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Amaç, Kapsarn, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
amacı; Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinde kayıtlı öğrencilerinin
Bu yönergenin
-gelişmelerine
kaikı sağlamak, beden ve ruh sağlığını korumak, onları
kişisel, toplumsal ve ktiittırel
yetiştirebilmek,
tiniu"rrıt"nin kurumsal kimliğine uyguıi araştırlcı ve yaratıc| niteliklere sahip olarak
yarar]andırmak,
olarak
düzenli
eşit
ve
fırsatlardan
Üniversitenin bütçe olanakları çerçeve-sinde sagıanacak
b, sur"t]e öğreniilerin ders d,ş,nduki ,un.unüu.,n, etkin ve veriııli bir şekilde değerlendiımelerine
yardımcı olıiak için oluşturulacak eğitim, sağlık, spor, sosyal, kültürel ve bilimsel amaçlı öğrenci
iopirirı.ı""n kr.uiuş ue yiktin,,lıiüııkl"iin" ilişkin çalışma usul ve esasları düzenlemektir.

MADDE

1 _

Kapsam ve dayanak
46. ve 47. Maddeleri ile "Yükseköğretim
Uygulaııa yönetmeliği"nin,5 inci, l5
Dairesi
Kurumları Mediko_ Sosyal, S;ğıık, Küütür;e Spor işleri
jayanılarak hazırlanan bu.yönerge Konya Gıda ve Tarım. üniversitesi
ve l7 nci .udd"ı.ri-n"
i""i,lo
ilişkin esasları
"",
bünyesinde oluşturulacak Öğrenci Topluluklarının kı.ıruluş, işleyiş ve sona erdirilmesine

MADDE 2_2541 Sayılı Yükseköğretim Kanrınu,nun

kapsar.

Tanrmlar

MADDE

a)
n)

"j
aj

3 - Bu yönergede geçen kavram ve tanımlar aşağıda belirtilmiştir,

Üniversite: Koırya Gıda ve Tarım Üniversitesini,
lı.niitevelli Heyet Konya Gıda ve tarım Üniversitesi Mütevelli Heyetini
R.kto., Koıiya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörünü,
»aire Başkanlığı: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığını,

c) ÖTr : Konya Gıda

ve Tarım Üniversitesi Ögrenci Toplulukları Komisyonunu,

ç) Topluluk: Kurulması Üniversite Yönetimi

tarafından onaylanan Ögrenci Üniversite

diizeyindeki topluluklarını,

faaliyetlerinin
IJanışman: Toplulukların çalışmalarına yardımcı olan ve ttim,
taraflndan
Rektör
ve
yıırtitiılmesinden yönetime ka.ş, so.r,rür, konuya-ilgi duyan ve istekte bulunan
yapaıi
öğretim
goi"ri""Ji.iı* Konya Gıda ,L Tu.,* ünir".iit.ri utinyesinde daimi Statüde görev

d) Akademik

elemanını,

lisans ve lisansüstü
Öğrenci: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinde kayıtlı ön lisans,
öğrencilerini,
Yönergesini
t) Yönerge: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Ögrenci Toplulukları

e)

g) İç Tüzük: Öğreııci Toplulukları tarafıırdan hazırlanan çalışma esaslarıııı,
Topluluklarııida kayıtlı üyelerinin oluşturduğu genel kurulu,
ğ) Genel Kurul: Öğrenci

h) Yönetim Kurulu: Öğrenci TopIuluğunun Yönetiırı Kurulunu

Öğrenci Konseyi Başkanını
ı) Öğrenci Konseyi Başkaırı: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi
ifade eder

Il8

iriNcinöı-üıu
Yönetim, Organlar
Yönetim

ve İşleyiş

:

A)

Öğrenci Topluluk|arı Komisyonu:
Madde 4 _ Ögrenci toplulukları komisyonu, öğrenci etkinlikleri için her eğitim öğretim yı|ında
yardımcısı
başında Rektörce atanacak sağ|ık, kültür ve spor Daire Başkanlığından sorumlu Rektör
(Başkan) Öğrenci Topluluklarİ Akademik Danışmanları arasından Rektörce atanacak bir kiŞi, Sağhk,
İtiıİıı. u" Slor Daire'Başkanı, eğitim öğretim yılına ait genel kurullartnı yapan Ögrenci ToPlulukları
başkanlarının kendi aralaİından gİzli oy İçık sayımla seçecekleri bir kişi ve Öğrenci KonseYi BaŞkanı
olmak üzere beş üyeden oluşur. Komisyonun uyuşmazlığı halinde Rektör komisyonu fesh edebilir.
Komisyonun sekretarya hizmetlerini Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı yürütür,
Öğrenci topluluk|arı komisyonunun görev ve sorumlulukları

MADDE

5 - Öğrenci

Toplulukları Koınisyoırunun görevleri şunlardır:

say/r, Kanun'da beliılileıı yükseköğretimin amaçlarma ve
Üniversitenin misyon ve vizyonuna uygun yürütülmesini sağlamak,

a) Öğrenci etkinlikleriıiin 2547

b)

Öğrencilerin ders

dışı bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif

yürütülmesini programlamak, uygulanmasını denetlemek, her öğrencinin bu etkinliklerle

etkinliklerinin
en az bir

ilgili

topluluğa gönüllü üye olmasını özendirmek,

c) Bütçeye öğrenci etkinliklerini desteklemek amacıyla konulmuş ödenekle birlikte- üniversite içi ve
dışı kaynaklardan elde edilen gelirlerin çeşitli topluluklar için dengeli biçimde kullanıhnasünı sağlamak,
ç) Öğrenci topluluklarının kurulmasına ilişkin önerileri değerlendirmek,

d) Toplulukların

yıllık faaliyet raporlarını değerlendirmek

e) Üniversitenin öğrenci toplulukları için sağladığı oda, alet, malzeme vb. şeyleri* imk6nların
tahsis amacına uygun olarak en yararlı biçimde kullaırılmasını ve korunmasını sağlamak,

0 Öğretiıı yılı

sonuı,ıda öğrenci toplulukları ve etkinlikleri
Rektörlük Makamına sunmak,
g) Öğrenci
g1

ile ilgili bir rapor hazırlamak

ve

Topluluklarının kurulması, faaliyetlerinin durdurulması ya da kapatılmasını sağlamak.

İhtiyaç oldukça toplanarak çalışmalarla ilgili durum değerlendimesi yapmak.

B) ÖğrenciToplulukları:
Öğrenci topluluIılarının kurulması

MADDE 6 _ Öğrenciler topluluk kuruluş ve işleyişi ile ilgili ilk başvuruyu Sağlık, Kültür ve Spor
Daire Başkanlığına yaparlar. Topluluk kuıma başvuruları her eğitim öğretim yllının ilk bir ayı içinde
yapılır. Yeni kurulan topluluklar Öğrenci Toplulukları Komisyonunun onayıyla işlerlik kazanır.
Topluluk kuımak isteyen öğrenciler ilgi alanları doğrultusunda çalışmalarda bulunabilmek
üstlenmek isteyen öğretim elemanının kabul ettiğine dair yazı,
en
az
16
kişiden
oluşan üye listesi ve topluluk iç tüzüğüyle beraber bir üst
topluluk kurucu üye formu,
yazı ile müracaat ederler.

için, Akademik Danışmanlık görevini

Kuruluşuna izin verilen topluluk bir ay içinde genel kuruJu toplayarak yönetim kurulunu seçer.
Seçilen Topluluk Yönetim Kurulu Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Oğrenci
Toplulukları Komisyonunun onayına sunulur.

Her öğrenci topluluğunun keırdi amaç ve işleyişlerini agık bir şekilde tanımlayan bir tüzüğü
bulunmalıdır. Topluluk tüzükleri yönergeye aykırı hükümler içeremez. Bu tüzükte aşağıda beliılilen
hususların buIunması gerekir:

Buna göre;

a) fopluluğun adı ve adresi.
b) Topluluğun amacı ve bu amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili başlıca faaliyet alanları ve çahşma

şekli,
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c) Topluluk kurucularının ad ve soyadları, kayıtlı oldukları, Faküte/Enstitü/Yüksekokul/Program
ve varsa cep telefonları,
ogrenci numaralarl, ıkametgAh adresleri, elektronik posta adresleri
ve çıkarılma koşulları,
ç) Topluluğa üye olma, üyelikten çıkma

d)Toplulukyönetimkurulununseçimi,görevi,yönetimkuruluasilveyedeküyesayısı,toplanma'
karar alma usul ve şekilleri,
e) Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği,

Yönetim Kurulu üyelerinin
Topluluk Akademik Danışmanının, Topluluk Başkanının ve Geçici
gerekir,
isimleri, gOrev ve yetki]eri ile imzalarının yer alması
Q

İşleyiş:

Öğrenci topluluktarrnın çalışma esasları

MADDE

7 - Ögrenci Topluluklarının çalışma esasları aşağıda belirtilmiştir:

sayılı Yükseköğretim Kanunu v.e.bu kanuna
ve
uygun olarak.yıırütürl;r. Ülke bütünlüğüne ve milli birlik

a) Topluluklar çalışmalarını T.C, Anayasası'na, 2547

istinaden çıkarılan diğer

.*rruiiu."

beraberliğİmize aykırı tutum ve davraırışta brılunamazlar,

a)Öğrencitoplulukları,ÖğrenciTopluluklarıKomisyonununbilgisidihilindeSağlık,Kültürve

yüriitürler,
Spor Daiİe B-aşkanlığİna bağlı olarak faaliyetlerini

gösteri, yarışma, seminer ve
b) Faaliyet gösterdikleri alanlarda konferans, panel, sempozyum,
düzenlerler,
çeşitli yayın faaliyetleri vb. etkinlikler

c)Topluluklarüniversiteninakadeıııikortaı],üınauygundüşmeyecekfaaIiyetlerdebulunamazlar'

bulundukları İakdirde faaliyetleriııe son verilir,

ç)Aynıamaçlabirdenfazlaöğrencitopluluğukurulamaz,kendifaaliyetalanınııdışınaçıkamaz
gösterirler. Ancak topluluklar ortak faaliyet
ve diğer toplulukların faaliyet alanlailna girmemeye özen
düzenleyebilirler
genel kurullarını yapara k
d) Topluluklar her eğitim öğretim yılının ilk bir ayı içinde olağan
yönetim orgaırlarını oluşturmak zorundadırlar,
üle kaydı )apaınayan, ıopluluk yönergesi
e) Akadeınik yıl içinde Yeterlı faalilette bulııııınayan,
öğrenci Toplulukları
iiirtlgtın. ayk,r, t*ıiv"n.- drı"""n topluiukIarin failiyetlerine,

,"

topırir1

Komisyonunca son verilebilir.

e)Faaliyetalanlarısüreklilikarzetmeyen,belirlizamanaralığınıkapsayankonulardatopluluk
kurulamaz.

I) Topluluklar, yıllık faaliyet programlarını .Ögrenci ,Toplulukları .Komisyonuıra
ilgili olarak en geç l0
takvimin ilk bir (l) ayı içino. ,rn*Jt ,.,oıi7"ni"y"".ı,ı.rT.tkinliklerle
onaylatmak zoruırdadırlar.

g) Topluluk amaçları ve

gOrllştir

İİ

Akademik
gün içinde

durumunu
ilkeleriyle bağdaşmayan tutum ve davranışta bulunan üyelerin

kaİar baglar. Ayrıca bu durumu

ÖTK'

a rapor ederler,

zararlı
genel ahlakının bozulmasına, uyuşturucu, kumar vb,
ğ) Topluluklarda öğrencilerin

alışkanlİklara neden olabilecek etkinlikler yapılamaz,
etkinlik düzenlenemez,
h) Akademik Danışmanın bilgisi ve onayı olmadan

I)ÖıK.ÖgrenciToplulukBaşkanlarıveDanışmanlarilebirlikteheryarıyılenazbir

değerlendirıne toplantısı yaparlar,

j)TopIuluklarmümkünolduğuncaÜniversiteyemaliyükgetireceketkinlikleryapmamayaözen
gösterirler,

k)TopluluktaraflndanyıliçerisindeyapllaııçalışmalarlailgilihazırlanacakraporlarAkademik
y,1.onrnja öğ..nci Toplulukları Komisyonuna suı,ıulur,
Akademik danışmanlık

MADDE8a,lHertoplulukçalışmaalanıltailgili.topluluğu!ıtülnfaali)etlerinden.Öprenci
üzere üniversitenin tam

TopluIukları Koınisyonuna

k".ş,';;;;;i;;i.r;k

idare ile k"oordinasyoııu sağlaın
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zamanlı bir öğretim üYesini arasından Akademik danışmanı olması zorunludur. Zorunlu
kalmadıkça bir
öğretim elemanı birden fazla öğrenci topluluğunda akademik danışmanlık yapamaz.

b) Akademik

DanıŞman. Üniversitenin öğretim elamanları arasından kendisinin de yazılı
onayı

alınd.ıktan sonra topluluk yönetiminin önerisi
belirIenirler.

ve Öğrenci Toplulukları komisyonunun onay, ııe

c) Yönergenin birinci ınaddesindeki amacın gerçekleşmesine yönelik
kurulacak topluluklarla ilgili
tüzük ve çaIüşma programlarının hazırlanmasında yaİdııncı olurlar.

Ç) ToPluluk ÇalıŞmalarını yönerge ilkelerine bağlı kalarak
yardımcı olur ve faa|iyetlerinden sorumlu olurlar.

ÖTK adına

denetler, yürütülmesine

d) ToPluluğun gereksin imlerine göre bütçe hazırlığına yardımcı olur ve
üniversiteı.ıiıı para, araç,
gereç ve yer olanakIarından yararlanmak için üst yönetiın
bazınia
çaIışmalarda bulunurlar.

e) Yönetim kurulunun ÇalıŞmalarını ve evrakların düzenlenmesini
ve rapor edilmesini denetlerler.

|

Öğrenci ToPluIukları Komisyonu tarafından düzenlenecek akademik danışman
toplantılarına
an layış ve işbirliğinin sağ|ıklı bir
yürütü|mesine
katklda
şekiIde
!ulunur]ar.

katıIarak toplu Iuklar arasında

g) ToPluluk Akademik, DanıŞmanı ınazeretli ya da ııazeretsiz olarak danışmanlıktan
ayrılması
durumunda, ToPluluk Yönetim Ku.ru_|unun müracaatı lıaüinde ögrenci Toplulukları
ronı;ryo,.,rnrn oru,
ile yeni bir akadeınik danışman belirlenir.

üçürtcü BöLüM
Öğrenci Topluluklarına Üyelik

Üyelik

.MADDE 9 - KonYa Gıda ve Tarım Üniversitesi bünyesinde kurulan öğrenci Topiu1uklarına
üniversitemize kaYıtlı ön lisans,.lisans ve.iisansüstü öğrenciler İiye
olabilir. Topluİ'ukıara g<ıİtıİİıı oıa,aı.
üye olmak isteyen, topluluk tüzüğünü kabul eden velye olma
lartlarını saglayan cıgrenJilerin tıyelige
kabulü, toPluluk Yönetim kuruIunun karan ile olur. öğİencilerin-ytınetim
gĞvlerın"1.|iı.uİİ,n.ı..l

*
görevlerine devam edebilmeleri için Yükseköğretiıİ Kurumları
oğrenci Disiplin yönetmeliği ve
yürür|ükteki diğer mevzuatlar kapsamında disiplin cezası almamış
olmaIarı gerekir.
.

_Her

öğreıci bir veya birden fazla topluluğa üye olma hakkına sahiptir. Ancak,
birden fazla

topluluğun yönetim kuruluna seçilemez ve görev alaİıaz.

. ÖğrenciIiğin sona ermesi veya başka nedeırlerle yönetim görevini bırakmak zorunda kalanların
yerine yedek üyeler arasından boş üyeliklerin seçiın-i yapılırl
Ü";;;i;;;;';;..,iŞ-"i..-ı-,
toPluluklara üYe olabilir, her türlü etkinıiküere ı<atİıaUiıiİ İestekleyebiIir,
an.uı.j yonetimzaen"t;m
görevlerine seçi lemezler.

Topluluk üyeIiğinin düşmesi

.YADPE l0

- ToPluIuğun aınaÇlarına aykırı
çalışma yapanlar,

disiplin cezası aian1ar, herhangi

bir
suÇtan dolaYı hüküm giYmiŞ olanlar ve v.erilen görevi yerine g.tirm"yenler,
topluluk yönetlm ı.urrıunrn
uYarısüna rağmen bu tutumIarında ısrarederlerse, gerekçe gösterilerekİopluıuk
yonetim ku.rİrnrn tınoirl
ve genel
salı
kararı
ile
tiyeliktJı
Çoğunluk
üyeliği
sona
çıkartİİırüar.
.kurulun
tıgr"."İİi. y,İ ,ıi*yı"

aYnı toPluluğa üYe olamaz. ÜYeliği sona eren öğrenciler itirazlarını
ögrenci "1.."
topluİukları komisyonuna

yaparIar.

Topluluk üyeleri kendi isteği iIe üyelikten istifa edebilir. istifa yönetim
kurulunun kararı i]e

yürürlüğe girer.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Topluluk Organları

MADDE

1l_ Topluluk organları şunlardır:

a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) DenetIeme Kurulu

Genel

Kurul

:
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12 _ Geııel kurul, topluluğun üst karar organı olup, topluluğun kayıtlı üyelerinden
üye
oluşur. Genel kurul her akademik yılın başlnda ve sonunda olağan olarak toplanır. Toplantıya katılan
yerde
toplantl
aynl
hafta
sonra
bir
,uy,rurrn yu.,du, bir fazlası ile karar alır. Çoğunluk sağlaıramazsa
te[.arüan,İ. Toplantıda yine yeterli sayı sağlanamazsa bu toplantıda çoğunluk ara.ırnaz. .y_önetim
kurulunun ve d'enetim kurulunun önerileri ya da üye salt çoğunluğunun yazılı isteğiyle de olağanüstü
toplanır. Olağan ve olağanüstü toplantılar bir hafta önceden duyuruIur,
Gerekli görüldüğü durumlarda Öğrenci Topluluk|arı Komisyonu da genel kurulu toplanttya
gözlemci bulundurabilir,
çağırabilir. Rektörlük gerek görürse genel kurulda

MADDE

Genel kurulun görevleri

MADDE
ı) Her

13 - Genel

akademik

Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

yıl içiır yönetim kurulunu, denetim kurulunu ve yedek üyeleriıii seçmek,

b) Varsa, tüzük değişiklik önerilerini görüşüp karara bağlamak,
c) Üye salt çoğunluğu ile üyelikten çıkarma kararıı,ıı vermek,

görüşmek, yönetim kurulunu ibra etmek,
ç) yönetim ve denetleme kurullarının raporlarınl
d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşerek karara bağlamak,
karar almak,
e) Öğrenci topIuluk amacının gerçekleşmesi için alııracak önlemler konusunda
dönem
Öğretim yıh başında etkinlik raporlarıırl oı,ıaylamak, öğretim yılı sonunda ise topluluğun
.onr.upo.uİ, ve dİnetleme kurulunun raporlarını incelemek ve karara bağlamak,

!

yönetim kurulu
Yönetim kurulu, genel kurul tarafından gizli oy açık tasnif ile seçilen eı] az beŞ asil
yardımcısışayman,
ve beş yedek tiyeden oluşur. yönetim kurulu yapacağı ilk toplantıda başkan, başkan
Topluluk
başkanıdır.
,"k."i", u" asil tıyesini seçer. yönetim kurulu başkanı aynı zamanda topluluk
ge.çekleştirilmesi ile ilgili idari_işlemleri yürütür. Bu kapsamdaloplulukla
iuşk-, topıuırı.
"tkinıikıerini,
bir yıl olup,
D-,ş,-,un'u" Daire Başkanlığı irasındaki iletişimi sağlar. Topluluk başkanının görev süresi
ayıiı usulle tekrar seçilebilir ve Ögrenci Toplulukları Komisyonuı,ıun onayına
görev süresi .onu
"r.nü".
İunulur, Topluluk başkanları en fazla iki yıl görev yapabilirler,

MADDE

14

_

başkanını
Öğrenci TopluIukları Komisyonu, üyeliğin düşmesini_gerektiren durumlarda topluluk
dAhilinde
bilgisi
danışmanının
yönetim
akademik
topluluk
kurulunun tti. çaü,ş,İuıar,,
gorevden İlabiIir.
gerçekleşir.

yönetim kurulunda kararlar oy çokluğu ile allnır. oy eşitliği halinde başkanın oyu iki sayllır,
gelmeyenlerin üyeliği
Toplantı güıründen önce özrünü bildirmelsizin tiç kez yönetim kurulu toplantısına
doğa1 üyesidir,
yönetim
kurulunun
yerlerine yedek üyeler arasından seçilir. Danışmanlar
,o*
oy kulIanamazlar.
ancak"r"İr"

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE

15

-Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a)Yeniüyekabulü,üyelikleringüırcellenmesiveüyeliktençıkarılmaişlemleriniyürütmek,
b)

Yıllık çalışııa programınt hazırlamak

ve zamanında uygulamak,

c) Topluluğun yapacağı etkinlikler için gerekli izni alırıak,
gün, saat ve yerini saptamak,
ç) Geırel kurul toplantılarının

d) Topluluğun üniversite içinde ve dlşındaki etkinliklerini, dış haberleşmelerini

Öğrenci

Toplulukları Komisyorıuna duyurmak ve onayını almak,
yönetim kurulu seçiın sonuçlarını en geç bir hafta içinde tutaıiakla sağlık,
e) Genel kurul sonrasl
Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na iletııek,
t)Toplulukçalışmaesaslarındagerekligördüğüdeğişikliklerihazlrlamakvegenelkurulasunmak.

g)onaylanmışetkinlikleringerçekleşırıesiiçinilgilikişikurumvekuruluşlarlagörüşmeler

yapmak, orgaııizasyonun yürütülmesini sağlaınak,

g) Üniversitede faaliyet göstermekte olan diğer topluluklarla işbirliği yapmak,
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ğ) Topluluklarla ilgili düzenleırmesi gereken forın, belge ve evrakları doldurduktan sonra Daire
Başkanlığına teslim etmek.
h) Üı,ıiversite tarafından topluluklara sağlanan çalışma ofisi, demirbaşlar ve diğer malzemelerin
amacına uygun kullanılmasını düzenli ve temiz tutulınasını sağlamak.

Denetleme kurulu

MADDE 16 - Denetleııe kurulu, geııel kurul tarafından bir akademik yıl için gizli oy açık tasnif
ile seçilen üç asiI ve üç yedek üyeden oluşur. Denetleme kuru|uıırın boşalan asil üyeliği sıradaki yedek
üye ile doldurulur. Denetleme kurulu üyelerinin herhangi bir sabıka kaydının bulunmaması ve disiplin
cezası almamış olması gerekir.
Denetleme kurulunun görevleri

MADDE

17_ Denetleme

kuruiunun görevleri şulılardır:

a) Topluluğun bütçe ve hesap işIemleriyle ilgili defter ve belgeleri her eğitim_öğretiın yılı sonunda
incelemek, soııuçlarıırı bir rapor lralinde yönetiıı kuruluna ve genel kurula sunııak,

b) Yönetim Kurulu tarafından düzeırlenen bir soırraki eğitiın-öğıetim yılına ait topluluk etkinlik
planı ve bütçesinin görüşüleceği toplantıda hazır buiuııarak önerilerini bildirınek.

BEŞiNCi BÖLÜM
Mali İşler ve Kayıllar
Mali hükümler

MADDE 18 - Topluluk yönetiın kuru|u, her akadeınik yılın başında yıl içinde öngördtiğü
faaliyetlerin niteliğini, döküınünü ve maliyetini faaliyet programı şeklinde Öğrenci Toplulukları
Komisyonu'na teklif eder. Mali hükümlerle ilgili faaliyet progranıı. Ögrenci TopluIukları Komisyonunuır

görüŞünü beIirten bir üst yaz ıyla ve Rektörlük makamıırın oluru alındıktan sonra uygulamasına geçiIir.

Öğrenci TopluIuklarının Gelirleri ve Giderleri

GeIirler

MADDE 19 - Topluluklar, kendi adlarına gelir elde edemezler, harcama yapamaz]ar. Aırcak
yapılacak faaliyetlerde, topluluk yönetim kurulu ve akademik danışmanın talebi, Sağlık, Kültüf Ve Spor
Daire BaŞkanlığı'nın teklifi, Genel Sekreterin/ Rektör Yardımcısının uygun görüşü ve Rektör/ Müteveili
Heyet Başkanı onayı ile destekleyici firma/ Sponsor desteği seçimi yapılabilir.
Giderler
MADDE 20 - Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi öğrenci topluluklarının amaç ve işleyişi mali

kaYnağa ihtiyaç duyulan etkinlikler düzenlemeyi hedeflemese de. Ögrenci TopIulukları Koınisyonunun
izniyle gerçekleştirilecek topluluk faaliyetleri için ihtiyaç duyulan lrarcamalar, bütçe imkdnları dAhilinde
Rektörlük/ Mütevelli Heyet Başkanlığl onayıyla Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafindan

karşılanır.

Destekleyicilik (Sponsorluk)
21 - Ögreııci toplulukları, etkinIiklerini gerçekleştirmek amacıyIa çeşitli özel, kişi, kamu
kurum ve kuruluşlarından destekIeyici yardım alabilirler. Destekleyicilik hizmeti almadan önce
yapılacak işbir|iğinin ve sağlanacak desteğin ınahiyeti hakkında sağlık, kültür ve spor Dairesi
BaŞkanlığına bilgi verilir. İlgili dairenin başkanlığının teklifi, Genel Sekreterin/ Rektör Yardııncısınıır
uygun göIüşü Ve Rektör/ Mütevelli Heyet Başkanı onayı ile destekleyicilik hizmeti alındığı takdirde
etkinlik gerçekleştiriIir. Etkinlik süresince destekieyici kuruluşların yaptıkları etkinlikler ve tanıtım
ÇaIıŞmaları yasa ve yönetmeliklere uygun olmalıdır. Destekleyicilik anlaşması Konya Gıda ve Tarım
Üniversitesiıii yasal ve mali soruınluluğa itecek nitelikte olamaz. Alkol Ve tütün ürünleri başta olmak
üzere genÇliğe zararlı ürünler üreten ve çevtesel etkileri yüksek olan şirketlerin destekleyicilik önerileri
kabul edilmez.

MADDE

Düzenlenecek forrnlar ve dosyalar

Madde 22 - Ögrenci topIuluklarında aşağıda belirtilen formlar düzenlenir ve dosyalar tutulur:
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formlarını
a) Üye Kayıt Formu: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından |em|n ü.ve
teslim
yönet'iın
Başkanlığı,ıra
Daire
ekinde
Kurulu kararı
dolduruljuktan sonra bir ömeği-Topluluk
sınlfları,
oldukları
edilir. Bu formda tiyelerin kimlik bilgileri, ev adresleri, iletişim bilgileri, kayıtlı
böliimleri ve imzaları yer alır.

b)Gelen-GidenEvrakKayıtları:Sağlık,KiiltürveSporDaireBaşkanlığıncatakipedilir,
c) Geııel Kurul ve Yöıretim Kurulu Karar Formu: Sağlık, Kültüf ve Spor Dzire .Ba.şkanlığı
Genel_Kurul ve
tarafindan temin edilen formlar kurul toplantıları sonunda dolduru]ur. Topluluk
Başkanlığı,na
Daire
ve
Spor
yönetim Kurulu kararlarının bir örneği ÖTk,ya bir oıneği Sağlık, Kültür
teslim edilir. Kararların asılları topluiuk yönetim kurulunda dosyada muhafaza edilir.
kültiir ve spor Daire Başkanlığı,ndan temin edilip doldurulan
-yılının
ilk ayı içiııde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı,na
formun bir oineği egitiıırogretim
teslim edilir.

yıllık Çalışma

ç)

prograır] ı: sağlık,

d)YıllıkÇalışmaRaporu:Sağlık,KültüfveSporDaire-Başkanlığındanteminedilipdolduru]an
formun bir örneği eğitiıı_ı 1gıetim yılının sonı"ında Daire Başkanlığı,na teslim edilir.
Yazışırıa Dosyası: Bu dosyada çalışma programı, raporlar ve diğer belgeler bulunur,
topluluk
Topluluklarıır çalışmaları kapsamıırda kullaıdıkları demirbaşların korunınaslndan,
fotoğIaf gibi
forııları ve yazışınaların dİir"nlenmesinden ve korunınasından, çalışmalar ile ilgili belge,
topluluk arş İv in i'olı.ışturacak belgeleri saklaınaktan yönetim krırulu soruınludur,
e)

ALTINCI BÖLÜM
Toplutukların ve Üyeliğin Sona Erdirilmesi

Toplulukların kapatılması
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kararıyla kapatılabilir, Bu
a) Topluluk, genel kurulun ilye tam sayısınıı üçte iki çoğunluğunun

durum ÖTK'ya bildirilir.

b)Topluluküyesayısının.yönetiııVedenetimorganlarınıoluşturacaksayının(yedekiiyelerdahil)

uygun görüşüyle ve Rektör onayı
altına düşmesi halinde ..Ju+t+h ğğrenci Toplulukları Komisyonunun
ile kapatılır.

c)Topluluketkinliklerikapsamında,ülkeninmillibirlikvebütünlüğünübozandavranışlarda

yükseköğretim kurulu
ah lak. kurallarına , ve
bulunması , yürüIlükteki ."uruuiiu.au yer alan geırel
"ve
yönergeleri ile Bu yönerge hükümleriıre aykın
;;r;;;ıĞ,'ui'ünir".rit"nin punun, ytıretn-,"ıik
Daire BaŞkanlığının teklifi,
bulunduğunun u"liı"r.".i durumunda; §aglık, Ktilttir ve SPor
T:İllliğ,l,|İİlilT":.,.1ı.""'",
k,put,ü,,,
toğluluk
",r].iitı.-ra"
-ögrenci
6grenciropluluklu., ko.;ryonrnun uygun görüşüyle

'iv"ı-'

ı,^«,naa vtirs"ttığ.eti-'ir.,irıui,
"ıİ"
gerektğinde bunlar hakkında yasal işleıılere başvurulur,

Disiplin yönetmeligi hükümleri uygulanır,

en geç
amacına uygun en az iki faaliyet yapırıayan, çalış.ma raporunu
ç) Bir eğitim öğretim yılıırda
yıllnın ilk ayı sonuna kadar

öğ.;i;;,ı, soiuna k;da;;; ;tkinıik piğ.un-,,n, lıer eğitiin öğretim
Kurulunu
sürede
"ğiti.
.Genel
o"gr";"iT"pı"ırtIan Komisyoııtına ,".*"y.n vi topluluk tüzüğünde belirtilen Kültiır
Daire
ve
Spor
Sağlık,
aii"r"v"ri"pırluk, Ögrenci ropluırı.ıur,'ron.,isyonurun öııerisi üzerine
yerine getirmeyen Veya bir önceki eğitiıı
;;;k;;ıiğ; t_uınaun yiz,ı, olurak uyarılır. Yapılan uyarıyı
,iopırıuı.ıui, Komisyonunun uygun görüşüyle
öğretiırı dönemi d6hi1 ikinci ,v"r,vİ "i.. ,"pırıri ögr"nci
tarafindan kapatılır.
Rİktorliik Makamı

dönem içinde de amacına
d) Gerekli çalışmaları yapmadığı için uyarılan topluluk bir sonraki
Komisyonı"ıırun uygun
Toplulukları
uvgr" çui,ş.l vup*ur.u yu da'genel kıiıulunu toplamazsa Öğrenci
gbİtişııyl" Rektörlük Makamı tarafından kapahlır,
Toplulukları Komisyonu tarafından karara
e) Topluluklarla ilgili her türlü uyuşmazlıklar Öğrenci
bağlanır.
g)

ÖTK kararlarına itiraz rektörlük makamına yapılır,

t)KapatıIaıitopluluklarıırmalvarlıklarıuygungörülendiğertopluluklaraveyaSağlık,KtiltürVe

Spor Daire Başkanlığına devredilir.
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Disiplin işleri

MADDE 24 - Öğrenci topluluğu üyeleri, Yükseköğretim Kurumları Ögrenci Disiplin
Yönetmeliği htiküınlerinde disiplin suçu olarak sayılaıı ve disiplin cezasını gerektiren lıiçbir faaliyette
bulunamaz. Hakkında disiplin cezası kesinJeşmiş olaı,ılarıı,ı topluluk üyeliği sona erer.
YEDiNCiBöLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm Butunmayan Haller

MADDE

25- Bu yönergede yer almayan ve lrükıne bağlanmayan hususlar hakkında karar alma

ve uygulama yetkisi Rektörlük ve Mütevelli Heyet başkaniığına aittir.

Yürürlük
MADDE 26 - Bu yönerge Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Senatosu tarafindan kabul edilip
Mütevelli Heyeti tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 27 - Yedi bölüm ve 27 maddeden oluşaı,ı iş Bu yönerge hükümlerini Konya Gıda ve
Tarım Üniversitesi Rektör'ü yürütür.
GEÇiCi MADDE 1) Bu Yönergede yer alan 4 (a); 7 (d) Ve 23(ç) maddesinde belirtilen süreler
20l6-20l7 eğitim öğretim dönemi için uygulanmaz.
GEÇiCi MADDE 2) Ögrenci Toplulukları kuruluş
devam edebilir.

çahşmalar

ı 2016-20I7 Akademik yıh içinde
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