze YILMAZ - 190331055 - Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi - Psikoloji-
emİnegaınze. vi1maz(Q)st uden L.as bU.ed ll. tr

lllGizem ATİş - 190332026 - Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi - Sosyoloji-
!.!izecm.OOO((l)!.!mai I.com

,QOö8201b
12)Beyza Zeynep PEHLİVANOGLU - 198332816 Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi-
Sosyoloji - bevzazevnep.pehlivanol!luw.snıdent.asbu.edu.tr

Yürütme
MADDE 33 - cı) Bu İç Yönerge, Ankara Sosyal Üniversitesi Öğrenci Toplulukları

Komisyonu adına, Topluluk Danışmanı gözetim ve sorumluluğunda; Topluluk Yönetim
Kurulu tarafından yürütülür.
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