T.C
NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ
……………………….. TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

Topluluğun KuruluĢu:
Madde 1 -

…………… Topluluğu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğrenci

Toplulukları Yönergesi uyarınca kurulmuştur.
…………… Topluluğu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü’ne
bağlı olarak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı gözetiminde faaliyetlerini
gerçekleştirir.

Topluluğun Amacı ve ÇalıĢmaları:
Madde 2 -

……………….. Topluluğu’nun ana amacı,

……………………………………………………………………………………………dır.
Diğer amaçları ise, ……………………………………………………………………dir.
……. Topluluğu, bu amaçlar için şu çalışmalarda bulunacaktır:
a. ……………………
b. …………………….
c. …………………….
…………. Topluluğu, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda çalışır. Çalışma
toplantılarında kesinlikle amaç dışı ve kişisel çıkarlar içeren konular konuşulamaz,
tartışılamaz.
………… Topluluğu, tüm faaliyetlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü,
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın izni ile gerçekleştirir.

Topluluğa Üye Olma:
Madde 3 – Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne kayıtlı olan ön lisans ve lisans
öğrencisi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi mezunu olanlar topluluğa üye olabilir.
Sağlık, Kültür ve Spor daire başkanlığı tarafından hazırlanmış olan üyelik formunun
eksiksiz doldurulup, topluluk yönetim kuruluna sunulmasından sonra yönetim
kurulunun onayı ile kabul edilir.
Bir kişi birden fazla topluluğa üye olabilir ancak aynı anda birden fazla topluluğun
yönetim ve/veya denetim kurullarında görev alamaz. Bu durumu saptanan kişinin
her topluluktaki yönetim ve/veya denetim kurullarındaki görevi sona erer.
Topluluğun aktif üyesi olabilmek için üyenin bir öğretim yılı içerisinde topluluk
çalışmalarında etkin olarak görev almış olması gereklidir. Aktif üyeler, topluluk
yönetim kurulu tarafından belirlenir ve akademik danışmanın imzası ile kesinlik
kazanır. Seçme ve seçilme hakkına sadece aktif üyeler sahiptir.
Topluğun etkinliklerine destek ve yardımcı olan diğer kişiler, topluluk yönetim
kurulu tarafından fahri üyeliğe seçilebilir. Fahri üyelerin seçme ve seçilme hakları
yoktur. Fahri üyeler, Yönetim Kurulu’nun verdiği görevleri yapmakla yükümlüdür
ve topluluk organlarında görev alamazlar.
Topluluktan Ayrılma:
Madde 4 – Kendi isteği doğrultusunda topluluktan ayrılmak isteyen üyeler, topluluk
yönetimine dilekçe ile başvurur. Akademik danışman ve yönetim kurulunun kararı
ile üyeliği sonlanır.
Topluluktan Çıkarılma:
Madde 5 – Topluluk amaçlarına aykırı hareket eden, topluluk tarafından belirlenmiş
görevleri ısrarla yerine getirmeyen üyeler topluluktan çıkartılır. Karar Yönetim
kurulunun oy çokluğuyla alınır; Topluluk Akademik Danışmanı ve Necmettin
Erbakan Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından kesinleşir.

Akademik DanıĢman:
Madde 6 – Akademik Danışman, Dekan/Müdür tarafından ilgili fakülte/
yüksekokul öğretim elemanları arasından görevlendirilir. Her topluluğun bir
akademik danışmanının olması zorunludur. Akademik danışman, topluluğun
işleyişini ilgili mevzuat çerçevesinde kontrol eder.
Topluluğun Organları:
Madde 7 - Necmettin Erbakan Üniversitesi ………………… Topluluğu’nun organları;
Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kuruludur.
Genel Kurul:
Madde 8 -

………………….. Topluluğunun en yetkili karar organıdır. Topluluk

Genel Kurulu topluluğa kaydını yaptırmış tüm öğrenci üyelerden oluşur. Genel
Kurul, kuruluş aşamasından sonraki olağan toplantılarını her eğitim ve öğretim
yılının başında Yönetim Kurulunun en az 15 gün önceden yapacağı çağrı üzerine,
üyelerin yarıdan bir fazlasının katılması ile gerçekleştirir. İlk toplantıda yeter sayı
sağlanmazsa, en az bir hafta sonra yapılacak ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.
Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı topluluk Yönetim ve Denetleme
kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz. Genel Kurulun
olağanüstü toplantısı Yönetim ve Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü hallerde
veya üyelerinin 2/3’ nün yazılı isteği üzerine yapılır.
Görev ve yetkileri: Topluluğun en büyük karar organı olan Genel Kurulun görev ve
yetkileri şunlardır:
a- Varsa, tüzük değişiklik önerilerini görüşüp karara bağlar.
b- Yönetim ve denetleme kurulu asil ve yedek üyelerini, ve topluluk başkanını
seçer.
c- Bir önceki dönemin etkinlik raporlarını inceler.
d- Topluluğun dönem sonu etkinlik raporunu ve gelir gider çizelgesini karara
bağlar.

Yönetim Kurulu:
Madde 9 - Genel Kurulda gizli oy açık sayımla seçilen sayısı 3 ile 12 arasında
olabilecek asil üyeden oluşur. Bu sayı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenir.
Asil üye sayısı kadar yedek üye seçilir. İlk toplantısında Başkan, Başkan Yardımcısı,
Muhasip üye ve yönetimin belirlediği diğer alt kolların sorumluları seçilir. Görev
süresi bir öğretim yılıdır. Yönetim Kurulu en az ayda bir toplanır. Katılım
zorunludur.
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gerçekleştirilmesini sağlar. Genel Kurul kararlarını uygular. Yasalarda topluluk
tüzüklerinde belirtilen görevlerini yerine getirir ve yetkilerini kullanır.
Görev ve yetkileri:
a- Topluluğu genel kurula çağırmak,
b- Genel kurulun yapılmasını sağlamak,
c- Üye kabul etmek,
d- Genel kurulun aldığı kararların uygulanmasını sağlamak,
e- Projeler geliştirmek ve katılımı teşvik etmek,
f- Topluluk çalışmalarına ilişkin Genel Kurul üyelerini bilgilendirmek,
g- Yönetim kurulu karar ve üye kayıt defterini tutmak,
h- Faaliyet Raporlarını ve planlarını hazırlamak ve ilgili yerlere ulaşmasını
sağlayarak arşiv oluşturmaktır.
Denetim Kurulu:
Madde 10 – Denetim Kurulu, var olan adaylar arasından 2 asil ve 3 yedek üye olmak
üzere belirlenir. Denetim Kurulu üyelerini, Genel Kurul bir öğretim yılı için seçer.
Görev ve Yetkileri
a- Üyelikten çıkarma, Yönetim Kurulu’ndan azletme hususlarında usulünce
yapılan yazılı başvuruları karara bağlar.
b- Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen bir sonraki öğretim dönemine ilişkin
programın görüşüleceği toplantıda bulunmak ve önerilerini ve görüşlerini
sunmak.

c- Satın alınan herhangi bir eşyanın Necmettin Erbakan Üniversitesi Ayniyat
Saymanlığına

Sağlık

Kültür

ve

Spor

Daire

Başkanlığı

aracılığı

ile

kaydettirilmesini sağlar.
Disiplin Kurulu:
Madde 11 – Topluluk üyeleri arasında çıkabilecek anlaşmazlıkları giderir ve
gerektiğinde bir üyenin topluluktan çıkarılması yönünde Yönetim Kurulunu
bilgilendirir. Disiplin Kurulu, gizli oy yöntemiyle bir öğretim yılı için seçilir. Disiplin
Kurulu, 3 Asil 2 Yedek üyeden oluşur.
Madde 12 - Topluluğun, kuruluş amacı dışında faaliyet göstermesi, yasa ve ilgili
mevzuata aykırı hareket etmesi, üniversite içindeki huzur ortamını bozması ve
Öğrenci Toplulukları Yönergesinin 12. madde hükmüne uymaması hallerinde
Rektörlük topluluğun sürekli olarak kapatılmasına karar verir.
Bunun dışında ilk genel kurul ve olağan genel kurul toplantılarını bu yönergede
belirtilen usul ve zamanlarda yapmayan ve üye tam sayısı 20’nin altına düşen
topluluklar kendiliğinden sona ermiş sayılır. Bu husus ilgili Dekanlık/Müdürlükçe
Rektörlüğe bildirilir.
Madde 13 – Aşağıda belirtilen defterler, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
tarafından kurulan topluluğa imza karşılığı verilir. Topluluk üye formlarının bir
örneği Topluluk Danışmanında da bulunur.
Üye Kayıt defteri: Topluluğa üye olanların kimlikleri, giriş tarihleri, bu
deftere kayıt edilir.
Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere
kayıt edilir. Kararların altı Yönetim Kurulunca imzalanır.
Gelir-Gider Defteri: Topluluğun bütün gelir ve giderleri açık ve düzenli
olarak bu defterde tutulur.
DemirbaĢ Defteri: Alınan malzemeler Demirbaş Defterine düzenli olarak
kayıt edilir.

Faaliyet Raporu:
Madde 14 – Topluluk kurulması onaylandıktan sonra bir (1) ay içerisinde Genel Kurul
toplantısı yapılıp, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu hazırlamalı ve 1 yıl içerisinde en az
iki faaliyet gerçekleştirmelidir.
Tüzük DeğiĢikliği:
Madde 15 – Genel Kurul, Yönetim Kurulu ile tüzük değişikliği yapabilir. Değişiklik,
idari birimlere bildirilir. Tüzük, olağan veya olağanüstü toplantı gündemine
konulmak ve makul bir süre önce değişiklik önerileri yazılı biçimde bildirilmek
şartıyla değiştirilebilir. Tüzükte yeteri kadar açıklık bulunmayan konularda Yönetim
Kurulu Yönetmelikler hazırlayabilir. Yönetmeliklere karşı yapılacak itirazları
Denetleme Kurulu yedi (7) gün içerisinde karara bağlar. Tüzük değişikliği Akademik
Danışmanın ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı onayı ile gerçekleşir.
Topluluğun Feshi:
Madde 16 – Topluluk, aktif üyelerin 1/5'inin topluluğu feshetme teklifiyle yapılan
oylamada Genel Kurula katılan üye tam sayısının 7/10 çoğunluğu ile feshedilebilir.
Topluluk etkinlikleri kapsamında topluluğun, öğrenci toplulukları kurulma ve
çalışma ilkeleri çerçeve yönergesine aykırı etkinliklerde bulunduğunun belirlenmesi
durumunda topluluk, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın ve Rektörlüğün
onayı ile feshedilir.
Topluluğun Yürürlüğü
Madde 17 – Topluluk, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü izni ve onayı ile
kurulmuştur.

Düzenelecek Formlar ve Evraklar
1- Topluluk Yönetim Listesi
2- Üyelik Başvuru Formu
3- Aslı Gibidir Onaylı, Fotoğraflı, Nufüs Cüzdanı Örneği
4-Öğrenci Belgesi
TOPLULUK BAġKANI

AKADEMĠK DANIġMAN

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
…………………………. TOPLULUĞU YÖNETİM LİSTESİ
AKADEMĠK DANIġMAN:
GEÇĠCĠ YÖNETĠM KURULU:
BAġKAN:
BAġKAN YARDIMCISI:
GEÇĠCĠ DENETĠM KURULU:
Asil:
12Yedekler:
123GEÇĠCĠ DĠSĠPLĠN KURULU:
Asil:
123Yedekler:
12TOPLULUK BAġKANI

AKADEMĠK DANIġMAN

