T.C.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRKOLOJİ KULÜBÜ TÜZÜĞÜ
MADDE-1
YASAL DAYANAK
2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu'nun 46'ncı ve 47'nci maddeleri uyarınca Sağlık
Kültür ve Spor Dairesi'nin yürüteceği hizmetleri düzenleyen 3 Şubat 1984 tarih ve 18301
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Uygulama Yönetmeliği’nin
10'uncu maddesine dayanılarak "T.C. Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Türkoloji Kulübü Tüzüğü" hazırlanmıştır.

MADDE-2
KURULUŞ
2.1-Kulübün Adı: "Erzurum Teknik Üniversitesi Türkoloji K ulübü"
2.2-Kulübün Yapısı: "Erzurum Teknik Üniversitesi Türkoloji K u lü b ü ”, Erzurum
Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı gözetiminde Üniversite’nin Sağlık Kültür
ve Spor Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak Aralık 2014 tarihinde kurulmuştur.

MADDE-3
AMAÇ
3.1-Türk Dili ve Edebiyat öğrencileri başta olmak üzere ilgili tüm öğrencilerin
Türkoloji alanında milli-manevi bilgilerini artırmaya, yeteneklerini geliştirip desteklemeye ve
bu şuuru kazandırmaya yönelik her türlü faaliyeti organize ederek bir kültür formasyonu
kazandırmaya çalışmak.
3.2-Üniversitemizdeki

öğrencilerin,

üniversitemizin

çeşitli

olanaklarından

yararlanmasını sağlamak, aynı zamanda bu olanakları koruyarak geliştirilmesine katkıda
bulunmak.
3.3-Üniversitemizde öğrenciler arası dayanışmayı artırmak, takım çalışması ve
paylaşımını gerçekleştirmek.

1

3.4-Öğrenciler ile üniversite yönetimi arasında sürekli bir iletişim sağlamak.
3.5-Üniversitemize

yeni

katılan

öğrencilerin

bölümümüzü

ve

üniversitemizi

tanımalarını sağlayarak, kısa sürede üniversitemize adapte olmalarına yardımcı olmak.
3.6-Üniversitemiz öğrencilerini sosyal ve akademik açıdan hızla gelişen Dünya
koşullarına kolayca adapte olabilen, daha dinamik, girişken, bir şeyler yapmak istediğinin
bilincinde olan bir yapıya kavuşturmak.
3.7-Okul içi ve dışındaki diğer kulüplerle iletişimde bulunarak teori ile pratik arasında
köprü vazifesinde bulunmak.
3.8-Üniversite öğrencilerine yönelik sosyal, kültürel ve sportif aktiviteler düzenlemek.
3.9-Üniversitemiz öğrencilerine kariyer fırsatları yaratmak.
3.10-Üyelerimiz arasında çeşitli proje ve çalışma grupları oluşturarak zincirleme bir
organizasyon yapısı oluşturmak.
3.11-Fakülte öğrencilerinin ve mezunlarının bir araya gelmelerini sağlayarak, ortak bir
kültür bilinci oluşturmak.
3.12-Eğitim kurumlan, mesleki kurumlar vb. ile ilişki kurarak bu kurumların ve
uzman kişilerin bilgi birikimlerinden tüm üyeleri yararlandırmak.

MADDF-4
KAPSAM
Bu tüzük hükümleri. Edebiyat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren tüzel kişilikten
yoksun

gönüllü

bir

öğrenci

organizasyonu

olan

Türkoloji

Kulübü'nün

oluşumunu,

faaliyetlerini, üyelerinin haklarını, sorumluluklarını ve yükümlülüklerini ve bu kavramlarla
bağlantılı olan kurum ya da kişilerin hak ve yükümlülüklerini, uyulması gereken prensipleri
kapsar ve düzenler. Türkoloji Kulübü ayrıca Edebiyat Fakültesi hükümlerine sonuna kadar
uymak zorundadır. Görev ve yetkileri itibarı ile Edebiyat Fakültesi yetkileri üzerinde yetki
edinme hakkına sahip değildir. Kulübe üye olan herkes, bu tüzüğü kabul etmiş sayılır.
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MADDE-5
ÜYELİK
5.1-Asli Üyelik
5.1.1-Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencilerinin kulübe üye olması mümkündür.
5.1.2-Kayıt olan üyeler tutulması zorunlu olan üye kayıt defterine kayıt olunur.
5.1.3- Edebiyat Fakültesi bünyesindeki topluluğa Erzurum Teknik Üniversitesi
öğrencisi olan herkes üye olabilir. Topluluklar isterse Dekanlık onayı almak şartı ile
tüzüklerinde topluluk üyelik kriterleri belirleyebilirler. Ancak "Yükseköğretim Kurumlan
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" hükümlerine göre. Uyarma ya da Kınama cezalarından daha
üst ceza alan öğrenciler toplulukların yönetim kurullarında yer alamazlar.
5.1.4-Üyeler.

kulübün

belirlenen

amaçlan

doğrultusunda çalışmak,

toplantılara

katılmak, görev üstlenmek, üstlendiği görevi en iyi şekilde yerine getirmekle sorumludur.
5.1.5-Kulüp Yönetim Kurulu'na dilekçeyle başvuran bütün öğrenciler yönetim kurulu
tarafından uygun görülüp onaylanır ise kulübün aktif üyesi olur.
5.1.6-Seçmen üye. kulüp tüzüğünün aktif üyelik şartlarını sağlayan üyelerdir.
5.1.7-Seçmen üye listesi. Yönetim Kurulu'nca seçimlerden 4 (dört) hafta önce
Üniversite panolarında duyurulur.
5.1.8-Seçmen üye listesi, ilanından itibaren bir hafta süre ile itiraza açıktır. İtirazlar
Yönetim Kurulu tarafından görüşülür ve karara bağlanır. Karar. Yönetim Kurulu'nun oy
çokluğu ile alınır.
5.2-Fahri Üyelik
Üyelik yeterliliğine sahip olmayan kişi ve kurumlar arasından uygun görülenler,
Türkoloji Kulübü Yönetim Kurulu onayı ile çalışmalara "FAHRİ ÜYE" olarak katılabilirler.
Mezunlarımız, öğretim üyeleri, alanında uzman kişiler kulübümüze fahri üye olabilirler. Fahri
üyelerin oy kullanma hakkı yoktur.
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5.3-Üyeliğin Sona Ermesi
5.3.1-Her üyenin

istifa

hakkı

saklıdır.

İstifa dilekçesinin

Yönetim

Kurulu'na

ulaşmasıyla ve akademik danışmanın onayı ile üyelik hakları düşer. Öğrenci eğer isterse bir
dönem sonra tekrar üye olabilir.
5.3.2-Yönetim Kurulu, kulüp amaçlarına ters düşen davranışlar içerisinde bulunan
veya disiplin cezası alan üyelere, gerekçe göstererek üyelikten çıkarma doğrultusunda Genel
Kurul'a sunulmak üzere öneri verebilir. Öneri. Yönetim Kurulu’nun oy çokluğuyla alınır.

MADDE-6
VİZYON
6.1-Kulübümüz vasıtası ile üniversitemiz öğrencilerinin bakış açılarını daha sağlam
temeller üzerine oturtmalarını sağlamak ve yapacağımız çalışmalarla üniversitemizi en iyi
şekilde temsil etmek.
6.2-Toplumsal ve kültürel değerlere bağlı olmak.
6.3-Öğrencilerimizin beden ve ruh sağlıklarını korumalarına katkıda bulunmak.
6.4-Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencileriyle birlikte Erzurum Teknik Üniversitesi
ruhunu oluşturmak ve bu ruhu yaşatmak. Bununla beraber ulusal ve uluslararası kamuoyunda
Üniversitemizi tanıtmak.
6.5-Öğreneiilerimizin araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetişmelerine
katkıda bulunmak. Topluluk olanakları çerçevesinde fırsatlar sağlayarak dinlenme ve boş
zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak.
6.6-Yapılacak çalışmalarla tarih biliminin, toplum içerisindeki prestijini artırmak ve
toplumda tarihe karşı var olan merakı, doğru bilgilerle desteklemek.
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MADDE-7
ETKİNLİKLER
7.1-Ülkemizin maddi ve manevi tarihi zenginlikleri hakkında gezi-inceleme, araştırma,
konferans, panel, seminer, söyleşi, sergi, tanıtma toplantıları vb. programlar hazırlamak.
7.2-Hızla değişen dünyamıza uyum sağlamak için çağdaş bilgileri, kişiler aracılığıyla
üniversitemiz öğrencilerine taşımak.
7.3-Üniversitemiz olanakları çerçevesinde Türkoloji bilimine katkıda bulunan eğitim
seminerleri organize etmek.
7.4- Türkoloji Kulübü olarak, üniversite tarafından öğrencilere tanınan olanaklardan
öğrencilerin en iyi şekilde faydalanmasını sağlamak.
7.5-Alandaki gelişmeleri takip ederek düzenli şekilde Türkoloji Kulübü üyelerine
duyurmak.
7.6-Diğer Üniversitelerin konu ile ilgili kulüpleri ile iletişim kurmak ve ortak
faaliyetlerde bulunmak.
7.7-Üniversite ve Yükseköğretim anlayışının gereği; üniversitemizi bilimler merkezi
haline getirmek amacıyla değerli öğretim üyelerinin bilgi ve önerileri ışığında proje gruplan
oluşturarak araştırma çalışmalarını ön plana çıkarmak.
7.8-Universite öğrencilerinin motivasyonunu artırıcı etkinliklerde bulunmak.
7.9-Sinema, Tiyatro, Fotoğrafçılık. Sergi. Panel, Konser vb. kültürel vc sportif
etkinliklere katılmak.
7.10-Üyclerimizin istekleri, akademik danışmanın bilgisi dâhilinde, başkanın yazılı
başvurusu ile dekanlık izni doğrultusunda çeşitli gezilerde bulunmak.
7.11-Mezun olan üyelerimizi "Mezunlar Grubu” adı altında yılın belirli bir diliminde
bir araya getirmek.
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MADDE-8
GENEL KURUL
8.1-Genel

Kurul, topluluk

üyelerinden oluşur.

Her üye yapılan Genel

Kurul

Toplantılarına katılabilir. Her üye oyunu bizzat kullanır. Genel Kurul, tatil dönemleri dışında
olmak üzere, en az yılda bir defa toplanır.
8.2-Olağan veya Olağanüstü Genel Kurulun yapılacağı, en az yedi gün önceden,
yönetim kurulunun yazılı başvurusu üzerine Dekanlık/Müdürlükçe, gündemi, zamanı, yeri ve
ilk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının tarihini de içerecek
şekilde, ilan edilir.
8.3- Olağan ve olağanüstü genel kurulun yapılacağı, en az yedi gün önceden, yönetim
kurulunun yazılı başvurusu üzerine Dekanlık/Müdürlükçe, gündemi, zamanı, yeri ve ilk
toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantının tarihini de içerecek
şekilde, ilan edilir.
8.4-Genel kurul, akademik danışmanın başkanlığında, toplanır ve akademik danışman
ve genel kurulca seçilen iki üyeden oluşan divan tarafından yönetilir. Divan tarafından
düzenlenen tutanaklar imzalanarak diğer belgelerle birlikte toplantı sonunda yönetim kuruluna
teslim edilir.
8.5-İlk toplantıda üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının mevcut olması şarttır. Bu
sağlanamazsa toplantı yedi gün sonra tekrar edilir ve bunda çoğunluk aranmaz.
8.6-Genel kurulun gündeminde, yönetim kurulunun faaliyet raporunun ve planlanan
faaliyetlerin görüşülmesi ve karara bağlanması, ayrıca yönetim kurulunun görev süresi sona
ermiş ise yeni yönetim kurulunun belirlenmesi, yer almak zorundadır.
8.7-Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun önerileri ya da üye çoğunluğunun
(%51) yazılı isteğiyle olağanüstü toplanır.
8.8-Öğrenim yılı başında etkinlik raporlarını onaylar, öğrenim yılı sonunda ise
topluluğun Dönem Sonu Raporunu, gelir-gider çizelgesini ve denetleme kurulunun raporlarını
inceler ve karara bağlar.
8.9- Genel Kurul yeni seçilecek yönetim kurulunun kaç kişiden oluşacağını karara
bağlar.
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8.10-Genel Kurul kararlan en az yarıdan bir fazla oy çoğunluğu ile alınır.

MADDE-9
YÖNETİM KURULU
9.1. Genel Kurulda gizli oyla seçilen en az üç. en çok yedi asil üyeden oluşur. Asil üye
sayısı kadar yedek üye seçilir. Yedek üyeler son sınıf öğrencisi olamaz. İlk toplantısında
başkan, başkan yardımcısı, muhasip üyeyi seçer. Başkan, topluluğun her türlü karar ve
yürütme işinden sorumludur. Muhasip üye topluluğun tüm parasal işlerini yürütür ve gerekli
belgeleri düzenli olarak tutar. Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda topluluğun da
başkamdir.
9.2. Yönetim kurulu 1 yıl için seçilir. Topluluk başkanı en fazla iki kez seçilebilir.
9.3. Bir topluluğun Yönetim Kurulu’nda bulunan öğrenciler, bir başka topluluğun
Yönetim Kurulu'nda bulunamazlar.
9.4. Yönetim Kuruluna seçilebilmek için topluluğa üye olmak ve herhangi bir disiplin
cezası almamış olmak gerekir.
9.5. Yönetim Kurulu seçimi için önce adaylar belirlenir, daha sonra her genel kurul
üyesi en az üç. en çok yedi asil yönetim kurulu üyesinin adlarını ve soyadlarını yazdığı oy
pusulasını sandığa atarak gizli oy kullanır. Oyların tasnifi açık yapılır. En çok oy alan
adaydan başlayarak en az üç, en çok yedi asil üye. daha sonra ise asil üye sayısı kadar yedek
üye tespit edilir. Hğer yedek üyelerin tamamlanması için yeterli aday mevcut değil ise eksik
kalan yedek üyeler için aynı seçim süreci tekrar edilir.
9.6. Yönetim Kurulu. Yönetim Kurulu Başkanımn yönetiminde ayda en az 1 kere
toplanır. Akademik danışman gerekli gördüğü hallerde yönetim kurulu toplantısına gözlemci
sıfatıyla katılabilir. Kurulun toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az 7 (yedi) gün önce başkan
tarafından

akademik

danışman

ve

Yönetim

Kurulu

üyelerine

duyurulur.

Kurulun

toplanabilmesi en az yarıdan bir fazla üyenin katılımı, karar alabilmesi için de yapılacak açık
oylamada katılanların salt çoğunluğunun oyu gereklidir.
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9.7.Başkanın

sorumluluğunda,

topluluk

amaçlarının

ve

çalışma

konularının

gerçekleştirilmesini sağlar. Genel Kurul kararlarını uygular.
9.8. Başkanın sorumluluğunda, yasalarda, topluluk tüzüklerinde belirtilen görevlerini
yerine getirir ve yetkilerini kullanır.
9.9. Topluluğun yapacağı etkinlikler için, topluluk Akademik Danışmanın bilgisi
dahilinde, başkanın yazılı başvurusu ile dekanlıktan izin alınır.
9.10. Çalışma raporunu en geç 15 Haziran'a kadar ve etkinlik programını her öğrenim
yılının ilk ayı sonuna kadar Kültür İşleri Şube Müdürlüğü'ne verir.
9.11. Genel Kurul toplantılarının gün. saat, yerini saptar.
9.12. Topluluklar kullanacakları yerler için Dekanlıktan veya Rektörlükten izin alırlar.
Bu

yerlerin

topluluk

amaçlarına

uygun

olarak

kullanımından

ve

denetlenmesinden

sorumludurlar. Bununla ilgili düzenleme ve disiplin önlemlerine kendi tüzükleri içinde yer
verirler.
9.13. Genel Kurulda alınan kararları üyelere ve ilgili birimlere duyurur ve uygular.
9.14. Başkanın toplantılara katılamadığı durumlarda başkan yardımcısı bu görevi
yürütür. Oylarda eşitlik durumunda başkanın, başkanın olmadığı toplantılarda başkan
yardımcısının oyu belirleyicidir.
9.15. Kulübü ve Yönetim kurulunu temsil eder.
9.16. Kulübün yönetim ve hizmet çalışmalarına öncelik ve etki kazandırmakla
yükümlüdür.
9.17.Başkan acil durumlarda yönetim kurulunu toplantıya çağırır.
9.18.

Başkan,

topluluğun

tüm

dilekçe

ve

yazışmalrından.

karar

defterinin

tutulmasından, topluluk danışmanı ile birlikte sorumludur.
9.19.Seçimler Hususunda;
9.20.Seçim sırasında sadece seçmen üyeler aday olabilir ve oy kullanabilir.
9.21.

Seçim tarihi yönetim kurulu tarafından belirlenir ve üyelere öncesinden

duyurulur.
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9.22.

Seçim sonuçlarına göre belirlenen yeni yönetim kurulu, seçimlerden sonra

çalışmalarına başlar.

MADDE-10
DENETİM KURULU VE GÖREVLERİ
10.1 -Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçmen üyelerce 1 (bir) yıl görev
yapmak üzere seçilen 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu, Denetim
Kurulu'na karar alınması konusunda yardımcı olur.
10.2-Üyelikten ve Yönelim Kurulu’ııdan çıkartılmaya dair itirazları karara bağlar.
Topluluğun amaç ve faaliyetlerine aykırı tutum ve davranışta bulunduğu, aldığı görevleri iyi
niyet ve ciddiyetle yapmadığı, sahip olduğu yetkileri topluluk yararı dışında kullandığı tespit
edilen öğrencilerin üyeliği, gerekçe gösterilerek topluluk Yönetim Kurulu kararı ve akademik
danışmanın onayı ile sona erdirilir. Değişiklik. Dekanlık tarafından onaylanması ile Rektörlük
aracılığıyla SKS' ye sunulur.
10.3-Denetim Kurulu üyeleri, öğretim yılı sonunda Mali Denetim yöneticileri ile bir
araya gelirler, inceleme yaparlar ve kararları/raporları dekanlık onayına sunarlar. Genel
Kurul'a inceleme raporunu açıklar ve gerektiğinde Yönetim Kurulu'nu yazı ile uyarır.
10.4-Genel Kurul, Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne konu ile ilgili
rapor verir.
10.5-Genel K urul'a katılan seçmen üyelerin 2/3'ünün isteği üzerine Yönetim Kurulu
kararlarını inceler.
10.6-Denetleme Kurulu kararı kesindir.
10.7-Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen, bir sonraki öğrenim dönemine ilişkin
programının vc bütçesinin görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak önerilerini bildirir.
10.8-Satın alınan eşyanın, Dekanlık/Rektörlük Saym anlığına kaydettiril meşini sağlar.

M A D D E -İ1
EVRAK VE DEFTERLER
11.1-Üye kayıt defterinde üyelerin adları, sınıf, numara ve bölümleri belirtilir.
11.2-Yönetim Kurulu ve Genel Kurul karar defteri tutulur.
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11.3-Topluluğun kullanması için verilmiş demirbaşlar, numaralan

ile demirbaş

defterine yazılır.
11.4-Genel

Kurul, Denetleme Kurulu ve Yönetim Kurulu Toplantılan’nda ve

Olağanüstü Toplantılar'da alınan kararlar zapta geçilerek kurul veya toplantı başkanınca
imzalanır. Bu zabıtlar ilgili dosyalarda saklanır.
11.5-Gerçekleştirilen bütün organizasyonlar, organizasyon sonunda özetlenerek, ilgili
tüm belgeler ve dokümanlarla beraber (fotoğraf, grafik, dosya vs.) sonraki çalışmalara örnek
teşkil etmesi amacıyla saklanır. Bu belgeler aşağıda gösterilmiştir.
11.5.1-Gelir-Gider Dosyası
11.5.2-Giden ve Gelen Evrak. Faks. Teklifler
11.5.3-Sponsorluk Anlaşmaları
11.5.4-Yeni Üyelerden Toplanan Cari İşlem Giderleri Makbuzları
11.5.5-Faturalar
11.5.6-Ücretli Aktivitelerin Bilet Satış Durumunu ve Gelir Giderini Gösteren Evrak
11.5.7-Kulübe Ait Demirbaş Listesi ve Bunların Demirbaş Numaraları
11.5.8-Aktivite Raporları

MADDE-12
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
12.1-Tüzük değişikliği. Yönetim Kurulu'nun veya aktif üyelerin 1/3’ünün teklifi ile
ilgili değişiklik tasarıları sunularak, Yönetim Kurulu'nca belirlenen gün ve tarihte yapılan
olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile gerçekleştirilir. İlgili değişiklik için, toplantıya katılan
aktif üye sayısının salt çoğunluğunun (%51) oylamada değişiklik lehine oy vermesi gerekir.
Olağan Genel

Kurul toplantılarında da değişiklik görüşülebilir.

Değişiklik,

Dekanlık

tarafından onaylanması ile Rektörlük aracılığıyla SKS'ye sunulur.
12.2-Yönetim Kurulu. Genel Kurul karan ile görevden alınabilir. Karar sayısı. Genel
K u ru ra katılan seçmen üyelerin 2/3 çoğunluğudur.
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MADDE-13
MALİ HÜ K Ü M LER
Yönetim Kurulu, çalışmaların en iyi şekilde yürütülmesinden, denetlenmesinden,
tüzüğün uygulanmasından, kulübün gelir-giderlerinden, kulübün demirbaşlarından bağlı
olduğu Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne karşı sorumludur. Kulübün,
amacı doğrultusunda tüzüğe uygun olarak çalışmasını sağlar.
Topluluk SKS aracılığı ile Rektörlükten onay almadan kendi adına gelir elde edemez.
Topluluk gelirleri, üniversiteden topluluğa ayrılabilecek, bütçe, bağış, yardımlar, konser gibi
etkinliklerden elde edilen gelirlerden oluşur. Bu gelir ve giderler SKS aracılığı ile denetlenir.
Topluluk ödeme belgeleri ile muhasebe defteri tutmak zorundadır. Tutulan defterler
Akademik Danışman. SKS ve Rektörlük tarafından denetlenir.
Topluluk onay almadan gelir elde edici bir faaliyette bulunur ve bu tespit edilirse
herhangi bir uyarı olmaksızın Rektörlük onayı ile düşmüş sayılır.

MA DDK -14
Madde 17- Bir öğrenim yılında amacına uygun çalışmalar yapmayan, çalışma raporunu en
geç 15 Haziran‘a kadar ve etkinlik programını her öğrenim yılının ilk ayı sonuna kadar Kültür
İşleri Şube Müdürlüğüne vermeyen ve topluluk tüzüğünde belirtilen sürede Yönetim
Kumlunu seçmeyen topluluk SKS'nin önerisi ve Rektörlük Onayı ile yazılı olarak uyarılır.
Yukarıda adı geçen belgelerin bir sonraki öğrenim yılında Kültür İşleri Şube Müdürlüğüne
verilmemesi durumunda topluluk, SKS'nin önerisi ve Rektörlük onayı ile kapatılır.
Madde 18- Gerekli çalışmaları yapmadığı için uyarılan topluluk kuruluş amacından sapması,
yasa ve ilgili mevzuata aykırı faaliyetler içine girmesi, üniversite içindeki huzur ortamını
tehdit etmesi, bir sonraki dönem içinde de çalışma yapmaması ya da Yönetim Kurulunu
seçmezse SKS önerisi ve Rektörlük onayı ile kapatılır
Madde 19- Topluluklarla ilgili her tür uyuşmazlıklar Rektörlükçe karara bağlanır.
Madde 20- Dekanlığın izini alınmak şartı ile yönetim kurulu faaliyetlerin görüntülerini
fakülte panolarına veya internet sayfasında yayınlayabilir.
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Madde 21- Bunun dışında ilk genel kurul ve olağan genel kurul toplantılarını bu yönergede
belirtilen usul ve zamanlarda yapmayan ve üye tam sayısı 10'un altına düşen topluluklar
kendiliğinden sona ermiş sayılır. Bu husus ilgili Dekanlıkça Rektörlüğe bildirilir
Madde 22- Öğrenci toplulukları, düzenleyecekleri her türlü etkinlik için en az 20 gün önce
ilgili Dekanlık aracılığıyla Rektörlükten yazılı izin alacaklardır. Etkinliğin içeriği ve
katılımcılarla ilgili ayrıntılı bilgi başvuruda verilmeli. Etkinlikte görev almak üzere katılacak
her sanatçı, konuşmacı, panelist vb. kişilerin isimleri de bu başvuruda bildirilecektir.
Madde

23-

Her

türlü

öğrenci

etkinliği

Üniversitenin

Eğitim,

Öğretim

ve

Sınav

Yönetmelikleri, Yükseköğretim Kurumlan Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ile yürürlükteki
mevzuata uygun olmalıdır.
Madde

24-

Bu

tüzükte

hüküm

bulunmayan

hallerde

Erzurum

Teknik

Üniversitesi

Senatosu'nun vereceği kararlar uygulanır

MADDE-15
TOPLULUĞUN FESHİ
15.1-Genel Kurulun kararı ile.
15.2-Topluluk üye sayısının, yönetim ve denetleme organlarını oluşturacak sayının
altına düşmesi durumunda.
15.3-Bir yıl içinde asgari 1 (bir) defa etkinlik gerçekleştirmemiş olması halinde.
15.4-Zamanında topluluk etkinlik raporlarını, topluluk etkinlik planını, bütçesini, üye
listelerini ve topluluk defterlerini tutmaması halinde topluluk feshedilir.
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