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BİRİNCİ BÖLÜM 

                           Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

Madde 1 - Bu Yönergenin amacı; İstanbul Medeniyet  Üniversitesi’nde kayıtlı bulunan öğrencilerin sosyal ve 

kültürel gelişmelerine katkı sağlamak, beden ve ruh sağlığını korumak, öğrencileri üniversitenin kurumsal 

kimliğine uygun araştırıcı ve üretici niteliklere sahip olarak yetiştirmek, bütçe olanakları çerçevesinde fırsatlar 

sağlayarak zamanlarını değerlendirmek amacıyla öğrenci topluluklarının kuruluşuna, işleyişine ve yönetimine 

ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

Madde 2 -  Bu yönerge, İstanbul Medeniyet  Üniversitesi öğrenci topluluklarının ders dışı faaliyetlerinin 

planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi ile ilgili esas ve usulleri kapsar. 

Dayanak 

Madde 3 - Bu yönerge, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 46. ve 47.Maddeleri uyarınca Sağlık, Kültür ve 

Spor Dairesi’nin yürüteceği hizmetleri düzenleyen 03 Şubat 1984 Tarih ve 18301 Sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama 

Yönetmeliği” ne dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

 

 

Tanımlar 

Madde 4 - Bu yönergede geçen kavramlardan; 

a) Üniversite: İstanbul Medeniyet  Üniversitesi’ni,  

b) Rektör: İstanbul Medeniyet  Üniversitesi Rektör’ünü, 

c) Öğrenci Topluluğu: İstanbul Medeniyet  Üniversitesi öğrencilerinin ders dışı zamanlarında belirli 

bir hedef doğrultusunda beceri, eğitim, sağlık, spor, sanat, sosyal, bilimsel, kültürel ve benzeri 

faaliyetlerini, “İstanbul Medeniyet  Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi” 

ne göre yürütmek amacıyla bir araya gelerek oluşturdukları öğrenci topluluklarını, 

d) Akademik Danışman: Topluluk çalışma esaslarının hazırlanmasına yardımcı olan, faaliyetlerin 

yürütülmesinden sorumlu ve topluluğun temsil görevini yürüten, Rektör tarafından görevlendirilen 

İstanbul Medeniyet  Üniversitesi’nde kadrolu öğretim üyesi veya görevlisini, 

e) Genel Kurul: Öğrenci topluluğuna kaydını yaptırmış tüm üye öğrencilerden oluşan ve görevleri bu 

yönergenin 12. maddesinde belirtilen kurulu,  



f) Yönetim Kurulu: Genel Kurul tarafından gizli oyla en az 3 (üç) en çok 7(yedi) asil ve seçilen asil 

üye sayısı kadar yedek üyeden oluşan ve görevleri bu yönergenin13. Maddesinde belirtilen kurulu, 

g) Denetleme Kurulu: Genel kurul tarafından gizli oyla seçilen 3(üç) asil 3(üç) yedek üyeden oluşan 

ve görevleri bu yönergenin14. Maddesinde belirtilen kurulu, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM  

Kuruluş ve Tüzük 

Kuruluş 

Madde 5 - Öğrenci topluluklarının kuruluşu aşağıda belirtilen şekilde gerçekleştirilir: 

a) Bir öğrenci topluluğunun kurulabilmesi için başvuru dilekçesi, topluluk tüzüğü ve en az 15 (on beş) 

öğrenciden oluşan kurucu üye başvuru listesi gerekir. 

b) Öğrenciler ilk başvuruyu akademik danışmanın dilekçesiyle Sağlık, Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığı’na yaparlar. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, gelen dilekçeyi, ekli tüzük ve 

başvuru evrakını inceleyerek Rektörlüğün onayına sunar.  

c) Rektörlükçe kuruluşuna izin verilen topluluk bir ay içerisinde genel kurulu toplayarak yönetim kurulu 

ve denetleme kurulunu seçer. Seçilen topluluk yönetim ve denetleme kurulları Sağlık, Kültür ve Spor 

Daire Başkanlığı tarafından Rektörlüğün onayına sunulur. 

d) Seçilen topluluk yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyelerinin kimlik bilgileri ve kişisel iletişim 

bilgileri 15 (on beş) gün içinde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bildirilir. 

Akademik Danışman 

Madde 6– Her öğrenci topluluğunda bir akademik danışman görev yapar. Akademik danışman, İstanbul 

Medeniyet Üniversitesi  öğretim üyeleri veya öğretim görevlileri arasından kendisinin de onayı alındıktan sonra 

topluluk yönetim kurulunca önerilerek Rektörlüğün onayı ile görevlendirilir. Öğrenci Topluluğu Akademik 

Danışmanı’nın mazeretli ya da mazeretsiz olarak danışmanlıktan ayrılması durumunda, topluluk yönetim 

kurulunun önerisi üzerine yeni bir akademik danışman atanır.   

 

Akademik danışman; 

 

a) Yönergede belirlenen amaçları gerçekleştirmek üzere kurulacak toplulukla ilgili tüzük ve yıllık 

etkinlik planlarının hazırlanmasına yardımcı olur.  

b) Üniversitenin belirleyeceği genel ilkeler çerçevesinde öğrenci topluluğunun çalışmalarını denetler ve 

faaliyetlerinin yürütülmesine yardımcı olur. 

c) Topluluğun ihtiyaçlarına göre bütçe hazırlığına yardımcı olur; üniversitenin para, araç-gereç ve yer 

imkânlarından yararlanmaları için gerekli idari girişimlerde bulunur. 

d) Öğrenci topluluğunun yapacağı her türlü etkinlikten sorumludur. 

e) Topluluk ile ilgili sorunlar yaşadığı zaman, durumu Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı aracılığı 

ile Rektörlüğe rapor eder. 

f) Rektörlük tarafından düzenlenen akademik danışman toplantılarına katılarak topluluklar arasında 

anlayış ve işbirliğinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunur. 

Topluluk Tüzüğü 

Madde 7 - Topluluğun kendi amaç ve işleyişinin açık bir şekilde ifade edildiği bir iç tüzüğün hazırlanması gerekir. 

Topluluk tüzükleri hazırlanırken bu yönerge esas alınır. 

Topluluk tüzüğünde aşağıda belirtilen hususlar yer alır; 

a) Topluluğun adı, adresi ve varsa logosu, 

b) Topluluğun amacı ve bu amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili başlıca etkinlik alanları ve çalışma şekli, 

c) Topluluğun üye olma, üyelikten çıkma ve üyeliklerin dondurulma koşulları, 

d) Genel kurul ve görevleri, 



e) Yönetim Kurulunun ve Denetleme Kurulunun seçimi, görev ve yetkileri, 

f) Topluluk şubesi açma ve kapama koşulları. 

 

Topluluk Adı ve Haberleşme Adresi  

Madde 8 - Öğrenci topluluğunun adı, amacını yansıtacak nitelikte olmalıdır. “Medeniyet” veya “İstanbul 

Medeniyet” topluluk adının bir kısmı olabilir. Ancak bu durum, İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin, topluluğun 

yaptığı etkinliklere bağlı olarak yasal ve mali bir yükümlülük alması anlamına gelmez. Üniversite içinde amacı ve 

ismi aynı birden fazla öğrenci topluluğu kurulamaz.  

Her öğrenci topluluğu, haberleşme için İstanbul Medeniyet Üniversitesi içinde adres, telefon ve elektronik posta 

adresini Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı aracılığı ile sağlar. Toplulukların haberleşmesi bu adres aracılığı 

ile yapılır. 

Öğrenci Topluluklarının Amaçları 

Madde 9 - Öğrenci toplulukları; İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğrencilerinin bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal 

ve sportif etkinliklerde bulunmalarını, bu tür etkinlikler ile akademik ve kişisel potansiyellerini geliştirmelerini, 

kendisine güvenen sorumlu bireyler olarak yetişmelerini, üniversitenin kurumsal kimliğini ön plana çıkarmalarını 

amaçlar. 

Üyelik 

Madde 10 - İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin tüm öğrencileri topluluk üyesi olabilir. Topluluk üyesi olmada 

gönüllülük esastır. Topluluk tüzüğünü kabul eden ve üye olma şartlarını sağlayan öğrencilerin üyeliğe kabulü, 

topluluk yönetim kurulunun kararı ile olur. Bir öğrenci birden fazla topluluğa üye olabilir. Ancak birden fazla 

topluluğun yönetimi ve denetiminde görev alamaz. Üyelerin, yönetim ve denetleme kurullarında görev almaları 

disiplin cezası almamış olma şartına bağlıdır. Öğrenciliğin sona ermesi veya başka nedenlerle yönetim ve denetim 

görevini bırakmak zorunda kalanların yerine sıradaki yedek üyeler seçilir. 

Topluluğun amaçlarına aykırı çalışma yapanlar, disiplin cezası alanlar, verilen görevi yerine getirmeyenler, 

topluluk yönetim kurulunun uyarısına karşın bu tutumlarında ısrar edenler, topluluk yönetim kurulunun gerekçeli 

kararı ve genel kurulun onayı ile üyelikten çıkartılırlar. Üyelikten çıkarma, akademik danışman, Sağlık, Kültür ve 

Spor daire Başkanlığı ve Rektörlük onayı ile kesinleşir.  Üyeliği sona eren öğrenci bir yıl süreyle aynı topluluğa 

üye olamaz.  

Öğrenci Topluluk Organları 

Madde 11 – Öğrenci Topluluklarının organları şunlardır: 

a) Genel Kurul: Kayıtlı tüm üyelerden oluşur. 

b) Yönetim Kurulu: en az 3 (üç) en çok 7 (yedi) asıl üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar yedek üye 

seçilir. 

c) Denetleme Kurulu: 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. 

Genel Kurul 

Madde 12 – Genel kurul; topluluğun en yetkili karar organı olup topluluğun kayıtlı tüm üyelerinden oluşur. Genel 

kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin en az yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı 

sağlanmazsa ikinci toplantı ilk toplantının yapılacak olduğu tarihten bir hafta sonra çoğunluk aranmaksızın yapılır. 

Toplantıya katılan üye sayısının yarıdan bir fazlasıyla karar alınır. Genel kurul, yönetim kurulunun ve denetleme 

kurulunun önerileri ya da üye sayısının 1/3’ünün yazılı isteğiyle olağanüstü toplanır. Olağan ve olağanüstü 

toplantılara davet bir hafta önceden yapılır. İlk genel kurul, öğrenci topluluğunun kuruluşuna izin verildiği tarihten 

itibaren ilk 4 (dört) hafta içinde gerçekleştirilir. Rektörlük gerek görürse genel kurulda gözlemci bulundurabilir.  



Genel kurulun görev ve yetkileri: 

 

a) Her akademik yıl için akademik takvimin başlamasını takip eden ilk 4 (dört) hafta içinde toplanarak 

yönetim kurulunu, denetleme kurulunu ve yedek üyelerini  seçer. 

b) Topluluğun tüzüğünü onaylar, değişiklik önerilerini görüşüp karara bağlar. 

c) Öğretim yılı başında etkinlik planını görüşerek onaylar, öğretim yılı sonunda ise topluluğun yıllık 

faaliyet raporunu, gelir-gider çizelgesini ve denetleme kurulu raporlarını inceler ve karara bağlar. 

d) Üye salt çoğunluğu ile üyelikten çıkarma kararını verir. 

 

Yönetim Kurulu 

Madde 13 – Yönetim kurulu, genel kurul tarafından gizli oyla seçilir. Yönetim kurulu ilk toplantısında başkan, 

başkan yardımcısı (iki olabilir), muhasip üyeyi seçer. Başkan seçim sonuçlarını 2 (iki) hafta içinde, tutanakla 

birlikte Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na iletir.  Başkan, topluluğun her türlü karar ve yürütme işinden 

sorumludur. Başkan, toplulukla akademik danışman ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı arasındaki 

iletişimi sağlar. Muhasip üye topluluğun tüm parasal işlerini yürütür ve gerekli belgeleri düzenli olarak tutar. 

Yönetim kurulunda kararlar oy çokluğuyla alınır, eşitlik halinde başkanın oyu iki sayılır. Özürsüz üç kez yönetim 

kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği sona erer ve yerlerine sırası ile yedek üyeler atanır. 

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri: 

a) Başkanın sorumluluğunda, topluluk amaçlarının ve çalışma konularının gerçekleştirilmesini sağlar, 

genel kurul kararlarını uygular, üyelere duyurur.  

b) Yasalarda ve topluluk tüzüğünde belirtilen görevlerini yerine getirir ve yetkilerini kullanır. 

c) Yeni üye kabulü, üyeliklerin güncellenmesi ve üyelikten çıkarılma teklifi işlemlerini yürütür. 

d) Genel kurul toplantılarının gün, saat ve yerini saptar ve ilan eder. 

e) Üniversitede faaliyet göstermekte olan diğer topluluklarla işbirliği yapar. 

f) Topluluğun yapacağı etkinlikler için, topluluk akademik danışmanın bilgisi, onayı ve yazılı başvuru 

ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı kanalıyla Rektörlükten izin alır. 

g) Öğretim yılı sonunda topluluğun yıl sonu faaliyet raporunu hazırlayarak, genel kurul ile Sağlık, 

Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na sunar. 

h) Kullanacakları yerler için Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’ndan izin alır. Bu yerlerin topluluk 

amaçlarına uygun olarak kullanımını ve denetlenmesini sağlar. 

i) Topluluklarla ilgili Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından onaylanan defterleri tutar ve 

genel kurula sunar. 

Denetleme Kurulu 

Madde 14 – Denetleme Kurulu; genel kurul tarafından gizli oyla seçilir. Denetleme kuruluna seçilecek üyelerin 

disiplin cezası almamış olmaları gerekir. 

Denetleme kurulunun görev ve yetkileri: 

a) Topluluğun bütçe ve hesap işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri her eğitim-öğretim yılı sonunda inceler, 

sonuç ve önerilerini yönetim kuruluna, genel kurula ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bir 

raporla bildirir.  

b) Yönetim kurulu tarafından düzenlenen bir sonraki eğitim-öğretim yılına ilişkin etkinlik planının ve 

bütçenin görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak önerilerini bildirir. 

Topluluk Şubesi 

Madde 15 –  Üniversitenin merkez yerleşkesi dışında diğer yerleşkelerde aynı adla topluluk şubesi kurulabilir. 

Topluluk şubelerinin kurulabilmesi için akademik danışmanın izni, topluluk yönetim kurulunun kararı ile Sağlık, 

Kültür ve Spor Daire Başkanlığına başvurulması gerekir. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 

değerlendirilen şube açma isteği Rektörlük onayı alınarak işlerlik kazanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 



Çalışma Esasları ve Temel İlkeler 

Çalışma Esasları 

Madde 16 – İstanbul Medeniyet Üniversitesi; Öğrenci topluluklarının çalışma esasları aşağıda belirtilmiştir: 

a) Tüm öğrenci toplulukları, üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile irtibatlı olarak 

faaliyetlerini yürütür. 

b) Öğrenci topluluklarının her biri ayrı konularda faaliyet gösterirler. Kendi faaliyet alanlarının dışına 

çıkamazlar, ancak topluluklar üniversite içinde diğer topluluklarla ortak faaliyetler düzenleyebilirler. 

c) Öğrenci toplulukları, aynı alanda faaliyet gösteren diğer üniversitelerin öğrenci toplulukları ile ortak 

faaliyette bulunabilirler. Bu isteklerini akademik danışman, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve 

Rektörlüğün onayı ile gerçekleştirebilirler. 

d) Öğrenci toplulukları her yıl en geç akademik takvimin başlamasını takip eden ilk bir ay içinde olağan 

genel kurullarını yaparak yönetim organlarını oluştururlar.  

e) Faaliyet alanları süreklilik arz etmeyen, belirli zaman aralığını kapsayan konularda topluluk kurulamaz.  

f) Öğrenci toplulukları yıllık etkinlik planlarını Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na teslim ederek, 

Rektörlüğe onaylatırlar. 

g) Öğrenci toplulukları, düzenleyecekleri etkinliklerle ilgili olarak akademik danışmanın bilgisi ve onayı ile 

en geç 15 (on beş) gün öncesinden, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na müracaat ederek 

Rektörlüğün onayını alırlar. 

h) Öğrenci toplulukları üniversite içinde kullanacakları yerler için önceden Rektörlükten izin alırlar. Bu 

yerlerin topluluk amaçlarına uygun olarak kullanımından ve denetlenmesinden sorumludurlar. Bununla 

ilgili düzenleme ve disiplin hükümlerine kendi tüzükleri içinde yer verirler. 

i) Öğrenci topluluklarının yapacağı etkinlikler ile ilgili malzeme talepleri mevzuatın elverdiği imkânlar 

ölçüsünde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından karşılanır.  

j) Öğrenci toplulukları yıl içerisinde yapılan çalışmalarla ilgili hazırlayacakları yıllık faaliyet raporlarını 

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı vasıtasıyla Rektörlüğe sunarlar. 

k) Öğrenci toplulukları, malzeme, üye kayıt, gelen-giden evrak, karar defteri, harcamalarla ilgili belge ve 

tutanaklar ile tüm resmi belge ve evrakları takip ve muhafaza ederler. 

Temel İlkeler 

Madde 17 – İstanbul Medeniyet Üniversitesi;  

a) Öğrenci topluluklarını yapılan etkinliğe bağlı olarak üniversite olanakları ölçüsünde yararlandırır. 

b) Üniversite tarafından desteklenen program ve etkinliklerin, öğrencilerin gelişim ihtiyaçlarına uygun 

olmasını ve öğrencilerin farklı ihtiyaçlarını karşılayabilmesini gözetir. 

c) Öğrencilerin, öğrenci toplulukları, akademik birimler, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliğinde 

bulunmalarını destekler. 

d) Öğrencilerin, yetenek ve becerilerini ortaya çıkarıp kendilerini ifade edebilmelerine fırsat veren bir ortamı 

hazırlar. 

e) Öğrencilerin girişimcilik ruhunu geliştirmelerini, sosyal ilgilerini, sorumluluk almalarını ve yönetime 

katılmalarını destekler. 

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin izlenmesini teşvik eder ve destekler. 

 

 

 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

Yükümlülükler ve Mali Hükümler 

Tutulacak Defter ve Belgeler 

Madde 18 - Toplulukların yönetim kurulları aşağıda belirtilen defterleri tutar ve belgeleri düzenlerler: 



a) Üye Kayıt Defteri: Üyelerin adları, bölüm, numara ve sınıfları belirtilir. 

b) Genel kurul ve Yönetim Kurulu Karar Defterleri: Genel kurulda ve yönetim kurulunda alınan kararlar 

defterlere kaydedilir. 

c) Taşınır Listesi: Topluluğun kullanması için verilen tüm demirbaşlar listede yer alır ve muhafaza 

edilir. 

d) Gelir-gider belgeleri ve faturalar. 

Mali Kaynaklar 

Madde 19- Öğrenci toplulukları, Üniversitenin sağladığı hizmetler dışındaki diğer ihtiyaçlar ve etkinlikler için 

gerekli mali kaynakları aşağıda belirtilen şekillerde sağlayabilirler: 

a) Sponsorluk, 

b) Gelir getirici etkinlikler. 

Sponsorluk 

Madde 20 - Öğrenci toplulukları, etkinliklerine mali kaynak sağlayabilmek amacıyla çeşitli özel ve kamu kurum 

ve kuruluşlarından sponsorluk desteği alabilirler. Sponsorluk hizmeti almadan önce yapılacak işbirliği ve 

sağlanacak destek hakkında Sağlık, Kültür Spor Daire Başkanlığı’na başvuru yapılır. Rektörlükten alınacak 

onaydan sonra sponsorluk sözleşmesi imzalanır. Sponsor olan kişi ve kuruluşların yaptıkları etkinlikler ve tanıtım 

çalışmaları yasa ve yönetmeliklere uygun olmalıdır. İnsan sağlığına zararlı mal ve hizmet üreten ve pazarlayan 

şirketlerin sponsorluk önerileri kabul edilemez.  

Gelir Getirici Etkinlikler 

Madde 21 - Öğrenci topluluklarının belli bir amacı gerçekleştirmek için düzenleyebilecekleri gelir getirici 

etkinlikler aşağıda belirtilmiştir: 

a) Mal ve Hizmet Sunumu: Öğrenci toplulukları, üniversitenin açık ve kapalı alanları içinde Rektörlükten 

izin alarak kermes, konser, parti, sergi vb. etkinlikler düzenleyebilir ve karşılığında ücret talep edebilirler. 

b) Yardım ve Bağış Kabulü: Öğrenci toplulukları, Üniversite içinde izin alınacak mekânlarda, Rektörlüğün 

onayını alarak makbuz karşılığında yardım veya bağış toplayabilirler. Bu etkinlik sırasında el ilanları 

veya tanıtıcı broşürler dağıtabilirler. Bağış toplama sırasında hiç kimse bağış yapmaya zorlanamaz. 

c) Eşya / Hediye Çekilişi Düzenleme: Öğrenci, akademik ve idari personelin katılabileceği eşya veya 

hediye çekilişi düzenlenebilir. Kullanılan her türlü bilet, davetiye ya da afişte etkinliğin amacı belirtilir. 

Çekilişlerde sağlığa zararlı ürünler verilemez. 

Etkinlik Düzenleme ilkeleri 

Madde - 22 Öğrenci topluluklarının, gelir sağlayıcı bir etkinliği planlarken veya düzenlerken aşağıda sıralanan 

ilkelere göre hareket ederler: 

a) Bir kişi veya küçük bir gruba yarar sağlamak amacıyla gelir getirici bir etkinlik düzenlenemez.  

b) Yapılacak etkinlikte gerçek veya tüzel kişilerce, oda ve bina tefrişi veya hizmet bağışı söz konusu ise 

bu bağışın kabulü için Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na başvurularak Rektörlükten izin 

alınır. 

c) Yardım ve bağış toplama ve benzeri her türlü mali kaynak temini için yapılacak girişimlerin ilgili yasal 

mevzuata uygun olması gerekir 

Üniversite Tarafından Mali Destek Verilebilecek Etkinlikler 

Madde 23 -  Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bütçesinden imkânlar ölçüsünde desteklenebilecek harcama 

kalemleri aşağıda belirtilmiştir: 

a) Her türlü eğitici ve öğretici yayın, 

b) Afiş, el ilanı, poster ve form baskısı, 

c) Kırtasiye ve genel ofis malzemesi, ofis araç ve gereçleri, 



d) Işık, görüntü ve ses düzeni, dekor gereçleri, kostüm, vb. temini, 

e) Konuşmacı ve sanatçı temini ve desteklenmesi, 

f) Öğrenci topluluğu tarafından gerçekleştirilecek etkinlik uluslararası nitelikte, çok katılımlı veya 

üniversiteye büyük prestij sağlayacak özellikte ise en az 15 (on beş) gün önceden başvurmak 

koşuluyla, Rektörlük onayı ile yiyecek ve içecek ikramı.  

 

 

  BEŞİNCİ BÖLÜM  

       Denetim ve Son Hükümler  

Denetim 

Madde 25 – Topluluklarla ilgili denetim işleri aşağıda belirtilen şekilde yapılır: 

a) Topluluk amaçlarına ters düşen ya da disiplin yönetmeliğine aykırı davranışlarda bulunan öğrenciler 

hakkında, topluluk akademik danışmanı, yönetim kurulu ya da Sağlık, Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığı’nın önerisi üzerine Rektörlük makamının onayı ile öğrenci disiplin yönetmeliği hükümleri 

uyarınca işlem yapılır. 

b) Topluluk etkinlikleri kapsamında, Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi’ne aykırı 

etkinliklerde bulunulduğunun kesinleşmesi durumunda, topluluk, Sağlık, Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığı’nın önerisi üzerine Rektörlük makamının onayı ile kapatılır. 

c) Bir eğitim-öğretim yılında amacına uygun çalışmalar yapmayan, yıllık etkinlik planını ve yıllık 

faaliyet raporunu Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na teslim etmeyen ve topluluk tüzüğünde 

belirtilen sürede yönetim kurulu ve denetleme kurulunu seçmeyen topluluk, Sağlık, Kültür ve Spor 

Daire Başkanlığı’nın önerisi üzerine Rektörlük tarafından yazılı olarak uyarılır.  

d) Gerekli çalışmaları yapmadığı için uyarılan topluluk, bir sonraki dönem içinde de çalışma yapmazsa 

ya da yönetim kurulu ve denetleme kurulunu oluşturmazsa Sağlık, Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığı’nın önerisi üzerine Rektörlüğün onayı ile kapatılır. 

e) Topluluklarla ilgili her türlü uyuşmazlık Rektörlükçe karara bağlanır. 

Yürürlük  

Madde 26 - Bu yönerge İstanbul Medeniyet Üniversitesi  Senatosu’nda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe 

girer. 

Yürütme 

Madde 27 - Bu yönerge hükümlerini İstanbul Medeniyet Üniversitesi  Rektör’ü yürütür.  Rektör, öğrenci 

toplulukları ile ilgili yetki ve görevlerinden uygun gördüklerini Rektör Yardımcısı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığı ve Akademik Danışmanlar vasıtasıyla kullanabilir ve yerine getirebilir.  

 


