ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
U’MUTLU YARINLAR TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

MADDE 1: DAYANAK
U’mutlu Yarınlar Topluluğu “Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Toplulukları
Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi” doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur.
MADDE 2: TOPLULUĞUN ADI
Topluluğun tam adı “U’mutlu Yarınlar Topluluğu”, kısa adı “UYTOP” tur.
MADDE 3: TOPLULUĞUN AMACI
a) U’mutlu Yarınlar Topluluğu üniversite eğitiminin yanında toplumun en dinamik
parçası olan genç bireyleri sosyal yardımlaşma, toplumsal dayanışma, ahlaki ve
kültürel değerleri daha canlı yaşayan bireyler haline getirme ve kendini gerçekleştirme
idealine bağlı bir toplum amaçlamıştır.
b) Bu çerçevede faaliyet gösterecek olan topluluğun asıl gayesi genç üniversite
öğrencilerine sosyal farkındalık katmak ve bireylerin sadece kariyer odaklı yaşayan
değil toplumun ihtiyaçlarını algılayan ve çözüm üretmek için çaba sarf eden bir kişilik
kazanmalarına yardımcı olmaktır.
c)

Topluluğun her üyesinin güncel problemleri yakından takip eden, sadece yakın
çevresini değil genel anlamda toplumun her ferdinin problemlerini önemseyen bireyler
olması amaçlanmıştır. Aynı zamanda öğrencileri bilimsel düşünceye, araştırmaya ve
sorgulamaya yönlendirerek entelektüel gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlamıştır.

MADDE 4: TOPLULUĞUN FAALİYETLERİ
Topluluğumuz belirtilen amaçlar doğrultusunda:
a) Seminer, konferans, panel ve kurs düzenleyebilir.
b) Gazete, dergi, kitap, broşür ve benzeri yayımları çıkartabilir.
c) Atölye, sergi, belgesel ve film gösterimi, tiyatro, gezi vb. sosyal etkinlikler
düzenleyebilir.
d) Topluluk faaliyetlerini sosyal medya ve topluluk panosunda sergileyerek duyurabilir.
e) Toplulukla ortak amaca sahip dernek, vakıf ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla
ortaklaşa etkinlikler yürütebilir.
f) Topluluk amacı doğrultusunda proje hazırlayabilir ve yürütebilir. Projelere kaynak
sağlama amaçlı faaliyetlerde bulunabilir, sponsor yardımı alabilir.

g) Abant İzzet Baysal Üniversitesi topluluklar yönergesi ve topluluğun tüzüğüne aykırı
olmamak kaydı ile gerekli gördüğü diğer çalışmaları yapabilir.

MADDE 5: ÜYELİK
a) AİBÜ Bireyden Topluma Geçiş Topluluğu'na Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde
halen öğrenimine devam eden ve topluluğun amaçları doğrultusunda görev almak
isteyen tüm üniversite öğrencileri topluluğa üye olabilir.
b) Toplulukça üyeliği kabul edilen kişiler öğrenim süresi boyunca topluluğun üyesi olup
çalışmalara katılabilirler.
c) Hiç kimse topluluğa üye olmaya zorlanamaz.
d) Topluluğa üye olmak için üye formunun doldurulması gerekir.
e) Üye kabulü senenin her döneminde gerçekleştirilir. Üyelik başvurusu, başvuruyu takip
eden ilk bir ay içerisinde sonuçlandırılır.
f) Aktif üyeler, Genel Kurul'a katılma, Genel Kurul kararlarında oy kullanma ve Genel
Kurul üye tamsayısının 2/3'nün yazılı istemiyle olağanüstü genel kurul talep etme
haklarına sahiptirler.
g) Her “UY” üyesi topluluğun amaçları doğrultusunda hareket etmekle yükümlüdür.
MADDE 6: ÜYELİĞİN SONA ERMESİ
a) Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden mezun olan herkesin üyeliği sona erer.
b) Yönetim veya denetleme kurulunda görev alan bir üye bulunduğu görevden istifa
etmesi halinde, istifasını yönetim kuruluna sunar. Yönetim kurulu istifa eden üye
yerine yedek üye atar.
MADDE 7: ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
a) T.C. Anayasa'sına aykırı davranmak.
b) Ana tüzüğe veya genel kurul ya da yönetim kurulu kararlarına aykırı hareket etmek.
c) Topluluğun amaçlarına karşı hareket etmek.
d) Topluluk organlarınca verilen kararlara uymamak.
e) Topluluğu ve topluluğun etkinliklerini karalayıcı, engelleyici davranışlarda bulunmak.
f) Topluluk etkinliklerinde herhangi bir siyasi partinin lehinde veya aleyhinde
propaganda yapmak.

Yukarıda belirtilen maddelerin herhangi biri veya bir kaçının tespiti durumunda yönetim
kurulu kararı ile üye veya üyeler topluluktan çıkarılır, topluluktan çıkarılan kişiler topluluk
üzerinde hiç bir hak iddia edemez, yetkisi bulunmaz.

MADDE 8: TOPLULUK YÖNETİMİ
a) Genel Kurul, topluluğa kayıtlı tüm üyelerden oluşur.
b) Yönetim Kurulu, topluluğa üye en az 5 en çok 7 asil ile 2 ya da 3 yedek üyeden oluşur.
c) Denetleme Kurulu, 3 asil ve 1 yedek üyeden oluşur.
MADDE 9: GENEL KURULUN GÖREVLERİ VE YETKİLERİ
a) Topluluğa kayıtlı bulunan bütün üyelerden oluşur.
b) Topluluğun en yetkili karar organıdır.
c) Bir öğrenim yılında en az iki kez, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin en az
yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa
ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın bir hafta sonra yapılır.
d) Gerekli görüldüğünde Yönetim Kurulunun veya Denetim Kurulunun önerileri ya da
üye sayısının 2/3’ ünün yazılı isteğiyle olağanüstü toplanır.
e) Tüzük değişiklik önerilerini görüşüp karara bağlar.
MADDE 10: YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ VE YETKİLERİ
a) Genel Kurulda gizli oyla seçilen en az 5, en çok 7 asil üyeden oluşur. 2 ya da 3 yedek
üye seçilir.
b) İlk toplantısında başkan, başkan yardımcısı, muhasip seçer. Başkan, topluluğun her
türlü karar ve yürütme işinden sorumludur. Muhasip, topluluğun tüm parasal işlerini
yürütür ve gerekli belgeleri düzenli olarak tutar.
c) Seçim sonuçlarını bir hafta içinde, tutanakla birlikte Sağlık, Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı'na iletir.
d) Başkanın sorumluluğunda, topluluk amaçlarının ve
gerçekleştirilmesini sağlar, Genel Kurul kararlarını uygular.

çalışma

konularının

e) Başkanın sorumluluğunda, yasalarda, topluluk tüzüklerinde belirtilen görevlerini yerine
getirir ve yetkilerini kullanır.

f) Başkanın sorumluğunda, topluluk etkinliklerinde geçici olarak çalışmak isteyen diğer
üniversite öğrencileri için Akademik Danışmanın bilgisi içinde Sağlık Kültür ve Spor
Daire Başkanlığı'na başvurur ve Rektörlük onayını alır.
g) Topluluğun yapacağı etkinlikler için, topluluk akademik danışmanın bilgisi dahilinde,
başkanın yazılı başvurusu ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Rektörlükten
izin alır.
h) Genel Kurul toplantılarının gün, saat, yerini saptar. Olağan ve olağanüstü toplantıları
bir hafta önceden duyurur.
i) Kullanacakları yerler için Rektörlükten izin alırlar. Bu yerlerin topluluk amaçlarına
uygun olarak kullanımından ve denetlenmesinden sorumludurlar.
j) Çalışma yan kurulları kurar ve bu yan kurulların çalışmalarını denetler.
k) Genel Kurulda alınan kararları üyelere ve ilgili birimlere duyurur ve uygular.
MADDE 11: DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ VE YETKİLERİ
a) Denetim Kurulu, 3 asıl ve 1 yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
b) Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen bir sonraki öğrenim dönemine ait topluluk
etkinlik planı ve bütçesinin görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak önerilerini bildirir.
c) Topluluk tüzüğünde, gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği (o
belirtilen o çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter,
hesap ve kayıtlarını “Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi”
ne ve topluluk tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını denetler. Denetim
Raporunun bir örneğini akademik danışmana verir.
d) Topluluk tüzüğünde, tespit edilen esas ve usullere göre denetler ve denetim sonuçlarını
bir rapor halinde 15 Haziran'a kadar akademik/idari personele, yönetim kuruluna ve
toplandığında genel kurula sunar.
MADDE 12: TOPLULUĞUN GELİR KAYNAKLARI
a) Bağış etkinlikleri
b) Sponsorluk,
c) Topluluk üyelerinin ürettiği mal ve hizmetler.
MADDE 13: SPONSORLUK
a) Topluluğun amacına uygun yaptığı etkinliklerine mali kaynak sağlayabilmek amacıyla
çeşitli özel ve devlet kamu kurum ve kuruluşlarının sponsorluk desteğinden
yararlanabilir. Sponsorluk hizmeti almadan önce yapılacak işbirliği ve sağlanacak
destek hakkında Öğrenci Etkinlikleri Komisyonu'na bilgi verirler. Üniversite
yönetiminden onay alındığı takdirde sponsorluk sözleşmesi imzalanabilir.

b) Yasa dışı kuruluşlar ve yüz kızartıcı suçlardan ağır hüküm giymiş kişiler topluluğa ve
etkinliklerine sponsor olamaz.

MADDE 14: MALİ KAYNAK OLUŞTURUCU ETKİNLİK DÜZENLEME
Topluluğumuzun belli bir amacı gerçekleştirmek için düzenleyebilecekleri gelir getirici
etkinlikler aşağıda belirtilmiştir. Topluluğumuz bu etkinliklerinde üniversitenin bina ve
diğer imkânlarından yararlanabilirler.
a) Mal ve Hizmet Sunumu: Topluluğumuz, üniversitenin açık ve kapalı alanları içinde
kermes, düzenleyebilir ve karşılığında ücret talep edebilirler.
b) Yardım ve Bağış Kabulü: Topluluğumuz, Üniversite içinde izin alınacak mekânlarda,
Rektörlük Onayını alarak makbuz karşılığında yardım veya bağış toplayabilir. Bu
etkinlik sırasında el ilanları veya tanıtıcı broşürler dağıtabilirler. Bu tür etkinliklerde
yardım toplayan topluluk kendisini tanıtmalı, bağışın hangi amaçla kabul edildiği
belirtilmelidir. Bağış toplama sırasında hiç kimse zorlanmaz.
c) Eşya / Hediye Çekilişi Düzenleme: Topluluğumuz düzenleyeceği etkinliklerin
organizasyonu için öğrenci, akademik ve idari personelin katılabileceği eşya veya
hediye çekilişi düzenlenebilir. Kullanılan her türlü bilet, davetiye ya da afişte .
etkinliğin amacı belirtilmelidir. Bu etkinliklerde ödül olarak para, tütün ve alkol vb.
zararlı ürünler verilemez.
d) Biletli Etkinlik Düzenleme: Topluluğumuz gelir sağlamak amacıyla konser, sinema,
tiyatro gösterileri düzenleyebilirler. Bu etkinlik sürecinde bastırılan bilet veya
davetiyelerin üzerinde etkinliği düzenleyen topluluğun adı, etkinliğin adı, yer ve
etkinlik tarihi, etkinliğin ücreti ve bilet numarası belirtilir.
Topluluk olarak, etkinlik programında yer almayan gelir sağlayıcı bir etkinlik yapmak için
Öğrenci Etkinlikleri Komisyonuna başvurup izin almak zorundadır
MADDE 15: KAYITLAR
Topluluğun aşağıda belirtilen defterleri tutması zorunludur.
a) Üye Kayıt Defteri: Topluluğa üye olan kişilerin isimleri, fakülteleri, bölümleri,
sınıfları ve iletişim bilgilerinin kaydedildiği defterdir.

b) Karar Defteri: Yönetim Kurulunca alınan bütün kararların tarih ve numaraları ile
tutulduğu defterdir.
c) Gelir-Gider Defteri: Alınan gelirler ve yapılan giderleri açık ve düzenli olarak
yazıldığı defterdir.
d) Demirbaş Defteri: Yeni alınan demirbaşları ve kullanımdan çıkarılan demirbaşların
kaydının tutulduğu defterdir.
e) Evrak Defteri: Gelen ve giden evrakların, tarih ve sıra numarası ile kaydedildiği
defterdir.

MADDE 16: TOPLULUĞUN FESHİ
a) Genel kurul her zaman topluluğu feshetme hakkına sahiptir. Bunun için genel kurula
katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğunun olması gerekir.
b) Topluluğun, topluluk tüzüğü hükümlerine aykırı faaliyetlerde bulunduğunun
kesinleşmesi durumunda Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın önerisi ve
Yürütme Kurulu'nun kararı ile topluluk kapatılır.
MADDE 17: Bu yönergede yer almayan hususlarda “Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci
Toplulukları Yönergesi” hükümleri geçerlidir.

