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ISPARTA UYGULAMALI BĠLĠMLER ÜNĠVERSĠTESĠ 

……………………………….. TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ 

 

MADDE 1- Topluluğun Ġsmi 

Topluluğun tam ismi “………………………………………..”, kısa adı …………….’dır. 

 

MADDE 2- Topluluğun Amacı 

…………………………………………… topluluğu, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 

öğrencilerinin ders saatleri dışında bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif amaçlı faaliyetleri düzenlemeyi 

ve üniversitedeki akademik ortama katkıda bulunmayı amaçlar. 

Bu kapsamda; 

a) ……………………………… Topluluğu, üniversite tarafından öğrencilere tanınan 

olanaklardan öğrencilerin en iyi şekilde faydalanmasını sağlar. 

b) …………………….. alanındaki gelişmeleri takip ederek düzenli şekilde topluluğu üyelerine 

duyurur. 

c) ………………………………………………………….. projeler geliştirir. 

d) ………………………………………………….. 

e) …………………………………………………….. 

……… 

MADDE 3- Dayanak 

………………………………….. Topluluğu, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık, 

Kültür ve Spor Daire Başkanlığı “Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğrenci Toplulukları 

Yönergesi” ne dayanır. 

 

MADDE 4- Topluluk Üyelik Koşulları 

…………………………… Topluluğu, aşağıda belirtilen ilkelere uygun olarak üyelik kabulü 

yapar. 

a) Topluluğa sadece Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencileri üye olabilir. Yüksek 

lisans ve doktora öğrencileri de topluluğa üye olabilir. Bunun dışındaki kişiler topluluğa üye 

olarak kaydedilemezler. 

b) Üniversite dışından gelen çalıştırıcı, eğitmen gibi görevli kişiler ise Rektörlüğün onayı ile 

sadece çalışmalara katılabilirler, topluluğa üye olamazlar. 

c) Bir öğrenci birden fazla topluluğa üye olabilir. 

d) Topluluğa üyelik başvurusu yapıp üyelik kayıt işlemlerini tamamlayan her öğrenci topluluğu 

üyesi olur. Topluluk üyesinin üyelik süresi Akademik Yıl sonu itibariyle son bulur ve her yıl 

üyelik yenilenir. Mezun olan öğrencilerin topluluk üyeleri kendiliğinden düşer. 

e) Üyelikten çıkarılma kararı topluluğun yönetim kurulunun öneri ve genel kurula kayıtlı üye 

sayısının 2/3 çoğunluğunun oyunu gerektirir.  

f) Topluluklar Üst Kurulunun gerekçeli kararı ile üyelikten çıkarma işlemi Topluluklar Şube 

Müdürlüğünce yapılır. 
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g) Topluluk üyesi topluluğa yapacağı yazılı başvuru ile üyelikten her zaman çıkma hakkına 

sahiptir. 

 

MADDE 5- Topluluk Organları 

Topluluğun zorunlu organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kuruludur. 

 

MADDE 6- Topluluğun Seçim ve Oylama Kuralları 

Topluluğa seçilecek olan kurul üyeleri aşağıdaki kurallara göre seçilir. 

a) Güz Dönemi başında belirlenecek olan seçimin tarih, yeri ve saati, seçimden en az bir hafta 

önce öğrencilere duyurulur. 

b) Seçim Akademik Danışman ve/veya Yardımcı Akademik Danışman başkanlığında 

gerçekleştirilir. 

c) Aday sayısı, seçilecek üye sayısından fazla olduğu durumlarda seçim yapılır. Aday sayısı 

seçilecek üye sayısından az olursa Akademik Danışman ve/veya Yardımcısı seçimi yapabilir. 

d) Seçimde 1(bir) Başkan, 1(bir) Başkan Yardımcısı, 3(üç) asil üye ve 3(üç) yedek üye olmak 

üzere 8(sekiz) üye seçilir. 

e) Her aday için oylama yapılır ve en çok oyu alan topluluk başkanı seçilir. Aynı işlem başkan 

yardımcısı ve üyeler için de gerçekleştirilir. Seçimde asil üye sayısı kadar yedek üye belirlenir. 

f) Denetleme kuruluna 1(bir) başkan, 1(bir) asil üye 1(bir) raportör ve 3(üç) yedek üye olmak 

üzere 6(altı) üye seçilir. 

 

MADDE 7- Yürütme 

Bu Tüzüğü Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

MADDE 8- Yürürlük 

Bu tüzük rektörlük tarafından onaylandığı takdirde yürürlüğe girer. 

 

 

 


