MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bünyesinde
faaliyet gösteren öğrenci topluluklarının kuruluş ve işleyiş esaslarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bünyesinde mesleki
bilinçlenme, kültür, sanat, spor ve sosyal alanlarda çalışma yapmak üzere aktif öğrenci
statüsünde olan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri tarafından kurulan toplulukları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 47 nci maddesi ile
Yükseköğretim Kurumları Mediko Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama
Yönetmeliğinin 16 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede kullanılan;
a) Aktif Üye: Topluluk çalışma gruplarında görev ve sorumluluk alan ve üye kayıt
defterinde kayıtlı öğrencileri,
b) Daire Başkanlığı: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire
Başkanlığını,
c) Doğal Üye: Bölüm adını taşıyan topluluklarda o bölüm ve programlarda kayıtlı
öğrencileri,
ç) Koordinatör: Topluluğun tüm faaliyetlerinden Yürütme Kurulu nezdinde sorumlu
öğretim elemanını,
d) Kurucu Üye: Topluluk kurmak üzere müracaat eden Üniversite öğrencilerini,
e) Öğrenci Toplulukları Merkezi (Mavi Çatı): Öğrenci Toplulukları için tahsis edilen
mekânı,
f) Rektör: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörünü,
g) Topluluk: Bu Yönerge uyarınca oluşturulan öğrenci topluluklarını,
ğ) Topluluk Başkanı: Topluluk Yönetim Kurulunun kendi aralarından seçtikleri üyeyi,
h) Topluluk Denetim Kurulu: Topluluk Genel Kurulunda seçilen üç asil ve üç yedekten
oluşan kurulu,
ı) Topluluk Genel Kurulu: Topluluğa üye kayıtlı tüm öğrencileri,
i) Topluluk Yönetim Kurulu: Topluluk Genel Kurulunda seçilen üç asil ve üç yedek
üyeden oluşan kurulu,
j) Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini,

k) Yürütme Kurulu: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığından sorumlu Rektör
Yardımcısının başkanlığında; Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı ve Rektör tarafından
görevlendirilen üç öğretim elemanından oluşan kurulu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Topluluk Kuruluşu ve İşleyiş Esasları
Topluluk kuruluşu
MADDE 5- (1) Topluluk kurmak isteyen en az 12 (on iki) öğrenci bu taleplerini,
kendileri tarafından belirlenen Koordinatörün yazılı başvurusu ile Yürütme Kuruluna iletir.
(2) Kuruluş başvuruları her yılın Ekim ayı sonuna kadar yapılır. Öğrencilerin topluluk
kurma talepleri, Yürütme Kurulu kararı ile kesinlik kazanır. Aynı amaçta mevcut bir topluluğun
bulunması halinde, yeni bir topluluk kurulmasına izin verilmez.
İşleyiş esasları
MADDE 6- (1) Topluluklar ile ilgili işleyiş aşağıda belirtilen esaslara göre
gerçekleştirilir:
a) Yürütme Kurulu, Rektör Yardımcısının talebi üzerine her ay en az bir defa toplanır.
Üniversitede kurulacak öğrenci topluluklarını belirler ve topluluklardan gelen etkinlik
taleplerini değerlendirerek karara bağlar. Gerekli gördüğü etkinliklerle ilgili olarak Rektör
Oluru alınmasını veya konunun Üniversite Yönetim Kurulunda görüşülerek karara
bağlanmasını isteyebilir.
b) Topluluklar, gerçekleştirecekleri etkinlikleri her eğitim-öğretim yılının
başlangıcından itibaren planlayarak en geç Kasım ve Şubat aylarının ilk haftasına kadar
Yürütme Kuruluna bildirmek zorundadır. Planlamaya dahil edilmeyen talepler, etkinlik
tarihinden en az bir ay önce yapılır.
c) Topluluk faaliyetleri Yürütme Kurulu kararı ile işlerlik kazanır.
ç) Topluluklar, Yürütme Kurulu kararları doğrultusunda ilgili Koordinatörün
sorumluluğunda ve Daire Başkanlığının bilgisi ve gözetiminde faaliyet gösterirler.
d) Topluluklar, faaliyet alanlarıyla ilgili alt çalışma grupları oluşturabilirler.
e) Topluluklar, her eğitim-öğretim yılı başında Ekim ayı sonuna kadar Koordinatör
başkanlığında aktif üyelerin salt çoğunluğunun katılımıyla genel kurul toplantısı yaparlar. Bu
toplantıda Topluluk Yönetim Kurulu seçimi yapılır. Söz konusu toplantıda salt çoğunluk
sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmadan seçim gerçekleştirilir. Yürütme Kurulu bu
toplantılarda gözlemci bulundurabilir. Genel Kurul tutanakları Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanlığına teslim edilir.
f) Toplulukların mekân talepleri Öğrenci Toplulukları Merkezi’nde karşılanmak üzere
Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilir.
g) Koordinatörün onayı olmayan etkinlik başvuruları kabul edilmez.
ğ) Koordinatörün uzun süreli görevli ya da raporlu olması halinde, Koordinatörün yazılı
talebi ve önerisi üzerine Yürütme Kurulu tarafından vekâleten görevlendirme yapılır.
h) Bir eğitim-öğretim yılı içinde genel kurul toplantısı yapmayan topluluk kendiliğinden
kapanmış sayılır.

ı) Bir eğitim-öğretim yılı içinde hiçbir etkinlik yapmayan topluluk Yürütme Kurulu
kararı ile kapatılabilir.
i) Yürütme Kurulu kararı ile onaylanan topluluk faaliyetleri ilgili birimlerce desteklenir.
j) Topluluklar tarafından düzenlenecek etkinliklerin mali desteği Yürütme Kurulu
tarafından belirlenir, gerekli görüldüğü hallerde ise Üniversite Yönetim Kurulu onayı aranır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Üyeliğe Kabul, Üyelikten Ayrılma ve Topluluk Yönetim Kurulu Seçimi
Üyeliğe kabul
MADDE 7- (1) Topluluk üyesi olmak isteyen öğrencilerin başvurusu, Topluluk
Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır.
Üyelikten ayrılma
MADDE 8- (1) Topluluk üyeliğinden ayrılmak isteyen öğrencilerin başvurusu Topluluk
Yönetim Kurulu kararı ile kesinlik kazanır. Mezun öğrencinin üyeliği kendiliğinden düşer.
Topluluk Yönetim Kurulu seçimi
MADDE 9- (1) Topluluk Yönetim Kurulu seçiminde aday olacak öğrencilerde;
a) Üniversitemizde aktif öğrenci statüsünde olması,
b) Disiplin cezası almamış olması ve adli sicil kaydının bulunmaması,
şartları aranır.
(2) Seçilen yönetim kurulu üyeleri bu şartlara ilişkin belgeleri Daire Başkanlığına teslim
etmek zorundadır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yükümlülükler ve Denetim
Yükümlülükler
MADDE 10- (1) Topluluklar, Üniversitenin hedefleri ile uyumlu çalışırlar.
(2) Topluluklar, faaliyetlerinde Üniversitenin adını ve logosunu kullanmak
zorundadırlar. Kendilerine ait bir logo oluşturamazlar.
(3) Topluluklar, alkol ve tütün ürünleri ile üzerinde sağlığa zararlı ve tehlikeli olduğu
belirtilen her türlü maddeyi özendirici ve insan sağlığına zararlı ürünleri öne çıkaracak
etkinliklerde bulunamazlar.
(4) Topluluklar, siyasi partilerle maddi ve hukuki bir bağ kuramazlar.
(5) Her topluluk kendi adıyla bir sosyal medya hesabı açmalıdır. Açılan hesaplar Muğla
Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Topluluklarının resmi hesabı olan Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Facebook hesabı ile bağlantı kurmak
zorundadır.
(6) Toplulukların başkan, yardımcı ve aktif üyeleri kendilerine tahsis edilen mekânların,
tesislerin, araç ve gereçlerin korunmasından azami düzeyde sorumludurlar. Kamu malına zarar
verenler hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve diğer cezai
müeyyideler uygulanır.

(7) Topluluk Yönetim Kurulu, üye kayıt defteri ve her türlü faaliyetin mahiyeti, alt
sorumluları ve katılımcıları konusunda karar defteri tutmakla yükümlüdür. Topluluk üye kayıt
ve karar defterleri topluluk denetim kurulu tarafından denetlenir.
Faaliyetlerin durdurulması ve topluluğun kapatılması
MADDE 11- (1) Yürütme Kurulu tarafından, toplumda infial yaratacak, manevi
değerlere, devletin manevi şahsiyetine, cinsiyet ayrımı ile kamplaştırıcı, ötekileştirici, ayrıştırıcı
tutum içeren, Yönerge hükümlerine ve toplulukların kuruluş amaçlarına aykırı faaliyetlerde
bulunduğu tespit edilen topluluk ya da toplulukların 1 (bir) yıla kadar tüm faaliyetlerinin
durdurulmasına karar verilebilir. Topluluk tarafından, faaliyetlerin durdurulmasına sebep olan
fiilin tekrarlanması durumunda Yürütme Kurulunca topluluk kapatılır. Söz konusu topluluğun
koordinatörü, başkanı ve bu duruma sebep olan üyeler 2 (iki) yıl süre ile başka bir toplulukta
görev alamaz.
Denetim
MADDE 12- (1) Toplulukların denetimi Yürütme Kurulunun verdiği yetkiyle Daire
Başkanlığınca yapılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönergede hüküm bulunmayan hususlar
MADDE 13- (1) Bu Yönergede yer almayan ve hükme bağlanmayan hususlar hakkında
karar alma yetkisi Yürütme Kuruluna aittir.
Yürürlükten kaldırılan yönerge
MADDE 14- (1) 04/09/2003 tarihli ve 273/5 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen Muğla
Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 15- (1) Bu Yönerge Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Senatosunda kabul
edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer
Yürütme
MADDE 16- (1) Bu Yönerge hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü
yürütür.

