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KOÇ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 

ÖĞRENCİLERİ TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ 

Bölüm 1: Topluluğun Genel Bilgileri 

MADDE 1: Kuruluş, Kapsam ve Dayanak 

1.1. Bu tüzük, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından kurulan Koç 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri Topluluğunun [Koç University Medical 

Students’ Association (KUMSA)] teşkilatlanması, işleyiş, görev ve sorumluluklarına 

ilişkin esasları kapsar.  

1.2. KUMSA, ‘Koç Üniversitesi Ders Dışı Öğrenci Faaliyetlerinin Düzenlenmesi 

Hakkında Yönergesine’ uygun olarak kurulmuştur. KUMSA tüzüğü ‘Koç 

Üniversitesi Ders Dışı Öğrenci Faaliyetlerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönergesi’ 

uyarınca hazırlanmıştır ve tüzük maddelerinden herhangi birinin yönerge ile ters 

düşmesi durumunda yönerge maddeleri geçerli sayılır. 

1.3. KUMSA, Koç Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Dekanlığına bağlı olarak faaliyetlerini yürütür; Koç Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı 

ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığına karşı sorumludur. 

MADDE 2: Topluluğun Tam Adı, Logosu ve İletişim Bilgileri 

2.1. Topluluğun Tam Adı ve Kısaltması 

Topluluğun adı Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri Topluluğudur, 

Topluluğun uluslararası adı Koç University Medical Students’ Association’dır. Bu 

ad Topluluğun tüm yazışmalarda kullanacağı adıdır. Topluluğun bu tüzükte geçen 

adları dışında hiçbir adı yoktur. Topluluğun geçerli olan tek kısaltması “KUMSA” 

dır. 
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2.2. Topluluğun Logosu 

Topluluğun logosu aşağıdaki gibidir. 

2.3. Topluluğun İletişim Bilgileri    

KUMSA’nın geçerli yazışma adresi Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü, Rumelifeneri 

Yolu, 34450 Sarıyer/İstanbul’dur. KUMSA’nın geçerli ve resmi e-posta yazışma adresi 

kumsa@ku.edu.tr’dir.  

MADDE 3: Kavramlar 

Bu tüzük içerisinde geçen;  

• Üniversite: Koç Üniversitesini, 

• Rektörlük: Koç Üniversitesi Rektörlüğünü, 

• Yönerge: Koç Üniversitesi Ders Dışı Öğrenci Faaliyetlerinin Düzenlenmesi Hakkında 

Yönergesini, 

• Dekanlık: Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını, 

• Öğrenci Dekanlığı: Koç Üniversitesi Öğrenci Dekanlığını, 

• Topluluk: Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri Topluluğunu, 

• Yönetim Kurulu: KUMSA’nın KUMSA tüzüğüne göre seçilen Yönetim Kurulunu, 

• Denetim Kurulu: KUMSA’nın KUMSA tüzüğüne göre seçilen Denetim Kurulunu, 

• Yürütme Kurulu: KUMSA’nın KUMSA tüzüğüne göre seçilen Yürütme Kurulunu, 

• Öğrenci Konseyi: Koç Üniversitesi Ögrenci Konseyini, 

• Salt Çoğunluk: Kullanılan oyların yarısından çoğunu, 

• Nitelikli Çoğunluk: Kullanılan oyların üçte ikisini (2/3), 

• Tıp Fakültesi: Koç Üniversitesi Tıp Fakültesini, 

• Öğrenci Eğitim Kurulu: Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Eğitim Kurulunu ifade 

eder. 

mailto:kumsa@ku.edu.tr'dir
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MADDE 4: Topluluğun Vizyonu ve Misyonu 

4.1. Topluluğun Vizyonu 

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine kendilerini her alanda 

geliştirebilecekleri en verimli ortamı yaratmak, onları her platformda en iyi 

şekilde temsil etmek ve desteklemektir. 

4.2. Topluluğun Misyonu 

Topluluğun faaliyetleri; ulusal ve uluslararası platformlarda konferanslara 

katılmak ve bu platformlarda Koç Üniversitesi Tıp Fakültesinin temsilini 

gerçekleştirmek, tıp eğitimine katkı sağlayacak fikirler ve projeler üretmek, 

müfredat oluşumuna ve değerlendirilmesine katkıda bulunmak, tıp öğrenci 

topluluklarının etkinliklerine katılmak ve bu oluşumlarda söz sahibi olmak, tıp 

öğrencilerine yönelik bilimsel ve sosyal etkinlikler düzenlemek, sağlık alanında 

farkındalığı artıracak etkinlikler düzenlemek, araştırma projeleri üretmek, 

yürütmek ve bunları tanıtmak, Üniversite ve Dekanlık ile tıp fakültesi 

öğrencilerinin iletişimini sağlamak ve tıp fakültesi öğrencilerinin istek ve 

şikayetlerini Üniversiteye ve Dekanlığa iletmektir. 

MADDE 5: Topluluk Üyeliği 

5.1. Üye Olma 

Her akademik yılın başında Koç Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitime başlayan 

öğrenciler Topluluğun aktif üyesi olmaya hak kazanırlar ancak; rızası olmadan üye 

olmaya zorlanamazlar. Her sene başında Topluluk tarafından gönderilen başvuru 

formunu (EK-1) doldurarak Topluluğun tüzüğünü kabul eden öğrenciler 

Topluluğun aktif üyesi olurlar. İsimleri aktif üye kayıt defterine işlenir. Topluluk 

üyeleri birden fazla kulübe üye olabilirler. 

5.2. Üyelik Koşulları 

Topluluğa aktif üye kabulünde iki şart aranır, 

• Koç Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenimini devam ettiren öğrenci 

olması, 

• Topluluğun tüzüğünü kabul etmiş olması. 

5.3. Üyelik Tipleri 

Topluluğun aktif ve fahri olmak üzere iki tip üyeliği vardır: 

• Aktif üyelik: Topluluk organlarında oy kullanma ve Yönetim Kuruluna 

aday olma hakkına sahip üyelerdir, ancak seçilme hakkını Koç Üniversitesi 

Tıp Fakültesinde (ELC dahil olmak üzere) bir akademik yılı tamamlamış 

aktif üyeler elde eder. 
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• Fahri üyelik: Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, mezunları ve 

personeli fahri üye olabilirler ve çalışmalara katılabilirler, ancak oy 

kullanma ve aday olma hakkına sahip değillerdir.  

5.4. Üyeliğin Sona Ermesi 

5.4.1. Topluluğun aktif üyesi olan öğrencilerin mezun olmalarıyla aktif 

üyelikleri kendiliğinden sona erer. 

5.4.2. Topluluk üyesinin üyelikten ayrılma isteğini genel sekretere iletmesi 

ile üyeliği sona erer. 

5.4.3. Aşağıda belirtilen durumlarda Topluluğun aktif üyelerinden en az 

onunun Denetim Kuruluna yazılı olarak başvurması ile üyelikten çıkarılma 

süreci Denetim Kurulunun kararı ile başlatılabilir. Denetim Kurulu 

üyelikten çıkarılması istenen üyenin savunmasını alarak konuyu Yönetim 

Kuruluna aktarır. Denetim Kurulu üyelerinin de katıldığı ilk Yönetim Kurulu 

toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin nitelikli çoğunluğunun kararı ile 

ilgili aktif üyenin üyeliği sonlandırılır. Herhangi bir sebepten dolayı 

üyeliğine son verilmiş öğrenciler itirazlarını Öğrenci Dekanlığına veya 

Dekanlığa yapabilir. 

• T.C. Anayasasının sözüne ve özüne aykırı davranmak, 

• Topluluğun misyon, vizyon ve tüzüğüne aykırı hareket etmek, 

• Topluluğun hesap, evrak ve kayıtlarında yolsuzluk yapmak, 

• Topluluğun sağladığı imkân ve yetkileri kişisel çıkarları için kullanmak, 

• Topluluğu ve topluluğun etkinliklerini karalayıcı, engelleyici 

davranışlarda bulunmak, 

• Yönetim Kurulu kararlarına ve Yönetim Kurulunun verdiği görevlere 

riayet etmemek. 

Bölüm 2: Topluluğun Organları 

MADDE 6: Genel Kurul 

6.1. Olağan genel kurullar, her dönem en az bir kez toplanır. Olağan Genel Kurul 

için kararlaştırılan tarih genel kuruldan 2 hafta önce bütün KUMSA aktif üyelerine 

duyurulur. Topluluk üyelerinin salt çoğunluğunun katılımının sağlanamaması 

halinde Yönetim Kurulunun salt çoğunluğunun kararı ile Genel Kurul kararları 

online olarak tüm aktif üyelerin oylamasına e-posta aracılığıyla sunulabilir. 

6.2. Gerekli görülen durumlarda Yönetim Kurulu tarafından ya da Topluluk 

üyelerinin 1/5’nin yazılı ve imzalı başvurusu ile olağanüstü genel kurulun 
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toplanması kararı alınabilir. Yönetim Kurulu olağanüstü genel kurulun tarihini en 

geç üç gün önceden duyurur ve toplantı gündemini bildirir. 

6.3. Olağan genel kurulun karar alabilmesi için salt çoğunluğun toplantıda hazır 

bulunması gerekmektedir. Olağanüstü genel kurullarda toplam aktif üye sayısının 

1/10’unun toplantıda hazır bulunması yeterlidir.  

6.4. Genel kurul gündemi, Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek, toplantıdan en 

geç iki gün önce tüm aktif üyelere duyurulur. 

6.5. Genel kurulda kararlar, katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Ancak tüzük 

değişikliği ve Yönetim Kurulu üyesini görevden alma kararlarında 2/3 çoğunluk 

aranır. 

6.6. Genel kurulun görevleri:  

• Yönetim ve Denetleme Kurullarının asıl ve yedek üyelerini her akademik 

yılın sonunda bir sonraki akademik yıl için seçer. 

• Nitelikli çoğunluğun sağlanması durumunda Yönetim Kurulu üyelerini 

görevden alabilir.  

• Her akademik yılın başında öngörülen faaliyet program taslağını onaylar. 

• Tüzük değişikliği önerilerini oylar. 

MADDE 7: Yönetim Kurulu 

7.1. Yönetim Kurulunun Üyeleri 

Yönetim Kurulu, Mayıs Genel Kurulunda seçilen başkan, başkan yardımcısı, genel 

sekreter, mali koordinatör, akademik işlerden sorumlu üye, alt çalışma 

gruplarından sorumlu üye ve Öğrenci Dekanlığı tarafından seçilen Tıp Fakültesi 

öğrenci temsilcisi olmak üzere yedi üyeden oluşur. 

7.1.1. Başkan 

Topluluk içi ve dışı işleyişten sorumlu olup topluluğun yıl içindeki düzenini 

sağlar ve olursa aksaklıklara müdahale eder. Çalışma dönemi boyunca 

topluluktaki sorumlu bireylerin koordineli ve uyumlu çalışmasından 

öncelikle sorumludur. Gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu toplayarak 

topluluğun işleyişi hakkında tüm Yönetim Kurulu üyelerinin 

bilgilendirilmesini sağlamaktan sorumludur. Dekanlık ile alt çalışma 

gruplarının iletişimini ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin 

Dekanlık düzeyinde temsilini sağlar, istek ve şikayetlerini Dekanlığa iletir. 

Mali koordinatör ile beraber Dekanlıkla olan bütçe müzakerelerini 

yürütür. Etkinliklerin bütçe taleplerini, etkinliğin KUMSA ilkelerine paralel 
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gerçekleştirildiği ve Yönetim Kurulunun karşı çıkmadığı durumlarda 

onaylar. 

7.1.2. Başkan Yardımcısı 

Başkanın eksikliği durumunda Başkana vekâlet eder, seçim sonuçlarını 

Haziranın ikinci haftasına kadar Öğrenci Dekanlığına bildirir. Toplantıların 

düzenlenmesinden ve süreli olarak hazırlanan KUMSA bülteni Koç 

Üniversitesi Tıp Fakültesinin tüm paydaşlarıyla paylaşılmasından 

sorumludur. İlgili bültenleri, etkinlik değerlendirme raporlarını ve katılımcı 

geri bildirimlerinin arşivlenmesi için genel sekreterle birlikte çalışır. 

7.1.3. Genel Sekreter 

Yönetim Kurulu toplantı tutanaklarını ve genel kurul tutanaklarını tutar. 

Topluluğun yazışmalarından sorumludur. Üye listesini günceller ve her 

sene başında aktif üye olma formunu (EK-1) Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi 

öğrencilerine iletir. Topluluğun her türlü yazışmalarından, 

tutanaklarından, kayıt ve arşivleme sisteminden sorumludur. Topluluk 

duyurularının zamanında yapılmasından, dış yazışma formatlarının 

oluşturulmasından ve üyelere gerektiği zamanlarda verilmesinden 

sorumludur. Etkinlik raporlarını, yıl sonu değerlendirme raporlarını, 

etkinlik geri bildirimlerini ve toplantı tutanaklarını KUMSA arşivinde 

düzenli olarak saklar ve ilgililerle paylaşır. 

7.1.4. Mali koordinatör 

Mali koordinatör topluluğun mali işlerinden sorumludur. Her sonbahar 

döneminde bir sonraki senenin KUMSA bütçesini oluşturur. Başkan ve 

mali koordinatör, Dekanlık ile bu bütçenin müzakerelerini yürütür. Sene 

içerisinde tüm alt çalışma gruplarının harcamalarının kaydını tutar ve 

bütçe yönetimini başkanla birlikte sağlar. Topluluğun bütçesinin kayıtlarını 

tutar ve bu kayıtları Yönetim Kurulu toplantısında sunar. Etkinlik sonrası 

alt çalışma gruplarının mali temsilcilerinden gelen ilgili ödeme dekontlarını 

Dekanlığa iletir. Etkinliklerin bütçe kapsamındaki geri ödemelerini takip ve 

kontrol eder. 

7.1.5. Akademik İşlerden Sorumlu Üye 

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Eğitim Kuruluna başkanlık eder. 

Öğrenci Eğitim Kurulunun oluşturulması ve işleyişini sağlar. Öğrenci Eğitim 

Kurulunun kararlarının Yönetim Kuruluna aktarılmasından ve bu kurulun 

KUMSA ile koordineli çalışmasından sorumludur. Fakültenin eğitim 

işleriyle ilgili konularla ilgilenir ve akademik konularla ilgili dilek ve 



Mayıs 2019  

7 
 

şikayetlerin incelenmesi ve dekanlığa iletilmesinden sorumludur. Bireysel 

başvuru destek prosedürünün yürütülmesi ve takibinden sorumludur. 

7.1.6. Alt Çalışma Gruplarından Sorumlu Üye 

KUMSA’nın alt çalışma grupları ile KUMSA arasındaki koordinasyonu 

sağlar. Alt çalışma gruplarının okul içi ve okul dışı etkinliklerini takip eder. 

Gerekli gördüğü veya Yönetim Kurulu tarafından istendiği takdirde etkinlik 

sonrası katılımcı geri bildirim formlarını katılımcılara iletir ve bu geri 

bildirimleri değerlendirilmek üzere Yönetim Kuruluna aktarır. Sonbahar 

döneminde alt çalışma gruplarının bütçe taleplerini mali koordinatörle 

inceler ve alt çalışma gruplarının yıllık bütçe taleplerinin müzakerelerine 

katılabilir. Her etkinlik sonrası ilgili alt çalışma gruplarından etkinlik 

değerlendirme raporlarını toplar ve bu raporları süreli olarak bülten haline 

getirir. 

7.1.7. Tıp Fakültesi Öğrenci Temsilcisi 

Yönetim Kurulunun dilek ve şikayetlerini öğrenci konseyiyle paylaşır ve 

kulüple öğrenci konseyi arasındaki iletişimi sağlar. Yönetim Kurulunun 

feshi durumunda KUMSA mail adresinin yetkisini alarak ilgili feshi 

Dekanlığa bildirir ve en az bir ay içerisinde seçimleri tekrarlar. 

7.2. Yönetim Kurulunun Yetki ve Görevleri 

7.2.1. Yönetim Kurulu tüzük hükümlerine uygun olarak kendisine verilen 

görevleri yerine getirir, kayıtlarını tutar ve faaliyetlerini genel kurula rapor 

eder. Yönetim Kurulunda alınan kararlar bütün alt çalışma gruplarını 

bağlayıcı niteliktedir. 

7.2.2. Yönetim Kurulu, en az iki ayda bir toplanır ve alt çalışma gruplarının 

koordinasyonunu ve iş birliği yapmasını sağlar. Topluluğun alt çalışma 

grupları ve idari makamlar arasındaki ilişkileri yürütür. Yönetim Kurulu, 

toplantılarına Yürütme Kurulu üyelerinin hepsini davet eder, gerekli 

gördüğü durumlarda Yürütme Kurulunun fikirlerine başvurur ve Yürütme 

Kurulunun ilgili taleplerini değerlendirir. 

7.2.3. Alt çalışma gruplarının etkinlikleri ile alakalı süreli olarak hazırlanan 

bülteni düzenler, onaylar ve yayınlar. 

7.2.4. Bütçe ile ilgili konularda KUMSA’nın bütününe en faydalı olacak 

şekilde ve objektif bir biçimde karar alır. Her yılın sonbahar döneminde 

Topluluğun yıllık bütçe talebini Dekanlığa sunulmak üzere onaylar.  
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7.2.5. Yıl içerisinde yapılacak olan bütçe planındaki değişiklikleri inceler ve 

onaylar.  

7.2.6. Genel kurulu toplantıya çağırır. 

7.2.7. Üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarılma işlemlerini tüzük hükümlerine 

göre yerine getirir. 

7.2.8. Yönetim Kurulu; Topluluk üyelerinin ve alt çalışma gruplarının, 

Topluluk tüzüğüne, Topluluk misyon ve vizyonuna, bireysel destek 

başvuru prosedürüne karşı gelmesi durumunda üyeye ya da gruba 

verilecek olan disiplin cezasına nitelikli çoğunluk ile karar verir. Topluluğun 

disiplin cezaları; uyarı, kınama, bireysel destek başvurusundan süresiz 

olarak men etme ve topluluk üyeliğinden çıkarılma olmak üzere dört 

çeşittir.  

7.2.9. Herhangi bir sebepten dolayı disiplin cezası verilen üyeler ve alt 

çalışma grupları itirazlarını Öğrenci Dekanlığına veya Dekanlığa yapabilir.  

7.2.10. Yönetim Kurulu, yeni alt çalışma grubu açılma taleplerini 

değerlendirir ve yeni alt çalışma grubu açılmasına karar verebilir. 

7.2.11. Yönetim Kurulunda, disiplin kararları dışındaki kararlar salt 

çoğunluk ile alınır. Yönetim Kurulu üyelerinin her alınan kararda 

kabul/çekimser/red olarak oylarını belirtmeleri zorunludur. Oylamalarda 

çekimser oylar sebebiyle kabul ve red oylar arasında eşitlik olması 

durumunda veya çekimser oyların salt çoğunluğu oluşturması durumunda 

çekimsersiz (kabul/red) oylama yapılır. Herhangi bir sebep nedeniyle 

çekimsersiz oylamada da kabul ve red oylar arasında eşitlik olması 

durumunda karar üç üyesi bulunan denetim kurulunun kararına bırakılır. 

7.2.12. Bireysel destek başvurusu için işleyiş prosedürünü belirler ve bu 

prosedürün sene içerisinde işleyişini sağlar. Bireysel destek başvurularına 

ayrılacak bütçenin belirlenmesi ve ilgili bütçenin belirlenen prosedüre 

göre harcanmasını takip eder. Yönetim Kurulu bireysel destek başvurusu 

için belirlediği prosedürü e-posta aracılığıyla en az yılda bir kere tüm 

üyelerle paylaşmak ile yükümlüdür. İlgili prosedürde değişiklik yapılması 

halinde yeni prosedür tüm üyelerle bir hafta içerisinde paylaşılır. 
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7.3. Yönetim Kurulunun Feshi 

7.3.1. Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun istifasıyla veya 

topluluk iç tüzüğünün, güncel üye listesinin zamanında Öğrenci Dekanlığı 

Ofisine teslim edilmemesi durumunda gerçekleşir. 

7.3.2. Yönetim Kurulunun feshi durumunda Tıp Fakültesi Öğrenci 

Temsilcisi KUMSA mail adresinin yetkisini alarak ilgili feshi Dekanlığa 

bildirir ve en az bir ay içerisinde seçimleri tekrarlar. 

MADDE 8: Denetim Kurulu 

8.1. Denetim kurulu, Yönetim Kurulunda en az 1 yıl süre ile görev yapmış olan 

adaylar arasından seçilecek 3 üyeden oluşur. Seçimler mayıs ayında yapılan genel 

kurulda yapılır. En fazla oyu alan 3 aday seçilir. Denetim kuruluna aday olabilmek 

için topluluktan daha önce bir disiplin cezası almamış olmak gerekir. Denetim 

Kurulu üyeleri, diğer yönetim görevlerini bırakır. 

8.2. Topluluğun bütçe ve hesap işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri her eğitim 

öğretim yılı sonunda inceleyerek sonuç ve önerilerini Yönetim Kuruluna ve genel 

kurula sunar. 

8.3. Denetim Kurulu; Yönetim ve Genel Kurul kararlarını, hesapları, evrakları, 

belgeleri ve alınan kararların yürütülmesini şeklen ve esasen Yönerge ve Tüzüğe 

uygunluk konusunda denetler. 

8.4. Denetim Kurulu sorumluluk altına giren konuları kendiliğinden görüşür ve 

denetler. Bunun dışında her üyenin Denetim Kuruluna şikâyet hakkı vardır.   

8.5. Denetim Kurulu alacağı kararlarla Yönerge ve Tüzüğe aykırı bulduğu eylemleri 

durdurabilir ve eski durumun iadesini isteyebilir. Herhangi bir nedenden ötürü 

sorumlu bulduğu kişinin Topluluktaki görevinden alınması ya da Topluluktan 

çıkartılması için Yönetim Kuruluna veya Genel Kurula öneri sunulabilir. 

8.6. Denetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda topluluğu olağanüstü genel 

kurula çağırabilir. 

8.7. Alt çalışma gruplarının yaptığı etkinlik bütçe taleplerinin onaylanması için, 

Yönetim Kurulu Başkanı etkinliğin uygunluğunu, Mali koordinatör etkinlik 

bütçesinin KUMSA bütçesine uygunluğunu, Alt Çalışma Gruplarından sorumlu üye 

etkinliğin geri bildiriminin ulaştırıldığını etkinlik takip çizelgesine girmek 

vasıtasıyla onaylar. Etkinliğin geri ödemesinin alınmasıyla ilgili bu onay 

basamaklarının birisinde keyfi onaylamama veya aksatma olması durumunda, 

Denetim Kuruluna başvuru üzerine denetim kurulu inceleme başlatabilir. 
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Denetim Kurulu; keyfi onaylamama, görevi aksatma gibi yetkiyi kötüye kullanma 

durumları oluştuğu takdirde ilgili etkinliğe onay verilmesine karar vererek ilgili 

etkinliğin geri ödenmesini sağlayabilir. 

MADDE 9: Yürütme Kurulu ve Alt Çalışma Grupları 

Yürütme Kurulu, KUMSA’nın alt çalışma grupları ile Yönetim Kurulu arasındaki 

koordinasyonu sağlar. Yönetim Kurulunun aldığı kararların yürütmesini icra eder. 

Yürütme Kurulu, her alt çalışma grubunun kendi içerisinde seçmiş olduğu temsilcilerden 

meydana gelir. Her alt çalışma grubu, Yürütme Kurulunda bir temsilci bulundurma 

hakkına sahiptir. Yürütme Kurulu istediği zaman kendi içerisinde toplanma hakkına 

sahiptir. Yönetim Kurulu aksi takdirde bir karar almadığı sürece tüm Yürütme Kurulu 

üyeleri Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler, fikir beyan edebilirler, talepte 

bulunabilirler fakat ilgili kararların oylanmasında oy hakları bulunmaz. 

9.1 Alt Çalışma Gruplarının Yükümlülükleri 

9.1.1. Alt çalışma gruplarının her biri, Yönetim Kuruluna mayıs ayı 

içerisinde alt çalışma grubunun yönetim kurulunu ve alt çalışma grubunu 

Yürütme Kurulunda temsil edecek kişiyi bildirmekle yükümlüdür. Alt 

çalışma grup yönergeleri KUMSA tüzüğüne uygun olmak zorundadır. Alt 

çalışma grupları düzenledikleri etkinliklerinde KUMSA’nın belirlemiş 

olduğu prosedürlere ve kurallara uymakla yükümlüdürler. 

9.1.2. Alt çalışma grupları mali ve hukuki açıdan KUMSA’ya bağlıdır. Bu 

nedenle alt çalışma grupları düzenledikleri tüm organizasyonlarda 

KUMSA’yı bilgilendirmek ve ilgili izni almakla yükümlüdürler. Alt çalışma 

gruplarının etkinlikleri ile ilgili yükümlü oldukları süreçler, KUMSA Yönetim 

Kurulu tarafından her sene tüm alt çalışma gruplarına bildirilir. Alt çalışma 

grupları etkinliklerini düzenlerken ve etkinliklerinin geri ödemelerini talep 

ederken bu süreçleri takip etmekle yükümlüdürler. Her etkinlik sonrası alt 

çalışma grupları talep edilmeksizin ‘Etkinlik Geri Bildirim Formu (EK – 3)’ 

doldurmakla yükümlüdür. 

9.1.3. Sene Başından Bütçelendirilmiş Etkinlikler:                                                                      

İlgili yılın onaylanmış ve kabul edilmiş olan bütçesinde yer alan 

etkinliklerin harcamaları, ilgili etkinliğin bütçesi çerçevesinde KUMSA 

tarafından karşılanır. Alt çalışma grubu, etkinlik harcamalarının geri 

ödemesini alabilmek için etkinlik öncesi ve sonrasında yapması gereken 

prosedürleri sorunsuzca yerine getirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde 

KUMSA etkinlik bütçelendirilmiş olsa dahi etkinliğin harcamalarını 

karşılamama hakkını elinde bulundurur. 
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9.1.4. Sene Başından Bütçelendirilmemiş Etkinlikler:                                                     

Bütçe talebinde belirtilmemiş ve yapılması sene içerisinde kararlaştırılan 

etkinlikler için alt çalışma grupları, KUMSA Yönetim Kuruluna bütçe 

talebinde bulunur ve yapılacak etkinliğin neden yapılacağını, kimlerin ve 

kaç kişinin katılacağını, katılacakların neden katılacağını KUMSA Yönetim 

Kuruluna açıklar. Yönetim Kurulu tarafından salt çoğunlukla onaylanan 

etkinlikler, Dekanlık ile görüşme talebi sonrası ilgili etkinliğin bütçe talebi 

ve onayı Dekanlıktan rica edilir. Dekanlığın bütçe ve etkinlik talebini 

onaylaması durumunda süreçler sene başından bütçelendirilmiş etkinlikler 

ile aynı şekilde işler. 

9.2. Yeni Alt Çalışma Grubunun Açılması 

9.2.1. Yeni alt çalışma grubunun açılması için en az dört Topluluk üyesinin 

başvuru formunu (EK-2) doldurarak KUMSA Yönetim Kuruluna resmi 

bildiri yapması gerekir. Başvurunun iletilmesinden sonraki ilk Yönetim 

Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu yeni alt çalışma grubunun açılmasını 

onaylayabilir. 

9.2.2. Yıllık bütçe planı onaylandıktan sonra açılması onaylanan yeni alt 

çalışma grupları bütçe planlarını en kısa sürede Mali koordinatöre iletir. 

Yönetim Kurulu tarafından onaylanan bütçe planı Dekanlığa iletilir. Bütçe 

planının Yönetim Kurulu tarafından onaylanmaması durumunda Mali 

koordinatör ilgili alt çalışma grubunun bütçe planıyla ilgili geri bildirimi alt 

çalışma grubuna iletir. Alt çalışma grubu tarafından geri bildirimlere uygun 

olarak revize edilen bütçe planı Yönetim Kuruluna iletilir. Bütçe planı 

onaylanana kadar düzenlenecek etkinliklere bütçe sağlanması Yönetim 

Kurulunun kararına bağlıdır. 

9.3. Alt Çalışma Grubunun Feshi 

9.3.1. Mevcut alt çalışma grubun yıllık bütçe talebini zamanında 

iletmemesi, ilgili etkinlik değerlendirme raporlarını teslim etmemesi, 

yaptığı etkinliklerde tüzükte belirtilmiş prosedürlere uymaması, mayıs ayı 

içerisinde yeni Yönetim Kurulu ve temsilcisini KUMSA Yönetim Kuruluna 

bildirmemesi, KUMSA Yönetim Kurulu tarafından verilen kararlara 

uymaması ve KUMSA işleyişini aksatması durumlarında KUMSA Yönetim 

Kurulunun nitelikli çoğunluğu ile mevcut alt çalışma grubunun fesih kararı 

alınabilir. 
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9.3.2. Alt çalışma grubu kendini feshetme hakkına sahiptir. Üyelerinin salt 

çoğunluğu ile kapatma kararı alan alt çalışma grubu bu kararı KUMSA’ya 

bildirir. 

MADDE 10: Öğrenci Eğitim Kurulu 

10.1. Öğrenci Eğitim Kurulu, akademik işlerden sorumlu KUMSA Yönetim Kurulu 

üyesi başkanlığında tüm sınıflardan en fazla iki temsilcinin seçilmesi ile her yıl 

eylül ayında kurulur. Tıp Fakültesindeki tüm sınıfların temsil edilmesi ve akademik 

konuların görüşülmesi için düzenli toplanır.  

10.2. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü kararlar için Öğrenci Eğitim Kurulu ile ortak 

karar alır. 

10.3. Tıp Fakültesi içerisindeki eğitim komitelerinde görev alacak öğrenci 

temsilcileri, Öğrenci Eğitim Kurulu ve Yönetim Kurulunun ortak yapacağı toplantı 

sırasında iki kurulun üyelerinin ortak oylaması ile seçilir.  

10.4. Tıp Fakültesi eğitim komitelerinde görev alacak öğrenci temsilcileri, Öğrenci 

Eğitim Kurulu ve Yönetim Kurulu üyeleri dahil tüm Tıp Fakültesi öğrencileri 

arasından seçilebilir. 

Bölüm 3: Seçimler ve Görevden Alma 

MADDE 11: Seçimler ve Adaylıklar 

11.1. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesinde bir öğretim yılını tamamlamış (ELC dahil) 

daha önce bir disiplin cezası almamış Topluluk aktif üyelerinin Yönetim Kuruluna 

aday olma hakları vardır. Her aday bir seçim dönemi boyunca en fazla iki Yönetim 

Kurulu pozisyonuna aday olabilir.  

11.2. Yönetim Kurulu başkanlığı yapmış üye bir sonraki akademik yıl için tekrar 

Yönetim Kurulu başkanlığına aday olamaz. Bir kişi art arda ancak bir akademik yıl 

boyunca başkanlık yapabilir.   

11.3. Yürütme Kurulu üyeleri olan alt çalışma grubu temsilcilerinden herhangi 

birisinin, Yönetim Kurulu pozisyonlarından birine aslen seçilmesi durumunda ilgili 

temsilcilik pozisyonundaki yetkisini ve görevini yitirir.  

11.4. Her aday Yönetim Kurulu tarafından belirtilmiş olan tarihe kadar KUMSA 

resmi mail adresine aday olmak istediği pozisyonları bildirmekle yükümlüdür. 

Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülürse adaylardan motivasyon mektubu 

ve/veya özgeçmiş (CV) talep edilebilir.  
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11.5. Yönetim Kurulunun kararı üzerine genel sekreter seçim öncesinde 

adaylıkları, tüm adayların motivasyon yazılarını ve özgeçmişlerini (CV) Topluluğun 

aktif üyeleri ile paylaşır.  

11.6. Mayıs ayı içerisinde seçimli genel kurul düzenlenir. Seçim ilgili pozisyonlara 

aday olan üyeler arasından yapılır. 

11.7. Yönetim Kurulu pozisyonlarına adaylar salt çoğunluğun sağlanmasıyla 

seçilir. Seçimde salt çoğunluğun sağlanamaması durumunda en çok oyu alan iki 

aday ile ikinci seçime gidilir. İkinci seçimde en çok oyu alan aday salt çoğunluk 

aranmaksızın ilgili pozisyona seçilir. 

11.8. Denetim Kurulu liste usulüyle seçilir. Adayların arasından en çok oyu alan üç 

aday Denetim Kurulu üyeleri olur. 

11.9. Seçimlerin yapıldığı tarihten 1 Eylül tarihine kadar olan süre değişim 

periyodu olarak adlandırılır ve bu dönemde yeni seçilen Yönetim Kurulu ve eski 

Yönetim Kurulu beraber toplanır. Yönetim Kurulu üyelerinin oy yetkileri 1 Eylül 

tarihi itibariyle yeni seçilen Yönetim Kurulu üyelerine geçer. Değişim Periyodu 

süresince yeni seçilen Yönetim Kurulu karar alma sürecinde oy kullanamaz, ancak 

karar alımında fikir bildirebilir ve KUMSA'nın tüm faaliyetlerine aktif olarak 

katılabilir. 

MADDE 12: Görevden Alma ve Görevi Bırakma 
12.1. İki kez üst üste Yönetim Kurulu toplantısına mazeretsiz katılmayan Yönetim 

Kurulu üyesi, Yönetim Kurulunda yapılan oylama sonucu nitelikli çoğunluğun 

kararı ile Yönetim Kurulundan çıkarılabilir. 

12.2. Herhangi bir Topluluk organının üyesi olan birinin Madde 5.4.3. uyarınca 

üyeliğine son verilmesi durumunda, ilgili üyenin Topluluk organındaki yetki ve 

sorumlulukları da doğal olarak sona erer. 

12.3. On aktif üyenin Denetim Kuruluna yazılı ve imzalı başvurusu ile Yönetim 

Kurulundaki herhangi bir üyenin görevden alma işlemi başlatılabilir. Bu durumda 

Denetim Kurulu ilgilinin savunmasını alır. Denetim Kurulu gerekli gördüğü 

durumlarda konuyu Yönetim Kuruluna ileterek ilgili kişi Yönetim Kurulunda 

yapılan oylama sonucu nitelikli çoğunluğun kararı ile Yönetim Kurulundan 

çıkarılabilir veya Denetim Kurulu ilgili durumu olağanüstü genel kurulu toplayarak 

ilgili kişi genel kurulda yapılan oylama sonucu nitelikli çoğunluğun kararı ile 

Yönetim Kurulundan çıkarılabilir. 
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12.4. Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin istifa etmesi veya görevinden 

alınması durumunda Yönetim Kurulu kendi içerisinden bir kişiyi bir sonraki seçimli 

genel kurula kadar ilgili pozisyona vekalet etmesi için seçer, ancak vekalet eden 

kişi tek oy hakkına sahip olur. Yönetim Kurulu üyelerinden ikisinin görev süresince 

görevi bırakması durumunda olağanüstü genel kurula gidilerek ilgili pozisyonların 

seçimleri tekrarlanır. 

12.5. Değişim periyodu süresi içerisinde herhangi bir Yönetim Kurulu üyesinin 

istifası veya görevden alınması durumunda seçilmiş olan yeni Yönetim Kurulu 

üyesi, eski Yönetim Kurulu üyesinin yetkisini kaybetmesinin ardından oy yetkisiyle 

beraber seçilmiş olduğu görevine başlar. 

12.6. Yürütme Kurulu üyeleri olan alt çalışma gruplarının temsilcilerinden 

herhangi birinin istifa etmesi veya görevinden alınması durumunda ilgili alt 

çalışma grubu yeni KUMSA temsilcisini en geç iki hafta içerisinde Yönetim 

Kuruluna bildirmekle yükümlüdür. 

Bölüm 4: Bütçe ve Kayıtlar 

MADDE 13: Yıllık Bütçenin Hazırlanması 

13.1. KUMSA yıllık bütçesinin hazırlanmasına Eylül ayındaki ilk Yönetim Kurulu 

toplantısı ile başlanır. Tüm alt çalışma grupları gelecek sene içerisinde yapacakları 

etkinlikleri için yıllık bütçe taleplerini Eylül aynın 15. Gününe kadar KUMSA’ya 

iletmekle yükümlüdürler. 

13.2. 15 Eylül tarihinden daha geç yollanan yıllık bütçe talepleri mali 

koordinatörün onayı ve Yönetim Kurulunun kararı ile KUMSA yıllık bütçesine 

sonradan dahil edilebilir. 

13.3. Mali koordinatör alt çalışma gruplarının yıllık bütçe taleplerini Eylül ayı 

içerisinde inceler ve alt çalışma gruplarıyla ilgili yıllık bütçe müzakerelerini 

sürdürür. 

13.4. Alt çalışma grupları 5000 TL tutarının daha üstündeki yıllık bütçe talepleri 

için ‘‘(önceki sene içerisinde kullanmış oldukları bütçelerinin miktarı) * (120% + 

yıllık enflasyon oranı%)’’ formülünde belirtilen miktardan daha fazla yıllık bütçe 

talebinde bulunamazlar. 

13.5. Yeni kurulan veya önceki sene içerisinde bütçe harcaması yapmamış alt 

çalışma gruplarının yıllık bütçe talepleri 5.000 TL’den fazla olamaz. 

13.6. KUMSA yıllık bütçesinde alt çalışma gruplarının toplam bütçe taleplerinin 

%20’si kadar tutarı beklenmedik giderler için bulundurmakla yükümlüdür. 
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13.7. Başkanın ve mali koordinatörün onaylamış olduğu KUMSA yıllık bütçe talebi 

Ekim ayı içerisinde KUMSA Yönetim Kuruluna sunulur ve Yönetim Kurulunun salt 

çoğunluğu ile Dekanlık ile müzakere edilmek üzere kabul edilir. 

13.8. Onaylanan KUMSA yıllık bütçe talebi başkan tarafından Dekanlığa iletilir ve 

Dekanlıkla olan müzakereler başkan ve mali koordinatör tarafından yürütülür. 

KUMSA yıllık bütçesi, Dekanlığın onayından sonra yürürlüğe konur. 

13.9. Madde 12’de belirtilen esaslar Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü 

durumlarda nitelikli çoğunluk ile aldığı karar sonucu süreli olarak askıya alınabilir. 

13.10. KUMSA yıllık bütçesi içerisinde her sene Dekanlığın ve Yönetim Kurulunun 

onaylamış olduğu belli bir kısım bütçe, KUMSA’ya iletilen bireysel destek 

başvurularının karşılanması için kullanılır.  

MADDE 14: Bütçenin kullanılması 

14.1. Alt çalışma grupları, yıllık olarak bütçelendirilmiş olan etkinlikleri için bütçe 

taleplerini ilgili etkinliğin tarihinden en geç bir hafta önce KUMSA’ya iletmekle 

yükümlüdür. İlgili bütçe talebi, KUMSA’ya mail atılmak suretiyle etkinliğin tarihini, 

yerini, katılımcı sayısını, katılımcıları belli ise isimlerini ve etkinliğin amacını 

içermelidir. Bu talep bilgisi ilgili yılın etkinlik takip çizelgesine alt çalışma grubu 

tarafından girilmelidir. 

14.1.1. İlgili talebin yıllık bütçedeki miktarı aşmadığı mali koordinatör 

tarafından kontrol edilir ve etkinlik takip çizelgesine onayı girilir. İlgili 

etkinliğin uygun olduğu onayı başkan tarafından etkinlik takip çizelgesine 

girildikten sonra ilgili alt çalışma grubu etkinliği yapmakla sorumludur. 

14.1.2. Etkinlik için yapılan bütçe talebi yıllık bütçe planında yer alan 

miktardan fazla ise alt çalışma grubu bütçe revizyonu talep edebilir. Alt 

çalışma grubu bütçe revizyon taslağını, bütçe talep maili ile birlikte iletir. 

İlgili bütçe revizyonu Yönetim Kurulunun salt çoğunluğunun onayı 

sonrasında mali koordinatör tarafından işleme konur. İlgili etkinliğin uygun 

olduğu onayı başkan tarafından etkinlik takip çizelgesine girildikten sonra 

ilgili alt çalışma grubu etkinliği yapmakla sorumludur. 

14.2. Alt çalışma grupları, yıllık olarak bütçelendirilmemiş olan etkinlikleri için 

bütçe taleplerini ilgili etkinliğin tarihinden en az bir ay önce KUMSA’ya iletmekle 

yükümlüdür. İlgili bütçe talebi; KUMSA’ya mail atılmak suretiyle etkinliğin tarihini, 

yerini, katılımcı sayısını, katılımcıları belli ise isimlerini ve etkinliğin amacını 

içermelidir. İstendiği takdirde ilgili etkinliğin düzenleyici sorumlusu Yönetim 
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Kuruluna ilgili etkinliğin sunumu ve açıklamasını yapmakla yükümlüdür. Yönetim 

Kurulunun onayladığı bütçelendirilmemiş etkinlik Dekanlık ile görüşülmek üzere 

işleme alınır. Dekanlığın onayı sonrası süreçler yıllık bütçelendirilmiş olan onaylı 

etkinlikler gibi yürütülür. 

14.3. Alt çalışma grupları etkinlikleri sonrasında bir hafta içerisinde etkinlik geri 

bildirim formunu (EK-3) doldurmakla yükümlüdürler. İlgili formun doldurulması 

sonrasında alt çalışma gruplarından sorumlu üye, ilgili yılın etkinlik takip 

çizelgesine etkinliğin yapıldığına dair onayı girer. 

14.4. Alt çalışma grupları, etkinliklerinin geri ödemeleri için etkinlik sonrasında 

gerekli belgeleri mali koordinatöre iletmekle yükümlüdürler. Mali koordinatörün 

ilgili belgeleri Dekanlığa teslim etmesiyle geri ödeme süreci başlatılmış olur. 

14.5. Alt çalışma grupları, etkinlik için kullanacakları basılı materyal ve ikramlar 

için de taleplerini etkinliğin tarihinden en geç bir hafta önce KUMSA’ya iletmekle 

yükümlüdürler. İlgili materyal ve ikram talebi, KUMSA’ya mail atılmak suretiyle 

etkinliğin tarihini, yerini, katılımcı sayısını, katılımcıları belli ise isimlerini ve 

etkinliğin amacını içermelidir. Bu talep bilgisi ilgili yılın etkinlik takip çizelgesine alt 

çalışma grubu tarafından girilmelidir. 

14.6. Bütün KUMSA aktif üyeleri staj haricindeki etkinlikler için bireysel destek 

başvurusunda bulunma hakkına sahiptir. Etkinliğe katılım gerçekleştikten sonra 

ilgili katılımcıya geri ödemesi KUMSA bütçe prosedürüne göre yapılır. Katılımcı 

ilgili harcama dekontlarının KUMSA’ya teslimi, katılım sertifikasının sunulması gibi 

KUMSA bütçe prosedürü uyarınca kendi payına düşen sorumlulukları yerine 

getirmekle yükümlüdür. Katılımcının bu sorumluluklarını yerine getirmemesi 

durumunda geri ödeme sağlanmaz ve bu durumdan dolayı KUMSA sorumlu 

tutulamaz. 

MADDE 15: Bütçe ve Topluluk Kayıtları 

15.1. İlgili Yılın onaylanmış KUMSA Bütçesi elektronik olarak KUMSA resmi Google 

Drive hesabında ve basılı olarak KUMSA arşivinde saklanır. 

15.2. İlgili etkinlik talepleri ve sonrasındaki tüm işlemler KUMSA resmi Google 

Drive hesabındaki ilgili yılın Etkinlik Takip Çizelgesinde saklanır. Etkinlik Takip 

Çizelgesini düzenleme ve görüntüleme erişimleri Yönetim Kurulu tarafından 

düzenlenir. Etkinlik Takip Çizelgesi her yılın sonunda basılarak KUMSA arşivinde 

saklanır. 
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15.3. Bütçe ile ilgili tüm kayıtların tutulmasından mali koordinatör sorumludur ve 

bütçe kayıtları mali koordinatör ve başkanın imzası ve onayı ile tutulur. İlgili 

kayıtlar Denetim Kurulu tarafından istendiği zaman incelenebilir. 

15.4. Topluluk üyelerinin isimleri ve iletişim bilgileri liste halinde KUMSA resmi 

Google Drive hesabında ve basılı olarak KUMSA arşivinde saklanır. 

15.5. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin isimleri ve iletişim bilgileri, bu 

görevleri kabul ettiklerine dair imzalarıyla birlikte basılı olarak KUMSA arşivinde 

saklanır. 

15.6. Yönetim veya Denetim Kuruluna verilen yazılı dilekçeler ve ilgili kurulların 

aldığı disiplin cezası kararları, üyelikten çıkarma ve alt çalışma grubu feshi gibi 

yaptırım içerikli kararlar basılı olarak KUMSA arşivinde saklanır. 

15.7. Yönetim Kurulunun aldığı genel kararlar ve toplantı notları düzenli olarak 

KUMSA resmi Google Drive hesabında saklanır. Gerekli görüldüğü takdirde bu 

kararlar da KUMSA arşivinde saklanmak üzere basılabilir. 

15.8. Bütçe dışındaki tüm konularla ilgili kayıtların tutulmasından Genel sekreter 

sorumludur ve ilgili kayıtlar genel sekreter ve başkanın imzası ve onayı ile tutulur. 

İlgili kayıtlar Denetim Kurulu tarafından istendiği zaman incelenebilir. 

15.9. Tüzükte açıkça belirtilmiş kişiler dışında kimse kayıtlarda değişiklik yapamaz, 

kayıtları yok edemez veya yeni kayıtlar oluşturamaz. Bu gibi durumların oluşması 

durumunda ilgili üyeye Madde 7.2.8. uyarınca disiplin cezası verilebilir. 

15.10. KUMSA arşivi, KUMSA’nın resmi adresi olan Koç Üniversitesi Rumelifeneri 

Kampüsünde Tıp Fakültesi Dekanlığında saklanır.  
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Bölüm 5: Ekler 

EK-1: KUMSA Aktif Üyelik Başvuru Formu 

Topluluğa aktif üye kabulünde iki şart aranır, 

• Koç Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenimini devam ettiren öğrenci 

olması, 

• Topluluğun tüzüğünü kabul etmiş olması. 

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri Topluluğunun (KUMSA) tüzüğünü kabul 

ediyorum ve KUMSA’nın aktif bir üyesi olmak istiyorum.  

o Onaylıyorum.  

o Onaylamıyorum. 

EK-2: KUMSA Alt Çalışma Grubu Açma Talep Formu 

KUMSA altında yeni bir çalışma grubunun açılması için bu form eksiksiz olarak 

doldurulup, KUMSA Yönetim Kurulu bilgilendirilmelidir. 

1- Alt Çalışma Grubunun İsmi  

2- Alt Çalışma Grubunun Kurucu Yönetim Kurulu üyeleri  

Kurucu üyeler tüzük gereği dört kişiden az olmaz. İlgili tüm kurucu 

üyelerin isim, soyisim ve sınıflarını yazınız. 

3- Bu alt çalışma grubu niye kurulmalıdır?  

Neden bu alt çalışma grubunun Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 

bulunması gerektiğini ve mevcut alt çalışma gruplarından nasıl ayrıldığını 

açıklayınız. Alt çalışma grubunun misyonundan ve izleyeceği yoldan 

bahsediniz. 

4- Kurulacak olan alt çalışma grubunun KUMSA'dan beklentisi nedir?  

Bir bütçe gerekliliği var ise yıllık bazda alt çalışma grubunun bütçe gideri 

tahminen ne kadar olacaktır belirtiniz. 

5- Kurulacak olan alt çalışma grubunun (varsa) ilgili materyallerini paylaşır 

mısınız?  

Kurulmasını istediğiniz alt çalışma grubunun gerekliliğini kanıtlayan her 

türlü materyal ve varsa planlanan logosu, etkinlik materyallerini 

paylaşmanız ilgili karar için önem taşımaktadır. 
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EK-3: Etkinlik Geri Bildirim Formu 

Her alt çalışma grubu yaptıkları etkinlik sonrasında bu geri bildirim formunu 

doldurmak ile yükümlüdür. 

1- Hangi alt grubun veya grupların etkinliğidir?  

o EMSA-KU  

o KÜ-TÖB  

o KU-MRC  

o KU-CALM  

o KU-TEK 

o KU-KEK  

o KUSIG  

2- Etkinliğe katılan toplam katılımcı sayısı kaçtır? 

3- Etkinliğe katılan Koç Üniversitesi Tıp Fakültesinden katılımcı sayısı kaçtır? 

4- Etkinlikte aktif rol alan katılımcılarının isimlerini ve sınıflarını paylaşınız. 

5- Etkinlik Tarihini (başlangıç) giriniz 

6- Etkinlik Tarihini (bitiş) giriniz 

7- Etkinlik nerede gerçekleşti? (Etkinlik Mekanı) 

8- Etkinliği tanımlayınız. (Bu yazının KUMSA Bülteninin oluşturulmasında 

kullanılacağını göz önünde bulundurarak yazınız.) 

9- Etkinliğe katılan konuklarınızın (varsa) bilgilerini bizimle paylaşınız. 

10- Lütfen etkinlikle ilgili etkinliğin genelini yansıtan birkaç fotoğrafı veya 

materyali bizimle paylaşabilir misiniz? (Buraya yükleyerek bu materyallerin 

KUMSA Bültende kullanılmasını kabul etmiş oluyorsunuz.) 

11- Etkinlik dışardan katılıma açık mı kapalı mı? (Koç Üniversitesinde düzenlenen 

etkinlikler için soru) 

12- Etkinlik için KUMSA'dan maddi destek alındı mı? 

13- KUMSA'nın etkinlik için sağladığı maddi destek tutarı nedir? 

14- Etkinliğe KUMSA desteği dahil toplam kaç lira harcadınız? 

15- Etkinliğin kişi başı katılımcı ücreti (varsa) ne kadardı? 
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16- KUMSA'nın etkinlik boyunca rolüne karşın olumlu ve olumsuz eleştirileriniz 

nelerdir? 

17- Gelecek sene için bu etkinliğin geliştirilmesi adına KUMSA ne yapmalıdır? 

EK-4: KUMSA Bireysel Başvuru Destek Formu 

Bireysel etkinlik katılımı gösterip bu etkinlik için KUMSA’dan destek almak isteyen 

aktif üyeler bu formu doldurmak ile yükümlüdür. Bireysel destek başvuru 

prosedürüne buradan ulaşabilirsiniz. 

  1- Katılımcının İsmi ve Soyismi 

  2- Katılımcının E-Posta Adresi 

  3- Katılımcının Sınıfı 

  4- Hakkında Destek Talep Edilen Etkinliğin İsmi 

  5- Etkinliği Açıklayan Bir İnternet Sitesi Linki (Opsiyonel) 

6- Hakkında Destek Talep Edilen Etkinliğin Açıklaması (Opsiyonel, etkinliğin yer, 

tarih, içerik gibi detaylarını belirtebilirsiniz.) 

7- Katılımcının Etkinlikteki Rolü 

8- Talep Edilen Desteğin Detaylı Dökümü (Lütfen talep ettiğiniz destek miktarını 

kısa bir açıklamayla beraber belirtiniz. Destek miktarının TL cinsinden olmasına 

dikkat ediniz. Örnek: Kongre Katılım Ücreti-700 TL, Kongre şehrine gidiş bileti-500 

TL, 3 gün 2 gece konaklama masrafı-600 TL...) 

9- Motivasyon Mektubu (Bu kısım etkinliğe neden katılmak istediğinizle alakalıdır 

ve şu tip sorulara yanıt vermesi önerilir: "Bu etkinliğe katılımdaki amacınız 

nedir?", "Bu etkinliğin size ne gibi katkıları olacağını düşünüyorsunuz?", "Bu 

etkinliğe katılımınızın Koç Üniversitesi’ne veya Tıp Fakültesi’ne herhangi bir katkısı 

olacağını düşünüyor musunuz? Eğer düşünüyorsanız bu katkıları açıklar mısınız?") 

10- Ek Belgeler (Kabul bildirisi, davet mektubu, varsa katılımcı tarafından etkinlik 

için üretilmiş içerik vs.) 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/10Ermwv8l-wk9XPD4Q4sf1ZpKIgf8NKJS
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*** 

Bu tüzük 15 Madde ve 4 Ekten oluşur. 

14.05.2018 tarihinde yapılan online oylama sonucu 66 kabul, 6 çekimser, 1 red oy ile KUMSA 

Genel Kurulu tarafından kabul edilmiştir. 

11.05.2019 tarihinde yapılan online oylama sonucu 97 kabul, 15 red oy ile KUMSA Genel Kurulu 

tarafından revize edilmiştir. 

 

*** 

 

 


