ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ
TOPLULUĞUN ADI
  
Madde 1.
Topluluğun adı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi İKTİSAT Topluluğu’dur. Topluluk Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı olarak kurulmuştur. 
 
TOPLULUĞUN AMACI VE ETKİNLİKLERİ
  
A) Topluluğun Amacı
  
Madde 2.	
Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisat Topluluğu; Öğrencilere iş ve kariyer hayatındaki gelişmelere katkıda bulunmak, öğrencilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda araştırmalar yapmak, projeler üretmek, tartışma ortamı hazırlamak, akademik programı tamamlayıcı nitelikte faaliyetlerde bulunmak, bu amaca yönelik ulusal ve uluslararası konferans, seminer, yayın, panel,festival  ve diğer kültürel faaliyetleri desteklemek amacıyla kurulmuş gönüllü bir öğrenci topluluğudur.  

B) Topluluğun Etkinlikleri
  
Madde 3.
Topluluk yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda; 
3.1. Seminer, konferans, bilgi şöleni, kurs, panel düzenleyebilir.

3.2. Gazete, dergi, kitap, broşür ve benzeri yayımları çıkarabilir.
  
3.3. Sergi, gezi, görsel etkinlikler, konser, yarışma gibi sosyal etkinliklerde bulunabilir.
  
3.4. Topluluk kendi tanıtım ve faaliyetlerini elektronik ortamda yapabilir, bu amaçla yayın hazırlayıp arşiv oluşturabilir.
  
3.5. Topluluk tanıtım ve amacı doğrultusunda stant açabilir, afişleme çalışması yapabilir, basın açıklaması gerçekleştirebilir.

3.6. Topluluk amacı doğrultusunda kamuoyunun bilincini yükseltme amaçlı faaliyetler gerçekleştirebilir.
  
3.7. Bilimsel, teknolojik, eğitim, kültürel ve sosyal amaçlı projeler hazırlayabilir ve bu projelere kaynak sağlama amaçlı faaliyetlerde bulunabilir.
  
3.8. Amacı doğrultusunda STK’lar ile ortak çalışmalar yürütebilir.
  
3.9. Gerekli izinlerin alınması koşuluyla dünya çapında benzer amaç ve niteliklere sahip topluluklara katılabilir, bunlarla ilişkide ya da işbirliğinde bulunabilir.
    
3.10. Tüzüğe aykırı olmamak kaydı ile gerekli gördüğü diğer çalışmaları yapabilir.
 
ÜYELİK
  
A) Üyelik Koşulları
  
Madde 4
  
4.1. Topluluğun amaçları doğrultusunda görev almak isteyen tüm üniversite öğrencileri topluluğa üye olabilir. Toplulukça üyeliği kabul edilen kişiler öğrenim süresi boyunca topluluğun üyesi olup çalışmalara katılabilirler.
  
4.2. Üyeler topluluğun amaç ve faaliyetleri dışında bulundukları çalışmalarda topluluk tarafından yapılması gereken her türlü hukuksal yaptırımı kabul etmiş olarak kayıt yaptırırlar.
  
4.3. Her üye öğrenim faaliyetini yürüttüğü bölümde topluluğumuzun gönüllü elçisi vasfı taşır.
  
B) Üyeliğe Kabul
  
Madde 5.

5.1. Topluluğa ye olmak için üye formunun doldurulması gerekir.

5.2. Üye kabulü senin her döneminde gerçekleştirilir. Üyelik başvurusu, başvuruyu takip eden ilk bir ay içerisinde sonuçlandırılır.

C) Delegelik Koşulları

Madde 6.

6.1. Üyeler içerisinden Genel Kurul’da seçme ve seçilebilme hakkına sahip üyeler için yapılan tanımlamadır.

6.2. Üyeler içerisinden toplam üye sayısının ½’si oranında delege belirlenir.

6.3. Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri otomatikman delege kabul edilirler. Diğer delegeler Yönetim kurulu tarafından belirlenir.
 
  Madde 7. Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğretim üye ve yardımcıları Yönetim ve Denetleme Kurullarında görevli delegelerin salt çoğunluğunun onayı ile topluluğa fahri üye olabilir ve çalışmalara katılabilir.
C) Üyelerin Yükümlülükleri
  
Madde 8.

8.1 Her delegenin Genel Kurul’da kullanabileceği bir oy hakkı vardır. Topluluk üyeleri tüzüğe aykırı davranmamak, yapılan faaliyetlere önem vermek ve gerekçe göstermeden topluluk etkinliklerinde sorumluluk almaktan kaçınmamak yükümlülüğü altındadır.

8.2. Bütün üyeler bu tüzüğün şart ve gereklerini kabul etmiş sayılır.
  
D) Delege Seçimi
Madde 9. Bir yıllık dönem içinde topluluk amaçlarının ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde yapmış olduğu katkılar dikkate alınarak, üyeler pasif üyelikten delegeliğe veya delegelikten pasif üyeliğe geçirilebilirler. Bu işlem her öğretim dönemi başında yapılacak olan ilk Genel Kurul’da, Yönetim Kurulu’nun verdiği gerekçeli rapor doğrultusunda gerçekleştirilir. Yalnızca delegeler seçme ve seçilme hakkına sahiptirler. Yönetim Kurulu tarafından yeterince aktif olarak çalışmalara katılan üyeler, delege seçilebilir. 
 
E) Üyeliğin Sona Ermesi
  
Madde 10.
  
10.1 Tüzüğe aykırı davranan, çalışmaları olumsuz yönde etkileyen, belgelerde usulsüzlük yapan üyeler Yönetim Kurulu kararı ile ihraç edilir.
 
10.2. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nda görev alan üyelerin görevlerini tam yapmamaları halinde Yönetim Kurulu’nun oy çoğunluğu ile ilgili kuruldaki görevinden alınabilir.  

10.3. Topluluk Yönetim Kurulu’na hakaret edenler, topluluğun dirlik ve düzenini bozanlar, topluluk mallarına zarar verenler, topluluk üyelerinin şeref ve haysiyetini zedeleyici şekilde konuşma ve harekette bulunanlar, topluluğun onuru ile bağdaşmayacak hareketlerde bulunanlar Yönetim Kurulu gerekçeli kararı ile üyelikten çıkarılabilirler.
  
10.4. Vatan millet ve mukaddesata küfür ve hakaret sayılabilecek ithamlarda bulunduğu belgelerle sabit bulunan hiçbir karar gözetmeksizin bir daha üyeliği kabul edilmemek şartı ile ihraç edilirler.
   
TOPLULUK ORGANLARI
  
Madde 11.
Topluluk organları şunlardır:
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu
d) Yüksek İstişare Kurulu (YİK)

A) Genel Kurul
  
Madde 12.
Topluluğun en yetkili organıdır. Tüm organlar Genel Kurul’a karşı sorumludur.
  
12.1. Genel Kurul topluluğun tüm üyelerinden oluşur.
  
12.2. Tüm üyeler görüş bildirme hakkına sahiptir. Yalnız delegeler seçme ve seçilme hakkına sahiptir.
  
12.3. Genel Kurul bir eğitim-öğretim yılında en az bir kere toplanmalıdır.
  
12.4. Genel Kurul delege sayısının yarısının en az bir fazlası olması durumunda toplanır. Çoğunluğun sağlanamadığı taktirde toplantı tarihinden bir sonraki gün çoğunluk aranmaksızın toplantı gerçekleştirilir.
  
12.5. Genel Kurul toplantılarının gerçekleştirilmesi ve yürütülmesi Yönetim Kurulu’nun sorumluluğu altındadır.
  
Madde 13.
Yalnız Genel Kurul’da görüşülüp karara bağlanan durumlar:
 
13.1. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek İstişare Kurulu seçimleri,
  
13.2. Tüzük değişiklikleri,
    
13.3. Yönetim Kurulu’nun aklanması,
  
13.4. Bütçenin oylanması ve onaylanması,
  
13.5. Üyelik statü değişikliğinin görüşülüp karara bağlanması.
  
13.6. Gündem, üyelerin istekleri de göz önünde bulundurularak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL  
 
Madde 14.
Olağanüstü Genel Kurul ilgili maddeler uyarınca veya Yönetim Kurulu kararı ya da delegelerin yarısından en az bir fazlasının yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu tarafından 2 hafta içinde olağanüstü olarak toplantıya çağrılır.
 B) Yönetim Kurulu 
Madde 15.
Geçici madde:
Kurucu yönetim kurulu bir yıl süreyle yönetimde kalır. Takip eden yılda ilk genel kurulu gerçekleştirilir.
15.1. Topluluk kurulduğu tarihten ilk Genel Kurul toplantısına kadar kurucu üyeler içinden oluşturulan yönetim kurulu tarafından yönetilir.
  
15.2. Yönetim Kurulu, topluluğun faaliyet programını gerçekleştirmek, topluluğun amaç ve hedeflerine ulaşmasını sağlamak için her türlü karar yetkisine sahiptir.
  
15.3. Yönetim Kurulu, topluluğun çalışma programını hazırladıktan sonra danışmanın da onayını alarak, Rektörlüğün onayına sunar. Kabul edilmiş çalışma programını uygular.
  
15.4. Yönetim Kurulu; başkan, başkan yardımcısı(ları), sekreter, sayman ve yazman üye olmak üzere 6 kişiden oluşur. Genel Kurulda 6 asil ve 3 yedek üye seçilir. Yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımı yapılır.
  
15.5. Yönetim Kurulu, her öğretim döneminde ayda en az bir kez toplanır. Her toplantıda bir sonraki toplantının tarihi belirlenir. Yönetim Kurulu başkanı, Yönetim Kurulu üyelerini toplantıya çağırmakla yükümlüdür.

    
15.6. Yönetim Kurulu üyeleri istifalarını iki hafta önceden bildirmek zorundadır. İstifa durumunda, aldıkları oy sayısına göre yedek üyeler sırasıyla Yönetim Kurulu’na seçilir.
  
15.7. Yönetim Kurulu topluluk faaliyetlerinin yürütülmesi için amacı doğrultusunda alt birimler oluşturabilir, ekipler kurabilir, görevlendirmeler yapabilir.
  
15.8. Yönetim Kurulu, Genel Kurul delegelerinin ¾’ ünün oyları ile görevden alınabilir.
  
15.9. Evrak ve defterlerin tutulması, bilgilerin yedeklenmesi ve korunmasından Yönetim Kurulu muhasip sorumludur.
  
15.10. Yönetim Kurulu, üyelik başvurularını değerlendirip karara bağlar ve ilgili komisyonlar aracılığıyla kişiye bildirir.

  Madde 16.  Topluluk danışmanı;

 a) Öğretim üye ve yardımcıları arasından seçilir.
  
b) Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrenci toplulukları yönergesi uyarınca Yönetim Kurulu’nun aldığı kararları inceler ve son karar yetkisi ondadır.
  
c) Topluluğun çalışma alanı ile ilgili konularda danışmanlık yapar.
  
d) Üniversite ile olan ilişkilerinde topluluğa yardımcı olur.
  
e) Üniversite nezdinde topluluğun başkanıdır.
 
BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ
  
Madde 17. Başkan;
  
17.1. Yönetim Kurulu’na başkanlık eder.
17.2. YİK tarafından aday olabilir onayı aldıktan sonra Genel Kurul’da delegeler arasından bir yıl için seçilir. Seçimler her eğitim-öğretim yılı Ekim ayı içerisinde yapılmalıdır. 
17.3. Topluluk Yönetim Kurulu başkanı topluluğun çalışma alanı ile ilgili konularda başkanlık yapar ve topluluğun üniversite ile ilişkilerine yardımcı olur.
 
17.4. Topluluk ve Yönetim Kurulu adına topluluğun resmi, özel, gerçek ve tüzel kişilere ve idari kurullara karşı temsil yetkisine sahiptir.
  
17.5. Mali ve İdari işlerde Yönetim Kurulu’nun onayını alır ve imza yetkisine sahiptir.
  
17.6. Topluluğun çalışma alanı ile ilgili gerekli işlemleri ve uygulamaları yapar, Yönetim Kurulu’nun onayına sunar, ayrıca topluluğun gelişmesine katkıda bulunur.
  
17.7. Acil durumlarda veya belirli periyotlarla gerekli gördüğü zamanlarda Yönetim Kurulu’nun onayını alarak Genel Kurul’u toplantıya çağırabilir.
  
17.8. Milletin refahı, devletin bekası ve vatanın bölünmez bütünlüğü adına topluluk için çalışmalar yürütür.
    
17.9. Başkanın yokluğunda yardımcısı başkana vekâlet eder.
  
C) Denetleme Kurulu
  
Madde 18. Denetleme Kurulu üç asil, iki yedek üye olmak üzere Genel Kurul’un delegeleri arasından seçilir.
  
18.1. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilenler Denetleme Kurulu’na seçilemezler.

18.2. Görev süresi bir yıldır. 

18.3. Denetleme Kurulu topluluğun her türlü çalışmalarını, işlemlerini denetler ve bu denetim sırasında topluluğun evraklarının, bütçe ve hesap işlemleri ile ilgili defterlerin, belgelerin ve demirbaş eşyaların durumunu inceler.

18.4. Her altı ayda bir toplanır ve toplantı sonuçlarını tutanak haline getirerek Genel Kurul’a sunar.
  
18.5. Herhangi bir sebepten dolayı Denetleme Kurulu’ndan ayrılan üyenin yerine en yüksek oyu alan yedek üye geçer.  

D)Yüksek İstişare Kurlu (YİK)

Madde 19.

19.1. Kurucu üyeler içinden belirlenen beş kişiden oluşur. Yönetim ve Denetim kurulu üyeleri de YİK üyesi olabilir.

19.2. Kurul başkan adayları için aday olabilir raporu hazırlar. Rapor alamayan delegeler başkan adayı olamazlar.

19.3. YİK üyeliği düşenler yerine kurul üyeleri tarafından oy çokluğu şartı ile üyeler içerisinden bir seçim yapılır.

19.4. YİK Genel Kurulu olağanüstü toplama yetkisine sahiptir.

19.5. Kurul üyelerince oybirliği ile alınan karar gereği yönetim kurlunu feshetme ve başkanı görevden alma yetkisine sahiptir.

19.6. Üyelikten ihraç yetkisine sahiptir.

19.7. Bir öğrenim yılı içerisinde en az üç defa toplanır.

19.8. Topluluk için görüş bildirebilir.

TOPLULUĞUN FESHİ
  
Madde 20.
Topluluğun feshine YİK karar verilebilir. Fesih kararı YİK üyelerinin tamamının onayı (oybirliği) ile alınır. Fesih kararı iki hafta içinde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bildirilir. Topluluğun feshi halinde mal varlığı Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na devredilir.
     
TOPLULUĞUN TUTACAĞI DEFTERLER
  
Madde 21.
Topluluk aşağıdaki defterleri tutar;
  
21.1. Üye Kayıt Defteri: Üyelerin topluluk için lüzumlu kimlik bilgilerini gösterir.
  
21.2. Yönetim Kurulu Karar Defteri: Yönetim Kurulu’nda görüşülen konuları ve alınan kararları gösterir.
  
21.3. Gelen-Giden Evrak Defteri: Toplulukça yapılan yazışmaları, gelen giden evrakları gösterir.
  
21.4. Demirbaş Defteri: Topluluğun kullanımına verilmiş ve diğer alınan eşyaların listesi ile bunların demirbaş numaralarını gösterir.
  
21.5. Gelir Gider Defteri: Gelir gider makbuzları veya belgeleri, bağışlar, faturalar, ücretli etkinliklerin bilet satışı vb. durumlarda elde edilen gelir-gideri gösterir.
  
21.6. Gelir Makbuzu: Topluluk, üniversitenin açık ve kapalı alanları içinde kermes, dans, parti düzenleme, yiyecek ve içecek malzeme tanıtımı yapabilir ve karşılığında ücret talep edebilir. Yapılan bu etkinlik karşılığında alınan bağış ve ücretlere karşılık verilen belgedir.
  
Madde 22.
Tüzük değişikliği;
  
22.1. “Abant İzzet Baysal Üniversitesi İKTİSAT Topluluğu” tüzüğünde değişiklik önerilerinin Genel Kurul’a yazılı olarak sunulması gerekir.
  
22.2. Tüzükte değiştirilmesi düşünülen madde ya da maddeler, Yönetim Kurulu’nca veya Genel Kurul üyelerinin yarısından en az bir fazlasının önerisi ve ¾’ünün değiştirilmesi lehinde oy kullanılmasıyla değiştirilebilir. Değişiklik önerilerinin en az 10 gün önceden bildirilmesi zorunludur.
  
22.3. Danışman onayından sonra öneriler Üniversite Yönetim Kurulu’na gönderilir.
Madde 23.  Bu tüzük AİBÜ Öğrenci Toplulukları Yönergesi ’ne göre oluşturulmuştur. 

