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EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ 
SOSYAL ve KÜLTÜREL FAALİYETLER ÇALIŞMA GRUBU (SKEÇ) TÜZÜĞÜ  

 
KURULUŞ VE TOPLULUK ADI  
 
MADDE 1-Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Çalışma Grubu 
(SKEÇ) Ege Üniversitesinin yönetmenlikleri ve yasalar uyarınca Ege Üniversitesi Bornova 
Kampus adresinde, Ege üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı’na bağlı olarak çalışmak 
üzere kurulmuştur. E.Ü. Ziraat Fakültesi bünyesindeki Sanat ve Kültürel amaçlı tüm 
öğrenci grup faaliyetleri SKEÇ yönetimi altında olmalıdır. 
 
ÇALIŞMA İLKELERİ 
MADDE 2- SKEÇ grubunun faaliyetlerinin belirlenmesi ve yönetimi E.Ü. Ziraat Fakültesi 
Dekanlığı’nca seçilen yönetim kurulu tarafından yapılır. 
 
MADDE 3- A)Aşağıda amaç ve faaliyetleri belirtilmiş olan topluluk; siyasi konularla 
uğraşmaz, çalışma ve toplantılarda hiçbir şekilde amaç dışı konularla, kişisel çıkarlar 
görüşülemez. 
B) SKEÇ Topluluğu üyelerinin, serbest zamanlarının sosyal, kültürel, eğitsel etkinliklerle 
değerlendirmesini ve kendini geliştirmesine katkıyı esas alır.  
C-) SKEÇ Topluluğu Ege Üniversitesinin akademik, etik değerlerine, vizyon ve misyonuna 
ters düşecek etkinliklerde bulunmaz.  
D-) SKEÇ Topluluğu, üniversite tarafından sağlanan olanaklardan üyelerinin eşit ve düzenli 
bir şekilde yararlanabilmelerini sağlar.  
E-) SKEÇ Topluluğu kendi etkinlik alanı dışına çıkamaz ve üniversitedeki diğer kulüplere ait 
etkinliklerde bulunmaz, ancak o alanla ilgili faaliyet gösteren toplulukla ortak etkinliklerde 
bulunabilir.  
F-) Yapılan etkinlikler gönüllülük ilkesi ve amatör ruhla katılımcı bir anlayışla hiçbir kar 
amacı gütmeden yapılır. Grubun etkinliklerinde dayanışma ve paylaşım esastır. 
 
MADDE 4- SKEÇ grubu etkinlikleri E.Ü. Ziraat Fakültesi’nde esas olarak lisans ve lisansüstü 
öğrencilerinden ve ayrıca bu fakültede görev yapan öğretim üyesi, memur ve teknisyenlerden 
oluşan aşağıda liste halinde verilen topluluklar altında yürütülür.  

 Türk Sanat Müziği 
 Türk Halk Müziği 
 Batı Müziği 
 Tiyatro 
 Türk Halk Oyunları 
 Edebiyat ve Şiir 
 Sinema  
 Resim 
 Bilimsel ve kültürel toplantılar  
 Kültür gezileri 

Fotoğraf  
Yukarıda sayılan toplulukların dışında farklı bir topluluk kurulmasına dair E.Ü.Ziraat 
Fakültesi Dekanlığı’nın da onayıyla SKEÇ Yönetim Kurulu tarafından karar alınabilir. 
Bu toplulukların sürekliliği öğrencinin ilgisine bağlıdır. 

 
MADDE 5- Faaliyetler sonucu oluşacak ürün (resim, fotoğraf, şiir ) veya verilecek konserler 
esas olarak E.Ü. Ziraat Fakültesi öğrenci ve çalışanlarına yöneliktir.. Davet gelmesi 
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durumunda E.Ü.Z.F.’ nin tanıtımına da katkıda bulunmak amacıyla SKEÇ Yönetim Kurulu 
Dekanlığın onayıyla toplulukların fakülte dışındaki etkinliklere de katılmasına izin verebilir. 
 
TOPLULUĞUN AMACI 
MADDE 6- 

- Öğrencilerin ders dışındaki zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri amacıyla 
kültürel, sanatsal ve sosyal etkinlikler yapmak, 

- Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinliklerini “Tiyatro”, “Halk Oyunları”, “Türk Sanat 
Müziği”, “Türk Halk Müziği”, “Şiir”, “Sinema” “Gezi-Konferans”ve “Fotoğrafçılık” 
gibi çeşitli topluluklar altında gerçekleştirmek, 

- Kültürel, sanatsal ve sosyal etkinliklere olan ilgiyi arttırmak,  
- Yapılacak çeşitli sanatsal etkinliklerle kültürel ve sanatsal anlamda öğrenci ve 

çalışanların donanımlarına katkıda bulunmak, vizyonlarını genişletmek ve kendilerini 
ifade etmelerine yardımcı olmak, 

- Fakülte içi iletişimi artırarak öğrencileri grup çalışmalarına teşvik etmek, motivasyonu 
sağlamak, 

- Bir arada bulunabilecekleri bir çalışma ortamı yaratmak,  
- Bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlik alanlarını genişletmek,  
- Çalışmalarının fakültede sergilenmesini/yayınlanmasını sağlamak, 
- Öğretim Elemanları ve diğer öğrenciler arasındaki iletişimi zenginleştirmek. 

 
TOPLULUĞUN FAALİYET ALANI 
MADDE 7 –  

 Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinliklerini “Tiyatro”, “Halk Oyunları”, “Türk Sanat 
Müziği”, “Türk Halk Müziği”, “Şiir”, “Sinema” ”Gezi-Konferans” ve “Fotoğrafçılık” 
gibi çeşitli topluluklar altında gerçekleştirmek, 

  Belirli dönemlerde topluluklar aracılığıyla gösteri yapmak, Fakülte Şenliğinin 
organizasyonunda aktif rol almak ve Üniversite Şenliğine katılmak, 

 Konferans, söyleşi, panel, müzik ve şiir dinletileri, film gösterimi, tiyatro, sergi 
düzenlemek 

 Eğitim amaçlı kurslar, 
 Kültürel amaçlı günübirlik veya daha uzun süreli gezi düzenlemek, 
 Sanatsal yetenekleri olanların kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmak, ürünlerini 

sergilemelerini sağlamak, 
 Tiyatro, opera, bale ve senfonik müzik dinletisi veya çeşitli konserler için toplu bilet 

almak, uygun görülen programların duyurusunu yapmak, böylece Ziraat Fakültesi 
camiasının kültürel alt yapısının oluşmasına katkıda bulunmak. 

 Bazı etkinlikler tüm üniversite kampüsüne verilerek E.Ü. Ziraat Fakültesinin ve 
dolayısıyla Ege Üniversitesinin sanatsal ve kültürel alt yapısına katkıda bulunarak 
Egeli olmanın ayrıcalığını hissettirmek. 

  
ÜYELİK VE ÜYELİĞİN DÜŞMESİ  
MADDE 8- 
ÜYELİK 
1) Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde okuyan tüm öğrenciler topluluğa üye olabilir.  
2) Topluluğa üyelik, üyelik başvuru formunun doldurulması ve yönetim kuruluna teslim 
edilmesi ile başlar.  
3) Üye; yönetmelik ve tüzük ilkelerine bağlı kalmak, görev üstlenmek, araştırmalarda ve 
çalışmalarda etkin görev almakla yükümlüdür. 
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NOT: Topluluklar, faaliyet alanlarına göre fahri üyelik de yapabilirler (mezunlar, alanında 
uzmanlaşmış kişiler ve ortak çalışılan kuruluşlar fahri üye olabilirler, fahri üyelerin üyelik 
şartları da ayrıca belirlenebilir). 
4) Öğrencinin mezuniyeti ile SKEÇ üyeliği sona erecektir. 
5) FAHRİ ÜYE: Üyelik yeterliliğine sahip olmayan kişi veya kurumlar arasında uygun 
görülenler Yönetim Kurulunca Fahri Üye olarak kabul edilebilirler. Ege Üniversitesi 
mezunları, alanında uzmanlaşmış kişiler ve ortak çalışılan kuruluşlar fahri üye olabilirler. 
Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.  
 
ÜYELİĞİN DÜŞMESİ 
1) Her üyenin, kendi isteği ile üyelikten çıkma hakkı vardır, ayrılma isteği Yönetim Kuruluna 
yazılı olarak iletilir, Yönetim Kurulunun vereceği kararla da üyelik düşer. 
2) Üyenin, topluluk üyeliğinden çıkarılması yönetim kuruluna gelen teklifin (yazılı ya da 
sözlü), kurulca görüşülüp karara bağlanmasıyla olur. Üyeler aşağıda belirtilen durumlarda 
üyelikten çıkarılabilir: 

 Oluşturulacak komisyonun yapacağı soruşturma neticesinde tüzüğe aykırı hareket 
ettiği ve topluluğa zarar verici faaliyetlerde bulunduğu saptanan üyeler, 

 Üyelik formunda yanıltıcı beyanda bulunanlar, 
 Topluluk tüzük ve/veya iç yönetmeliklere göre verilen görevleri kasıtlı olarak yerine 

getirmeyenler ve topluluk araç, gereç ve malzemelerine zarar verenler, 
 Olağan Genel Kurul veya Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına mazeretsiz olarak iki 

defadan fazla katılmayanlar, 
 Yönetim Kurulu, topluluk amaç ve ilkeleriyle ters düşen üyeleri, üyelikten çıkarabilir. 

Karar, Yönetim Kurulunun oy çoğunluğuyla verilir. 
 Topluluğu kendi bireysel ya da topluluğun çıkarları doğrultusunda maddi ve manevi 

kötüye kullanan, istismar eden, üstlendiği görevleri kötüye kullanan üyelerin üyeliği 
iptal edilir ve başka hiçbir topluluğun faaliyetine katılamaz. 

 Üyelikten çıkarılanların Genel Kurulda itiraz hakkı vardır. Üyelikten çıkarılan 
kişilerin topluluğa üyeliği Yönetim Kurulunun alacağı karara bağlıdır. İki kez 
üyelikten çıkarılan bir daha üye olamaz. 

 
TOPLULUK ORGANLARI, GÖREV VE YETKİLERİ  
 
MADDE 9- Yönetim Kurulu: Yönetim Kurulu, Madde 2’de belirtildiği gibi E.Ü. Ziraat 
Fakültesi Dekanlığı tarafından seçilen SKEÇ yönetim kurulu başkan, başkan yardımcısı, 
sekreter ve üyelerden oluşur. Yönetim Kurulunun amaç, kapsam ve faaliyet alanlarını içeren 
yönergesi bulunur (Ek 1). 
 

SKEÇ Yönetim Kurulu Başkanın görev ve sorumlulukları 
 SKEÇ Yönetim Kurulu ve Yürütme kuruluna başkanlık yapar. 
 Topluluğu yürütme kurulu adına içeride ve dışarıda temsil eder. 
 Topluluğun yasal işlemlerini yürütür.  
 Etkinlilerle ilgili programın yürütülmesini takip eder. 
 Öğretim yılı tamamlandığında yıllık faaliyet raporunu hazırlar.  

 
SKEÇ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısının görev ve sorumlulukları 

 Başkan olmadığı zamanlarda SKEÇ Yönetim Kurulu ve Yürütme kuruluna 
başkanlık yapar. 

 SKEÇ’in tüm faaliyetlerinde başkana yardımcı olur. 
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 Halkla ilişkiler ve Fon bulma konusunda çalışma yapar. 
 Tanıtım toplantılarını ve etkinliklerin sunumunu ve etkinlik sonrası faaliyetleri 

organize eder. 
 

SKEÇ Sekreterinin görev ve sorumlulukları 
 Doküman giriş ve çıkışı, arşivlenmesi, dosyalanması ve kayıtlardan 

sorumludur. 
 SKEÇ yönetim kurulu ve yürütme kurulu adına tüm resmi yazıları yazar ve 

ilgili makama ulaştırır. 
 Toplantıları e-mail ile üyelere duyurur. 
 Raporları toplar ve yönetim veya yürütme kuruluna sunar. 

 Web sayfasının güncellenmesini izler.  
 Mali işleri yürütür. 

 
  

 
MADDE 10- Yürütme Kurulu: Yürütme Kurulu, SKEÇ yönetim kurulu ve aktif durumdaki 
her bir topluluğun yönetim kurulundan kendi seçeceği 1 kişi ve fakülte öğrenci 
temsilcilerinden oluşur. 
 
MADDE 11- Ziraat Fakültesi Öğrenci Temsilcisi SKEÇ yönetim kurulunun doğal üyesidir.  
 
MADDE 12- Topluluk Yönetim Kurulu: Aktif durumdaki her topluluğun Yönetim Kurulu, 
topluluğun kendi öz iradesi ile arasından seçtiği 3 kişiden oluşur. 
 
MADDE 13- SKEÇ topluluğunun amaç, kapsam ve faaliyet alanlarını içeren yönergesi 
bulunur (Ek 2). (Madde 9’da bu ifade var.) 

 
MADDE 14- Topluluk yönetim kurulu, topluluk üyelerinin kendi aralarında 2/3 salt 
çoğunluğunda yapılacak seçimle belirlenir. 

 
MADDE 15-  Topluluk yönetim kurulu seçimi her sene Nisan ayında yapılan Genel Kurul’da 
yapılır. 

 Genel Kurulda asıl üyelerin bir oy hakkı vardır.  
 Mazeretini bildiren üye, ancak bir kişiye oy hakkını devredebilir. (Oy hakkının devri 

söz konusu olacaksa bunun yazılı olarak beyanı da gerekebilir). Oy hakkını 
devredecek üye genel kurula katılamama mazeretini ve oy hakkını kime devrettiğini 
belirten bir dilekçeyi SKEÇ Yönetim Kuruluna sunar. 

 Genel Kurul tarihi, yeri, zamanı, topluluk merkezi panolarında, web sayfasında, e-
posta yoluyla (ve imkânlar ölçüsünde üniversitenin diğer iletişim olanaklarından 
yararlanılarak)  en az 1 hafta önce ilan edilir. 

 Genel Kurulun geçerli olabilmesi için üyelerin 2/3’nün katılımı gereklidir. İlk Genel 
Kurulda yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci Genel Kurul toplantısına katılan üye 
sayısı yeterli sayılarak, oylamalarda da katılan üye sayısının yarıdan bir fazlası yeter 
sayılır.  

 Genel Kurul tarihinde herhangi bir değişiklik olacaksa, en az bir hafta önce tüm 
üyelere bilgi verilir ve yeni bir tarih bildirilir.  

 Genel Kurul toplantısında, toplantı gündemine göre önceki yılın faaliyet raporu,  
bilanço ve gelir çizelgesi görüşülür,  
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MADDE 16- Topluluk yönetim kuruluna girecek adaylar Ziraat Fakültesi’nin öğrencilerinden 
oluşur ve seçimin yapılacağı yıl mezun olacak öğrenci aday olamaz. 

 
MADDE 17- Topluluk Yönetim ve Yürütme kurulunda mazeretsiz 3 toplantıya gelmeyen 
üye üyelikten çıkarılır. 

 
MADDE 18- Topluluğa üye olanlar mazeretsiz 3 toplantıya veya etkinliğe gelmedikleri 
takdirde üyelikten çıkarılır.  

 
MADDE 19- Toplulukların yıllık faaliyet raporları her sene Haziran ayında grupların yönetim 
grupları tarafından yapılır ve yönetim kuruluna gelecek sezon başlangıcında Kasım ayında 
kabulüne sunulur. 

 
MADDE 20- Topluluklar, her sene sezon başlangıcında (Eylül sonu) o sezonda yapılacak 
yıllık faaliyetlerini gösterir projeksiyon raporlarını yönetim kurulunun Kasım ayı toplantısına 
sunar.  
 
YÜRÜTME KURULUNUN YETKİ, GÖREV VE SORUMLUKLARI 

 Yürütme Kurulu, faaliyet programını gerçekleştirmek ve kulübün amaçlarına ulaşmak 
için her türlü karar yetkisine sahiptir, 

 Yürütme kurulu, öğrenim dönemi içinde en az ayda bir defa toplanır. Gerektiğinde 
Başkanın çağrısıyla veya Yönetim Kurulu üyelerinin %51’inin çağrısıyla olağanüstü 
toplanır. 

 Toplantılara katılmak zorunludur. Mazeretsiz olarak üç defadan fazla katılmayan üye 
ihraç edilir. Topluluğun çalışmaları, her öğretim döneminin başında, bir önceki dönem 
sonunda Kurul üyeleri ile başlatılır. Tüzükte belirlenen kurallar çerçevesinde yeni 
çalışma grupları oluşturulabilir. 

 S.K.S. Daire Başkanlığı Onayı ile resmi veya resmi olmayan kurum ve kuruluşlar ile 
görüşmeler yapar. 

 Topluluk faaliyet alanlarına göre sosyal, sanatsal, kültürel, vb. aktiviteler düzenleme 
kararı alır. 

 Topluluğun ihtiyaçlarını, malzeme alımını ve finansal konularını belirler; ilgili birim 
ve kişilere harcamaları belirtir, bilgi verir. 

 Yürütme Kurulu, topluluk üyeliği başvurularını inceler ve üyeliği kabul eder. 
 Genel kurulda alınan kararları, üyelere ve gerekli yerlere duyurur ve uygular. 
 
 
MADDE 21- 
GELİRLER VE GİDERLER 
SKEÇ Topluluğunun gelirleri, üye aidatları, yapılan etkinliklerden elde edilen gelirler, 
topluluğun kişi ve kuruluşlarla yapacağı sponsorluk anlaşmalarından sağlanır. 
Topluluk giderleri,  topluluk tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilen 
etkinlik giderleri, kırtasiye giderleri ve reklam, ilan ve afiş vb. giderlerden oluşur. 
 
 
MADDE 22- 
TUTULACAK DEFTERLER 
a) Üye Kayıt Defteri 
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Bu defterde üyelerin isimleri, bölümleri, sınıfları, numaralarını ve üye kayıt tarihini 
gösterir. 
b) Karar Defteri  
c) Gelen –Giden Evrak Defteri 
d) Gelir – Gider (Muhasebe) Defteri  
e) Demirbaş Defteri 
 
MADDE 23- 
TOPLULUKLARIN FESHİ 
Toplulukların kapanması, faaliyetine son verme kararı Genel Kurulda toplam üye 
sayısının 2/3’nün bu yoldaki kararı ile alınır. Faaliyeti sonlandırılan Topluluğun 
dokümanı, malzemesi vb. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dekanlığında ilgili birime aktarılır.  

 
 


