
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2021-2022- EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KOMİSYONU TOPLANTI KARARLARI 

1-Öğrenci Toplulukları Dosyalarının İncelenmesi Ve Toplulukların Kuruluşlarının 

Karara Bağlanması, 

2021-2022 yılı Eğitim-Öğretim yılında Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına 

toplam 42 Öğrenci Topluluğu (yeni ve güncelleme) başvuruda bulunmuştur. Dosyaların 

incelenmesi neticesinde yeni başvuru yapan toplulukların kurulmasına güncelleme yapan 

topluluklarında devam etmesine, 

2-Topluluk faaliyet planlarının incelenmesi ve genel kararlar alınması,  

-Tüm toplulukların yapacağı faaliyetlerin incelenmesi sonucunda, aşağıdaki kararlar alınmış 

ve neticesinde toplulukların faaliyetlerinin 15 gün önceden verecekleri Topluluk Faaliyet 

Dilekçesine göre tekrar değerlendirilmesine, 

- Toplulukların piknik ve tanışma adı altında araç tahsisi ve diğer talepleri olduğu 

görülmüştür. Ancak toplulukların bu tür faaliyetler için belirttikleri taleplerin yeterli bütçe 

olmadığı için, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından karşılanamayacağına, 

-Topluluklar faaliyetlerinde kumanya, kahvaltı, çiçek, hediyeler, plaket, branda afiş gibi 

materyallerin talep edildiği görülmüş olup, bu tür taleplerin ilgili harcama kalemi 

olmadığından karşılanamayacağına fakat üniversite tanıtım çantasının gelen misafirlere 

imkanlar dahilinde verebileceğine, 

- Toplulukların Çanakkale ve Anıtkabir gezisi, Huzurevi ziyaretlerinin çok fazla olduğu, bu 

yönde yapılacak geziler ve ziyaretler Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı adı altında belli 

sayıda öğrenci katılımı sağlanarak yapılabileceğine; Huzur Evi ziyaretlerinin de amacına 

uygun olan topluluk üzerinden yapılmasına, 

-Yapılan incelemede birçok topluluğun aynı amaç ve planda program yapmak istediği 

görülmüştür. Amaç ve kurulma nedeni belirtilen faaliyet kapsamına giren toplulukların 

faaliyetlerinin ortaklaşa planlanıp uygulanmasına, 

-Teknik gezi altında gösterilen fakat topluluğun amaç ve planına uymadığı düşünülen gezilere 

izin verilmemesine, 

- Faaliyetleri gerçekleştirmek için çok fazla talepleri olan toplulukların, imkanlar dahilinde 

olan uygun bütçeli faaliyetlerine katkı sağlanmasına, 

-Toplulukların faaliyetlerinde il dışından gelecek katılımcılar için talep edilen yolluk-yevmiye 

ve konaklama bedellerinin ödenek olması durumunda ve imkanlar dahilinde karşılanmasına, 

-Toplulukların yapacakları faaliyetlere gelecek olan katılımcı ve yanındaki misafir ya da 

misafirler ile topluluk akademik danışmanı ve topluluk başkanının üniversitemiz 

yemekhanesinden bir öğün yemeğinin karşılanmasına, 

-Teknik gezi talep eden toplulukların imkanlar dahilinde 1 sefer araç tahsisi (en yakın yere) 

yapılmasına, Üniversite için fayda sağlayacağı düşünülen teknik geziler için de imkan 

dahilinde 2. kez verilebileceğine, 
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-Uluslararası ya da Ulusal yarışmalara katılmayı düşünen topluluklar dışında Konaklama ve 

Yevmiye giderlerinin faaliyet alanına ve önemine göre incelenerek imkanlar dahilinde 

karşılanmasına, 

-Tanıtım organizasyonunun Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda aralık 

ayında yapılmasına, 

-2. Dönem stant açmak isteyen toplulukların değerlendirilmesine, 

-Toplulukların yapacakları faaliyetlerde, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’ndan 

talepleri olmasa dahi izin alınması için gerekli olan faaliyet izin dilekçesinin doldurularak 

SKSDB’na verilmesine, 

-Toplulukların yapacağı faaliyetler için her topluluğun imkanlar dahilinde en verimli şekilde 

faydalanması için verilen faaliyet dilekçelerinin titizlik içerisinde değerlendirilmesinin,  

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yapılmasına, 

-Afiş, davetiye ve broşür talepleri için toplulukların taslaklarının hazırlanmasına, Sağlık 

Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından basılmasına, içeriğinin Sağlık Kültür ve Spor 

Daire Başkanlığı sitesinde yayınlanan taslak afişlere göre düzenlenmesine, 

-Basılacak davetiye, afiş ve broşür sayısının yapılacak etkinlik durumuna göre Sağlık Kültür 

ve Spor Daire Başkanlığı tarafından belirlenmesine, 

-Öğrenci Toplulukları Yönergesinin 3. Bölüm 7. Madde (b) bendindeki Yönetim Kurulu 

üyelerinin not ortalamasının 2.00’ın üzerinde olması gerektiği açıkça beyan edilmiştir. Ancak 

bazı topluluklarda 1 ve ya 2 öğrencide bu ortalamanın altında olduğu görülmüştür. Komisyon 

olarak Üniversitemizin sosyal-kültürel alanda yapacağı faaliyetlerde, özel beceri, yetenek 

gösteren öğrenciler için komisyonda görüşülerek izin verilebilmesine, 

-Yapacakları etkinlikleri uygun görülen topluluklar gerçekleştirdikleri faaliyetlerden sonra 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile irtibata geçerek, etkinliğin resim, haber, bilgi 

vb. materyallerini Akademik Danışman denetiminde yayınlayabilmelerine, 

-30 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Tasarruf Tedbirleri konulu 

Cumhurbaşkanlığı Genelgesine istinaden kaynakların etkin, verimli ve ekonomik kullanılması 

için titizlikle çalışma yapılmasına, 

-2019 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de 2019 yılı Mart ayından itibaren 

devam eden Covid-19 pandemisi seyrine göre yapılması düşünülen tüm faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesinde,  Sağlık Bakanlığının ve İlimiz Hıfzıssıhha Kurulunun da alacağı 

kararlara göre hareket edilmesine karar verilmiştir. 

     


