KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ
Madde l- Amaç ve Kapsam
Bu yönergenin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 47.maddesi uyarınca Kadir Has
Üniversitesi Öğrenci Kulüplerinin kuruluş ve çalışma esas ve usulleri ile bilimsel, kültürel ve
sosyal etkinliklerini düzenlemektir.
Madde 2- Tanımlar
(a) Üniversite: Kadir Has Üniversitesini,
(b) Rektör: Kadir Has Üniversitesi Rektörünü,
(c) Genel Sekreter: Kadir Has Üniversitesi Genel Sekreterini,
(d) SKS: Kadir Has Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığını,
(e) Öğrenci Kulüpleri Birliği: Kadir Has Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire
Başkanlığına bağlı olarak öğrenci kulüplerinden oluşan birimin adını,
(f) Öğrenci Kulüpleri: Bu yönergede kulüp veya kulüpler olarak; Kadir Has Üniversitesi
öğrencileri tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası uyarınca kurulan kulüpleri,
(g) Öğrenci Kulüpleri Birliği Yürütme Kurulu: Öğrenci Kulüplerinin işleyiş, denetim ve
koordinasyonunu yapan üst kurulu,
tanımlamaktadır.
Madde 3- Kuruluş
Öğrenci Kulüplerinin kuruluşuna ilişkin öğrenciler tarafından yapılan başvurular Sağlık, Kültür
ve Spor Daire Başkanlığı’na iletildik sonra Öğrenci Kulüpleri Birliği Yürütme Kurulunda
değerlendirilip uygun görülen başvurular kabul edilir.
Madde 4- Öğrenci Kulüplerinin Faaliyet Esasları
Kulüpler, yapacakları
mecburiyetindedir.

faaliyetleri

belirlerken,

aşağıdaki

esaslara

riayet

etmek

a) Bir kulübün kurulabilmesi için; en az 10 öğrencinin, bir öğretim elemanının danışmanlığında
olmak üzere başvuruda bulunması gereklidir. Kurucu üyeler bir dilekçe ve kurmak istedikleri
kulübün uygulama esaslarını gösteren kulüp tüzüğünü (ek-1) içeren başvuru dosyası ile Sağlık,
Kültür ve Spor Daire Başkanlığına başvururlar.
b) Kulüpler Anayasa’mızda ifadesini bulan; devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne, hukuk
devleti ilkesine, temel hak ve özgürlüklere, laikliğe, yasalara aykırı tutum, davranış ve faaliyette
bulunamazlar.
c) Kulüpler, Üniversite'nin eğitim ilkelerine, akademik çalışma ortamına, disiplin esaslarına,
mevcut yönetmelik, genelge ve kararlara uygun şekilde faaliyette bulunurlar.
d) Kulüpler, Üniversite içinde ya da dışında gerçekleştirmek istedikleri her türlü faaliyeti yazılı
olarak Öğrenci Kulüpleri Danışmanlarına bildirmek ve onlardan onay almak zorundadırlar.
Kulübün faaliyetleri gereği üyelerinin katılacağı yarışma, konferans, kongre gibi etkinlikler;
etkinliğin günü yeri ve saatini belirterek ve katılması istenen üye listesiyle birlikte en az bir
hafta önce Öğrenci Kulüpleri Danışmanlarının onayına sunulmak zorundadır.
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e) Kulüpler, siyasi partiler ile ilişki içinde olamazlar.
f) Kulüpler, yürüttükleri faaliyetlerde din, dil, ırk, etnik köken, milliyet, cinsiyet ve benzer
nedenlerle ayrım yapamazlar.
g) Kulüpler, kendi aralarındaki ortak etkinliklerde ve işbirliği alanlarında bir kulüp lehine
herhangi bir hiyerarşi yaratamazlar.
h) Kulüpler, ticari faaliyette bulunamaz, üyelerine maddi çıkar sağlayamazlar.
Madde 5- Öğrenci Kulüpleri Tüzüğünün İçeriği
Öğrenci Kulüplerinin çalışma, faaliyet esas ve usulleri kulüp tüzüğü ile düzenlenir. Tüzükte
aşağıdaki hususlara yer verilmesi zorunludur.
a) Kulübün ismi ve adına uygun olarak amacı belirtilir. Aynı amaçta yeni bir kulübün kurulması
teklif edilemez.
b) Kulüp üyeliğine kabul, üyelerin hak ve mükellefiyetleri ve üyeliğin sona erme esasları Kulüp
Tüzüğünde düzenlenir;
c) Kulüp organları olarak Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu'nun işleyişine
ilişkin bilgiler tüzükte yer alır.
d) Yönetim Kurulu'nun işleyişi ve kendi içindeki iş bölümü tüzükte belirtilir.
Madde 6- Üyelik
Kulüpler, üyelikle ilgili hükümleri düzenlerken, aşağıda belirtilen ilkelere uymak zorundadır.
a) Kulüplere sadece Kadir Has Üniversitesi öğrencileri ön lisans ve lisans öğrencileri üye
olabilir. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri kulüplere üye olabilir, ancak yönetim
kurullarındagörev alamazlar. Bunun dışındaki kişiler kulüplere üye kaydedilemezler.
Üniversite dışından gelen çalıştırıcı, eğitmen gibi görevli kişiler Rektörlüğün onayı ile sadece
çalışmalara katılabilirler, kulübe üye olamazlar. Bir öğrenci birden fazla kulübün üyesi olabilir.
b) Kulübe üyelik başvurusu yapıp üyelik kayıt işlemlerini tamamlayan her öğrenci ilgili
kulübün üyesi olur ve yönetim kurulu tarafından kulüp üye defterine kaydedilir. Mezun olan
öğrencilerin kulüp üyelikleri kendiliğinden düşer.
c) Üyelikten çıkarılma kararı, kulüplerin Yönetim Kurullarının önerisi ve Genel Kurullarına
kayıtlı üye sayısının 2/3 çoğunluğunun oyunu gerektirir. Disiplin suçu işleyen öğrencinin,
Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer.
d) Kulüp üyesi kulübe yapacağı yazılı başvuru ile üyelikten her zaman istifa edebilir.
Madde 7- Kulüplerin İşleyişi
Kulüplerin işleyişi aşağıdaki kurallar çerçevesinde yürütülür:
a) Her eğitim-öğretim yılında yapılacak tüm Genel Kurul, Yönetim Kurulu toplantılarında
alınacak kararlar kulüp karar defterine yazılır. Kulüp karar defteri Kulüp Danışmanı, Sağlık,
Kültür ve Spor Daire Başkanı ile Öğrenci Kulüpleri Birliği Yürütme Kurulunun incelemesine
açıktır.
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b) Her eğitim-öğretim yılında, ilgili kulüp tarafından, o yıl içinde düzenlenmesi öngörülen
etkinliklerin amacı ve içerikleri belirtilir, etkinliklerin tarihleri saptanır. Öğrenci Kulübü
danışmanlarının onayladığı etkinlikler Kulüp yönetim kurulu aracılığı ile en geç 15 gün
öncesinden Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına iletilir. Öğrenci Kulüpleri Birliği
Yürütme Kurulu tarafından uygun görülen etkinliklere izin verilir.
c) Kulüpler, tamamlanan eğitim ve öğretim yılının tüm etkinliklerini öğretim yılı sonunda bir
rapor halinde Danışmanlarının onayı ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na bildirirler.
d) Üyelerden üyelik aidatı kulüp danışmanının onayı ile isteğe bağlı olarak alınabilir.
Madde 8- Kulüplerin Organları
Kulüplerin zorunlu organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kuruludur:
a) Genel Kurul:
Genel Kurul kulüp üyelerinden oluşur ve her yıl Eylül ayında kayıtlı üye sayısının yarıdan bir
fazlası ile toplanarak, kararlarını, toplantıya katılan üye sayısının yarıdan bir fazlası ile alır. İlk
toplantının, toplantı yeter sayısının sağlanamaması nedeniyle yapılamaması halinde, ikinci
toplantı, ilk toplantıdan bir hafta sonra, aynı yerde toplantı yeter sayısı aranmaksızın
gerçekleştirilir. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı kulüp yönetim ve denetleme kurulları
üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Genel kurul toplantıları Kulüp Danışmanının
gözetiminde gerçekleştirilir. Genel kurul, yönetim kurulunun, denetleme kurulunun veya kulüp
üyelerinin 1/3’ünün yazılı isteği ile olağanüstü toplanabilir.
Genel Kurulun görevleri şunlardır:
(1) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerini seçmek,
(2) Faaliyet döneminin planlarını yapmak ve çalışma ilkelerini belirlemek,
(3) Yönetim Kurulu'nun faaliyet raporunu görüşmek ve onaylamak.
(4) Yönetim Kurulu'nun üyelikten çıkarmaya ilişkin önerilerini inceleyip karara bağlamak.
(5) Denetleme Kurulu’nun raporlarını inceleyip karara bağlamak.
b) Yönetim Kurulu:
Yönetim Kurulu kulübün yürütme organıdır. Her akademik yılın başında Genel Kurul
tarafından bir yıl için seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Hazırlık sınıfı öğrencileri
Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilemezler. Bir kulübün Yönetim Kurulunda yer alan
öğrenciler bir başka kulübün Yönetim Kurulunda yer alamazlar. Yönetim Kurulu kararları üye
tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu her dönemde 2 kez toplanır.
Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
(1) Kendi aralarında görev dağılımı yaparak başkan, başkan yardımcısı ve Genel Sekreteri
seçmek.
(2) Yönetim Kurulu üyeleri arasından Öğrenci Kulüpleri Birliği Genel Kurulunda kulübü temsil
etmek için bir üye seçmek.
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(3) Genel Kurul'un toplantı yerini, tarihini, saatini ve gündemini saptayarak üyelere en az 15
gün önceden bildirmek.
(4) Kulüp çalışmalarının azami verimlilikte icrası ile işbu Yönergenin ve kulüp tüzüğünün
uygulanmasından Üniversite'nin ilgili birimlerine karşı sorumlu olmak.
(5) Kulüp faaliyetlerini Kulüp Danışmanına bildirmek ve onay almak.
(6) 9. maddede sayılan evrakı ve defterleri usulüne uygun tutarak talep üzerine Kulüp
Danışmanının ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının denetimine sunmak.
(7) 9. maddede sayılan evrakı ve defterleri her akademik yılın sonunda Sağlık, Kültür ve Spor
Daire Başkanlığına teslim etmek.
c) Denetleme Kurulu:
Denetleme Kurulu; Genel Kurul adına Yönetim Kurulunu ve kulüp faaliyetlerini denetler.
Genel kurul tarafından seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulunun görevi
şunlardır;
a) Kulübün evraklarını, defterlerini ve demirbaş eşyanın durumunu incelemek.
b) Kulübün faaliyetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğunu denetlemek.
c) Gerektiğinde Yönetim Kurulunu yazı ile uyarmak.
d) Gerekli gördüğü hallerde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak.
e) Genel Kurul ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına rapor vermek.
Denetleme Kurulu yılda en az bir kez denetleme yaparak genel kurula rapor sunar. Denetleme
Kurulu Genel Kurul kararı ile her zaman görevden alınabilir.
Madde 9- Defter ve Evraklar
Üye Kayıt Defteri, Yönetim Kurulu Karar Defteri, Genel Kurul Tutanakları, Üniversite
tarafından kulübün kullanımına sunulmuş demirbaş eşyanın listesi ve Gelen-Giden Evrak
Defteri; her kulübün usulüne uygun ve zorunlu olarak tutması ve talep halinde Üniversite'nin
ilgili birimlerine göstermesi gereken defter ve evraklardır.
Madde 10- Kulüplerin Sorumlulukları ve Müeyyideler
Kulüplerin sorumluluk esasları ile ilgili müeyyideler, tüm kulüpler için geçerli olmak üzere
aşağıda belirtilmiştir;
a) Kulübün kullanımına sunulmuş demirbaş eşyaların her eğitim-öğretim yılı sonunda
Üniversite'ye tesliminde herhangi bir hasar ya da eksik tespit edilmesi halinde, hasarlı ya da
eksik demirbaş eşyalar, ilgili kulübün Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından tazmin edilir.
Yönetim Kurulu daha sonra kusurlu kişilere rücu edebilir.
b) Yükümlü oldukları defter ve kayıtları tutmayan, eksik tutan, defter ve kayıtlarında yanlış
bilgi ve belgelere yer veren, tutmakla yükümlü oldukları defter ve belgelerin talebi halinde
Kulüp Danışmanına, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına ve Öğrenci Kulüpleri Birliği
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Yürütme Kuruluna vermeyen öğrenci kulübünün faaliyetleri Öğrenci Kulüpleri Birliği Yürütme
Kurulu tarafından durdurularak, kulüp kapatılır.
c) Üniversite içinde ya da dışında izinsiz faaliyet yaptığı tespit edilen kulüplerin faaliyetleri
durdurularak, kulüp kapatılır.
d) Genel Kurulu toplanamayan kulüpler ile bir yıl boyunca hiçbir etkinlik yapmayan kulüpler
kapatılabilir.
e) Hakkında kapatma kararı verilmiş olan kulübün malvarlığı Rektörlüğe devredilmiş sayılır.
f) Herhangi bir nedenle kapatılan kulüp yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri bir yıl süre
ile başka bir kulüpte kurucu üye, yönetim kurulu üyesi, denetim kurulu üyesi olamazlar.
Madde 11- Öğrenci Kulüplerinin Gelirleri
Öğrenci Kulüplerinin gelirleri; Üniversite Mütevelli Heyeti'nin onayı ile Üniversite
bütçesinden Öğrenci kulüplerine aktarılacak olan ödenekten; kulüp etkinliklerinden elde
edilecek olan gelirden; yardımlardan; aidatlardan; bağışlar ile diğer gelirlerden oluşur.
Madde 12- Öğrenci Kulüplerinin Giderleri
Öğrenci Kulüplerinin giderleri, Kulüp etkinliklerinin gerektirdiği satın alma ve bakım-onarım
giderlerinden; Kulüp etkinliklerinin gerektirdiği ulaşım, yemek ve organizasyon giderlerinden;
eğitmen ücretleri ile diğer giderlerden oluşur.
Madde 13- Kulüp Gelirlerinin Muhafazası
11. maddede sayılan tüm kulüp gelirleri Rektörlükçe gösterilecek bir banka hesabına yatırılır
ve bu hesapta biriken fonun harcaması Danışmanların önerisi ve Öğrenci Kulüpleri Birliği
Yürütme Kurulunun onayı ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilir.
Kulüplerin elde ettikleri gelirlerin, geliri elde eden kulüp için harcanması ilkesi gözetilir.
Madde 14- Yürürlük
Bu Yönerge, Üniversite Senatosu tarafından kabulüne müteakip Üniversite web sitesinde
yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 15- Yürütme
Bu Yönerge hükümleri, Kadir Has Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.
Geçici Madde
Madde 1- Faaliyetine devam etmek isteyen mevcut kulüplerin, bu Yönergenin yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren yeniden kuruluş başvurusu (tüzük ve ilgili formlar ile birlikte) yapması
gerekir.
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Ek 1- Kulüplerin Tüzük Formatı
Kulüpler iç işleyişlerini düzenlemek amacıyla, aşağıda ana başlıkları verilen tüzüğü
oluşturmakla yükümlüdür.
Kulübün Adı:
Amaç:
Çalışma Şekil ve Alanları:
Kurucular:
Üyelik:
Üye Olma:
Üye Hakları:
Üyelikten Çıkma:
Üyelikten Çıkarılma:
Kadir Has Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi (06.08.2015)
Kulüp Yönetim Organları:
Genel Kurul:
Toplantı Zamanı:
Çağrı Usulü:
Toplantı Yeri:
Toplantı Yeter Sayısı:
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:
Genel Kurul Sonuçları Bildirimi:
Toplantı Yeri:
Toplantı Yeter Sayısı:
Yönetim Kurulu ve Görevleri:
Kulüp Defteri:
Kulüpler bu yönergedeki ana maddeleri açıklamalı bir şekilde tüzüklerinde belirtmek
zorundadırlar.
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