Tüzük

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL HİZMET KULÜBÜ

ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ TÜZÜĞÜ

MADDE 1 – İSİM

Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü , Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Faaliyetleri Ana
Tüzüğü uyarınca, Boğaziçi Üniversitesi, 80815 Bebek – İSTANBUL adresinde, Öğrenci
Dekanlığı denetiminde çalışmak üzere kurulmuştur. Kulübün kısa adı BUSOS'tur.
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MADDE 2 – AMAÇLAR VE FAALİYETLER

2.1 – Hiçbir siyasi amaç ve maddi çıkar gütmeksizin, üniversite öğrencileri arasında gönüllü
katılım esasına dayalı olarak “sivil toplum” bilincini yaygınlaştırmak ve öğrencileri mevcut sivil
toplum örgütleri ve faaliyetleri hakkında bilgilendirmek.

Vizyon: Ortak sorunlara katılımcı çözümler üretilmesi yoluyla kuralan, insan temel hak ve
özgürlüklerinin sağlandığı ve korunduğu barışçı bir dünyaya ulaşmak.

Misyon: Hiçbir siyasi amaç ve maddi çıkar gözetmeksizin üniversite öğrencileri öncülüğünde
sivil toplum bilincini artırmak yoluyla sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde ortak sorunlara
çözümler üretmek ve önermek amacıyla toplumsal duyarlılık projeleri düzenlemek.

İlkeler:
-

Sivil toplumun gücüne inanan
İnsan haklarına dayanan
Maddi çıkar ve siyasi amaç gözetmeyen
Duyarlı ve sorumlu
Gönüllü
Katılımcı demokrasiyi yöntem olarak benimseyen
Şeffaf ve hesap verebilir
Ekip çalışmasına inanan
Çözüm odaklı
Cinsiyet eşitliğini gözeten
Öncü
Kişisel gelişime önem veren bir sivil toplum kuruluşuyuz.
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2.2

2.2.1 - Üniversite öğrencileri arasında sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek amacıyla sivil
toplum örgütleri ve üniversitenin diğer kulüpleriyle işbirliği içinde çeşitli etkinlikler ve
savunuculuk kampanyaları düzenlemek.

• —2.1'de belirtilen ilkeler çerçevesinde üniversite öğrencilerinin imkan ve birikimlerinin
değerlendirilebileceği sosyal sorumluluk projeleri hazırlayıp uygulamak, sivil toplum örgütleri ve
çeşitli kuruluşların (belediyeler, devlet kuruluşları vb.) yürütmekte olduğu amaç ve
faaliyetlerimize uygun projelere katkıda bulunmak.

• - Üyeler arasında alt kurul ve komisyonlar oluşturarak bu birimlerin Yönetim ve Denetleme
Kurulları ile uyumlu olarak kendi aralarında yürütülecek projelere yönelik araştırma, karşılıklı
bilgi alışverişi ve değerlendirmeler yapılmasını ve gerçekleştirilmekte olan çalışmaları tanıtıcı
yayın (dergi, bülten vb.) faaliyetlerinde bulunulmasını sağlamak.

• - Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda Öğrenci Dekanlığı'nın onay verdiği ve akademik takvime
uygun zamanlarda panel, seminer, konferans vb. etkinliklerde bulunmak.
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• – Kulübün faaliyet alanına giren konularla ilgili çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurtdışındaki
diğer üniversitelerle iletişim ve işbirliği içinde olmak.

• – BUSOS, tüzüğünde belirtilen faaliyet alanı dışına çıkamaz. Boğaziçi Üniversitesi
bünyesindeki diğer kulüplerle işbirliği yapabilir ancak diğer kulüplerin sivil toplum ve sosyal
sorumlulukla ilgili yapmak istediği faaliyetlerde çıkan anlaşmazlıklarda karar mercii Boğaziçi
Üniversitesi Kulüplerarası Kurul'dur.

MADDE 3 – ÜYELİK

3.1 – Tüm Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri BUSOS'a üye olabilirler.

3.2 – BUSOS Genel Kurulu'nca miktarı saptanıp Öğrenci Dekanlığı tarafından onaylanan yıllık
aidatını ödeyen ve Kulüp Üyelik Defteri'ne kaydolan her öğrenci kulübün üyesi olur ve
faaliyetlerine katılır.
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3.3 – Üyelik pasif ve aktif olmak üzere ikiye ayrılır. Kulübün aktif üye sayısı 10 kişiden az
olamaz. Aktif üyelik, Yönetim Kurulu'nun belirlediği üyelik şartlarını yerine getirmiş, Yönetim
Kurulu'nca ilan edilen Genel Kurul toplantılarına düzenli olarak katılmış ya da Yönetim Kurulu'na
mazeret bildirmiş, kulüp bünyesinde yapılan projelerden en az bir tanesinde yer almış ve
üstlendiği görevleri yerine getirmiş kişiler için geçerlidir. Bu şartları yerine getirmeyen üyeler
pasif üye konumunda olurlar. Pasif üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur.

3.4 – Yönetim Kurulu her öğrenim yılı başında aktif üye seçiminde gözeteceği kriterleri tüm
üyelere bildirir. Aktif üyelik kararını Yönetim Kurulu verir ve Yönetim Kurulu, Öğrenci Dekanlığı
veya üyeleri tarafından istendiği takdirde aktif-pasif üye kararlarına gerekçe gösterebilir.

3.5 – Tanımlanan üyelik koşulları dışında kalan kişiler ancak fahri üye, çalıştırıcı veya
danışmanlık sıfatlarıyla kulüp faaliyetlerine katılabilirler. Bu kişiler, Kulüp Genel Kurulu'nun salt
çoğunluğu ve Öğrenci Dekanlığı'nın onayı ile görev alabilirler, ancak seçme, oy verme ve
seçilme hakları yoktur. Çalıştırıcılık ve danışmanlık kararları ile fahri üyelikler her sene yenilenir.

3.6 – Yönetim Kurulu'na istifa dilekçesi veren her üye ayrılma hakkına sahiptir.

3.7 – Üyelikten çıkarılma Kulüp Yönetim Kurulu'nun gerekçelendirilmiş kararı ve Öğrenci
Dekanlığı tarafından onaylanmış teklifi ve Kulüp Genel Kurulu'nun 2/3 çoğunluğunun onayıyla
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gerçekleşir. Kulübü amaç ve faaliyetlerinden saptırmaya yönelik hal ve davranışlarda
bulunanlar, bağlı bulundukları alt kurul ve komisyonlarda üstlendikleri görevleri Yönetim
Kurulu'nca kabul edilen bir mazereti olmaksızın yerine getirmemekte ısrar edenlerin üyelikten
çıkarılmaları teklif edilebilir.

MADDE 4 – TÜZÜK, ORGANLAR VE İŞLEYİŞLERİ

4.1 – TÜZÜK

4.1.1 – Bu tüzük Öğrenci Faaliyetleri Ana Tüzüğü esas alınarak hazırlanmıştır.

4.1.2 – Bu tüzüğün kabulü ve/veya değiştirilmesi, gerekçelendirilmiş ve Öğrenci Dekanlığı
tarafından onaylanmış yazılı bir teklifin Kulüp Genel Kurulu'nun 2/3 oranının onayı ile
gerçekleşir.
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4.2 – ORGANLAR

4.2.1 GENEL KURUL

4.2.1.1 – BUSOS'un aktif üyelerinden oluşur.

4.2.1.2 – Yönetim ve Denetleme Kurullarını ve bu kurulların yedek üyelerini akademik yıl
sonunda bir sonraki yıl için seçer.
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4.2.1.3 – 4.1.2'de belirtildiği gibi tüzük kabul ve değişikliklerini oylar.

4.2.1.4 – 3.7'de belirtildiği gibi üyelikten çıkarılma teklifini oylar.

4.2.1.5 – 3.5'te belirtildiği gibi fahri üyelik, danışmanlık ve çalıştırıcılık tekliflerini oylar.

4.2.1.6 – Yönetim Kurulu'nun isteği üzerine her akademik yıl için en az bir kere toplanır. Ayrıca,
Kulüp aktif üyelerinin en az 1/3'inin imzası ile Genel Kurul'un toplantıya çağrılması istenebilir.
Genel Kurul tarilerini Yönetim Kurulu saptar.

4.2.1.7 – Aktif üyelerin salt çoğunluğu olmayan Genel Kurul toplantısı geçerli sayılmaz.
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4.2.2 –YÖNETİM KURULU

4.2.2.1 – Her akademik yıl sonunda bir sonraki akademik yıl için Genel Kurul tarafından seçilen
Yönetim Kurulu; bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sayman, bir yazman ve üç üyeden oluşur.

4.2.2.2 – Yönetim Kurulu üyeleri seçilirken ayrıca 2 yedek üye seçilir. Yedek üyeler Yönetim
Kurulu'nda boşalan üyelik olduğu takdirde, seçimde aldıkları oy esas alınarak bu üyeliklere
getirilirler. Yedek üyeler tüm Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar ancak karar ve imza hakları
yoktur.

4.2.2.3 – Yönetim Kurulu, çalışmaların en iyi şekilde yürütülmesinden, kulübün mal, gelir ve
giderlerinden ve demirbaş eşyadan üyelere ve Öğrenci Dekanlığı'na karşı sorumludur.
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4.2.2.4 – Kulübün üniversite içindeki ve dışındaki faaliyetlerini, Öğrenci Dekanlığı'na duyurur ve
Öğrenci Dekanlığı'nın onayını alır.

4.2.2.5 – Öğrenci Dekanlığı'na akademik yılın başında kulübün bütçe taslağını ve öngörülen
faaliyet programını, akademik yılın sonunda ise toplantı faaliyet raporu ve mali bilançoyu sunar.
Her toplantıda tutanak düzenler, Öğrenci Dekanlığı tarafından istendiği takdirde ibraz eder.

4.2.2.6 – Yönetim Kurulu üyeliğine ancak sınamalı ve başarısız durumda olmayan, Boğaziçi
Üniversitesi lisans öğrencisi ve kulüp aktif üyesi olup başka bir kulübün Yönetim Kurulu'nda yer
almayan adaylar seçilebilir. Üniversitede, hazırlık dönemi hariç, 10 yarı yılını doldurmuş olan
öğrenciler Yönetim Kurulu'na üye olamazlar.

4.2.2.7 – Yönetim Kurulu kulüp aktif üyelerinin 2/3 çoğunluğunun oylarıyla görevden alınabilir.

4.2.2.8 – Yönetim Kurulu, danışman, çalıştırıcı veya fahri üye konumundaki kişileri toplantılara
davet edebilir. Bu kişilerin hiçbir şekilde oy hakkı yoktur.
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4.2.2.9 – Yönetim Kurulu toplantıları ve toplantı tutanakları tüm BUSOS üyelerine açıktır. Ancak
Yönetim Kurulu toplantılarına katılan ve 4.2.2.1 ‘de belirtilen üyeler dışındakilerin oy hakkı
yoktur.

4.2.3 – DENETLEME KURULU

4.2.3.1 – Denetleme Kurulu, iki asil bir yedek üyeden oluşur ve Yönetim Kurulu tarafından
akademik yıl sonunda bir sonraki akademik yıl için seçilir. Denetleme Kurulu üyeliği için
4.2.2.6'da belirtilen şartlar geçerlidir.

4.2.3.2 – Denetleme Kurulu, kulübün evraklarını, saymanlık defterini ve demirbaş eşyasının
durumunu inceler. Elde edilen gelir ve yapılan harcamaların tüzüğe, bütçe taslağına ve Yönetim
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Kurulu kararlarına uygunluğunu denetler. Satın alınan demirbaş eşyanın Üniversite
Saymanlığı'na kaydettirilmesinin takibinden sorumludur. Gereğinde Yönetim Kurulu'na, Genel
Kurul'a ve Öğrenci Dekanlığı'na bilgi verir.

MADDE 5 – EVRAK VE DEFTERLER

Aşağıdaki belge ve defterler kulüpte bulundurulur ve istenildiğinde ibraz edilir.

5.1 – Üye kayıt defteri

5.2 – Yönetim Kurulu tutanak defteri
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5.3 – Genel Kurul tutanak defteri

5.4 – Demirbaş kayıtlarını içeren demirbaş eşya defteri

5.5 – Üye aidat makbuzları

5.6 – Kulübün yaptığı bütün giderlere ve elde ettiği bütün gelirlere ait fatura, fiş ve imzalı
makbuz, sözleşme ve belgeler.
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