T.C.
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ
(Kabulü:10.10.2018 tarih ve 14 sayılı Senato Kararı)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş
Amaç
Madde 1- Bu Yönergenin amacı, öğrenci kulüplerinin kuruluşlarına, işleyişlerine ve
denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2 – Bu Yönerge İstanbul Gelişim Üniversitesi’ndeki öğrenci kulüplerinin kuruluşunu,
işleyişini ve faaliyetlerini kapsar.

Dayanak
Madde 3- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 47. Maddesi ve Yükseköğretim Kurulu
Mediko-Sosyal Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Uygulama Yönetmeliğinin 10. Maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 – Bu yönergede geçen;
a) Başkan: Öğrenci Kulübü Başkanını,
b) Danışman: Öğrenci Kulübü Danışmanını,
c) Denetim Kurulu: Öğrenci Kulübü Denetim Kurulunu
ç) Genel Kurul: Öğrenci Kulübü Genel Kurulunu,
d) Öğrenci Etkinlikleri Direktörü: SKS Daire Başkanı tarafından görevlendirilen öğrenci
kulüpleri direktörünü,
e) Kulüp: Üniversite Öğrenci Kulüplerini,
f) ÖKKK: Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulunu,
g) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektör’ünü,
h) Rektör Yardımcısı: Eğitim Öğretim Rektör Yardımcısını,
ı) Genel Sekreter: İstanbul Gelişim Üniversitesi Genel Sekreteri’ni
i) SKS: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığını,
j) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesi’ni
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k) Yönetim Kurulu: Öğrenci Kulübü Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulunun Kuruluş, İşleyiş ve Görevleri
Kuruluş
Madde 5– (1) Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu, Eğitim Öğretim’den sorumlu Rektör
Yardımcısı başkanlığında, Genel Sekreter, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı, Öğrenci İşleri
Daire Başkanı, Öğrenci Etkinlikleri Direktörü’nden oluşan toplam beş üyeden oluşur.
İşleyiş
Madde 6- (1) ÖKKK her yıl Kasım ayında toplanır. Bunun dışında ihtiyaç olması halinde,
Eğitim Öğretim Rektör Yardımcısının çağrısıyla toplanabilir.
(2) ÖKKK üye tam sayısının en az üçte ikisi ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt
çoğunluğu ile karar alır.
(3) ÖKKK’nın sekretarya hizmetleri Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca yürütülür.
Görevleri
Madde 7– Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu genel karar organıdır.
(1) Ders dışı öğrenci faaliyetlerinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda belirtilen amaçlara
aykırı düşmeyecek bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
(2) Öğrencilerin ders dışındaki mesleki, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerinin
yürütülmesi amacıyla kurulan kulüplerin çalışmalarını koordine etmek, her öğrencinin kulüp
faaliyetlerine katılabilmesini sağlayacak usul ve esasları belirlemek.
(3) Öğrenci kulübü kurulmasına karar vermek,
(4) Öğrenci kulüplerinin gereken harcamalarını üst yönetime ileterek onayını almak.
(5) Mevcut öğrenci kulüpleri Yönergesinin değişikliği halinde, kurulmuş olan tüm kulüplerin
formlarını güncellemek, güncellemelerini gerçekleştirmemiş olan kulüplerin kapatılmasına
karar vermek.
(6) Kulüp etkinlik ve yükümlülüklerini, bu yönerge, kulüp tüzüğü ve Yükseköğretim Kurumları
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'ne uygunluk yönünden denetletmek ve gerekirse kulüp
faaliyetlerini dondurmak ve son vermek.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Kulüplerinin Kuruluşu ve Faaliyetleri
Kuruluş
Madde 8– (1) Üniversitede önlisans ve lisans kayıtlı olan ve herhangi bir disiplin cezası
almamış en az öndört kurucu öğrenci üye tarafından kurulur.
(2) Öğrenci kulüpleri, amaçlarına uygun isimler alır ve aldıkları isme uygun faaliyette
bulunurlar. İsmi ve/veya amacı aynı olan birden fazla kulüp kurulamaz.
(3) Kulüp başvuruları her akademik yılın başlangıç tarihinden itibaren 6 (altı) hafta içerisinde
tamamlanır.
(4) En az on dört lisans ya da ön lisans öğrencisi, öğrenci belgeleri ile birlikte Kurucu Üye
olarak, kurmak istedikleri kulüb için kulüb başvuru formunu (EK.1), bir Öğretim Elemanının
kulüp danışmanlığını kabul ettiğine dair imzalı belgeyle (EK.2), SKS Daire Başkanlığına
başvurur. Kulüp başvuru formunda önerilen kulübün faaliyet alanı, daha önce kurulmuş faal bir
kulüple birebir benzerlik taşımamalıdır. Kulüp kurma başvurularını alan Sağlık, Kültür ve Spor
Daire Başkanlığı, Öğrenci Etkinlikleri Direktörü, formları inceler; eğer varsa öğrencilerin
eksiklerini tamamlamalarına yardımcı olarak görüş bildirir, geri dönüşümde bulunur ve
başvurunun sağlıklı yapılması için teşvik eder. Yapılan incelemede bir eksiklik bulunmazsa; bu
konudaki görüş yazısıyla birlikte başvuru dilekçesi ve ekleri Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon
Kurulu’na sunulur. Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu tarafından onaylanan kulüpler
resmi olarak açılmış demektir.
(5) Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu’nun kulüp açma onayı alındıktan sonra, kurucu
üyeler tarafından Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu belirlenir. Kulüp Yönetim Kurulu,
Başkan, Başkan Yardımcısı, Yazman, Sayman, ve bir asil üyeden oluşur, kulüp Denetim Kurulu
üç asil, bir yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu belirlendikten sonra, gerekli tüzük hazırlığına
başlarlar. “Öğrenci Kulübü Tüzüğü” (EK.3) Öğrenci Kulüpleri Yönergesine uygun olarak
hazırlanmalı, kulüp adını, amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organlarını ve üyelik
bilgilerini belirtmeli ve kulüp danışmanına onaylatılmalıdır. Kulüp için okul tarafından alınmış
olan kulüp etkinlik materyalleri, zimmet formu doldurularak (EK.4) kulüp başkanına
zimmetlenir. Her kulüp kendi faaliyetlerini simgeleyecek şekilde bir ambleme sahip olmalıdır.
SKS Daire Başkanlığı ve Kulüp kurucu üyeleri işbirliği ile hazırlanan amblem, Kulüp amblem
formuna (EK5) entegre edilerek SKS Daire Başkanlığı’na teslim edilir. Kulüp kapsamındaki
kurucu 14 üyenin, Yönetim ve Denetim Kurulları Üye Bildirim Formunu (EK.6) Kulüp
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kapsamında diğer aktif rollerde yer alacak üyelerin, Kulüp Üye Formunu (EK.7) doldurarak
SKS’ye iletmeleri gereklidir.
(6) Kurucu üyeler tüzük taslağının her sayfasını paraflayarak Yönerge ve ona tabi olan
taslağının maddelerini okuduklarını ve kabul ettiklerini beyan ederler.

Faaliyetleri
Madde 9- (1) Öğrenci Kulüplerinin Faaliyet Esasları;
a) Anayasa’da ifadesini bulan, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne, hukuk devleti
ilkesine, temel hak ve özgürlüklere, laiklik ilkesine ve yasalara uygun tutum, davranış ve
faaliyetlerde bulunurlar,
b) Tüm etkinliklerinde üniversite mevzuatına ve kararlara uymak zorundadırlar,
c) Siyasi partilerle ilişki içinde olamazlar,
ç) Üniversitenin fiziki mekânlarına ve eğitim faaliyetlerine zarar verecek etkinliklerde
bulunamazlar,
d) Faaliyetlerinde, din, dil, ırk, etnik köken, milliyet, cinsiyet ve benzer nedenlerle ayrımcılık
yapamazlar,
e) Kulüpler arası ortak etkinliklerde ve işbirliği alanlarında bir kulüp lehine herhangi bir
üstünlük yaratamazlar,
f) Ticari faaliyette bulunamazlar ve üyelerine maddi çıkar sağlayamazlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kulüp Üyeliği Üye Hakları ve Üyelikten Çıkarılma
Üyelik
Madde 10 – (1) Kulüp üyesi olabilmek için İstanbul Gelişim Üniversitesi lisans veya önlisans
öğrencisi olmak gereklidir.
(2) SKS Daire Başkanlığına teslim edilen üye listesindeki bütün isimler bir akademik yılı
doldurmak kaydıyla kulüp başkanlığı seçimlerinde oy kullanabilir veya kulüp başkanlığına
aday olabilir. Kulüplerde bir akademik yıl üyeliğini tamamlayan öğrenciler, “aktif üye” olarak
adlandırılır ve seçme-seçilme haklarına sahip olurlar.
(3) Kulübün amaçlarına aykırı davrananlar, kulübü kişisel çıkarlarına göre kullanmak ve
yönetmek isteyen üyeler ile öğrencilik sıfatının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak
nitelikte davranışlarda bulunanlar, Kulüp Yönetim Kurulu’nun gerekçeli ve SKS Daire Başkanı
tarafından onaylanmış teklifinin Kulüp Genel Kurul üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun
kabulüyle kulüp üyeliğinden çıkartılır.
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(4) Disiplin cezası alan öğrenciler kulüp yönetiminde ve denetim kurullarında görev
alamazlar.
(5) Kulüp üyeliği, üyenin yazılı isteğini Yönetim Kurulu’na iletmesiyle son bulur.
(6) Bir öğrenci birden fazla kulübe üye olabilir ancak birden fazla kulüp Yönetim Kurulunda
yer alamaz. Üniversite akademik ve idari personeli, mezunları, üniversiteden ayrılmış Öğretim
Elemanları, Üniversite ve kulübe önemli katkıları olanlar Kulüp Yönetim Kurulu kararı ile fahri
üye olabilirler. Fahri üyeler kulüp organlarında görev alamazlar ve oy kullanamazlar ancak
kulüp etkinliklerinde görev alabilirler.
(7) Üyeliğe kabul konusunda Yönetim Kurulu yetkili olup, somut bir nedene bağlı
olmadan kulüp üyeliğine yapılan başvuruları reddetme hakkına sahip değildir.
(8) Yönetim Kurulu, üyeliği reddedilen veya sonlandırılan adaya bu durumu gerekçeli olarak
bildirmek zorundadır.
(9) Üyelikten çıkarılması onaylanan öğrenciler, bu karara karşı yedi gün içinde SKS’ye itiraz
edebilirler. Yapılan itirazlar SKS tarafından incelenerek karara bağlanır.
Üye Hakları
Madde 11- (1) Oy kullanma hakkı.
(2) Kulüp faaliyetlerine katılma hakkı.
(3) Kulüp organlarında görev alma hakkı.
(4) Kulübe sağlanan imkanlardan yararlanma hakkı.
Üyelikten Çıkma/Çıkarılma
Madde 12 - (1) Kulüpten ayrılmak isteyenler Yönetim Kuruluna dilekçe ile başvururlar. Bu
başvurular Yönetim Kurulu kararı ile sonuçlandırılır.
(2) Mezun olan öğrencilerin kulüp üyeliği sona erer.
(3) Kulüp faaliyetlerine aykırı eylem ve işlemlerde bulunan öğrencilerin üyeliğine Yönetim
Kurulu kararıyla son verilir.
(4) Kulüpten ayrılan ve çıkarılanlar kulüp çalışmaları ve varlığı üzerinde hak iddia edemezler.
(5) Kulüp üyeliği ve üyelikten çıkarılma konusunda doğacak anlaşmazlıklarda karar mercii
SKS’dir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kulüp Tüzüğü, Organları ve Görevleri
Tüzük
Madde 13– (1) Her kulüp, yönergede belirtilen esaslara aykırı olmamak üzere bir tüzük
hazırlamak zorundadırlar.
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(2) Kulüplerin Tüzükleri bu Yönerge hükümlerine göre hazırlanır. Tüzüğün değiştirilmesi
Genel Kurul üye tam sayısının en az üçte biri veya Yönetim Kurulu tarafından teklif edilebilir.
Teklif, Genel Kurul üye tam sayısının en az üçte iki çoğunluğuyla kabul edilir. Tüzük
değişikliğinin yürürlüğe girmesi Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu onayıyla kesinleşir.

Organlar
Madde 14 – (1) Kulüp organları şunlardır;
a) Genel kurul
b) Yönetim kurulu
c) Denetim kurulu
ç) Danışman
d) Başkan
Genel Kurul ve Görevleri
Madde 15 – (1) Genel Kurul; Öğrenci Kulübünün tüm üyelerinden oluşur.
(2) Genel kurul, Yönetim Kurulu’nun isteği üzerine her akademik yarıyılda en az bir kere kulüp
danışmanının katılımıyla, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Toplantı sonrası Genel
Kurul Toplantı Tutanağı (EK.11) SKS’ye iletilir.
(3) Genel kurul üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Salt çoğunluk sağlanamaz ise, 15
gün sonra yapılacak ikinci toplantıda, toplantı yeter sayısı aranmaz. Aksine bir nisap
belirtilmeyen hallerde kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır.
(4) Genel Kurulun görevleri şunlardır;
a) Her akademik yılın sonunda, bir sonraki akademik yıl için Yönetim ve Denetleme
Kurulları’nın asil ve yedek üyelerini seçer.
b) Üyelikten çıkarılma tekliflerini karara bağlar.
c) Fahri üyelik, danışmanlık ve çalıştırıcılık teklifleri konusunda karar verir.
ç) Her akademik yılın başında öngörülen faaliyet program taslağını onaylar.
d) Tüzük değişikliklerini karara bağlar.
e) Gerektiğinde Yönetim Kurulu’nu görevden alır.
f) Kulüp kuruluşlarında belirlenen danışmanın ayrılması durumda yerine Üniversite’de görev
yapan bir Öğretim Elemanına danışman olarak, , Kulüp Danışmanlığı Kabül Formu (EK.2) ile
SKS Daire Başkanlığına önerir. Danışman SKS Daire Başkanı’nın onayı ile göreve başlar.
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Yönetim Kurulu ve Görevleri
Madde 16 – (1) Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen beş asil ve beş yedek üyeden
oluşur. Yönetim kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların
oy çokluğuyla karar alır. Oyların eşit çıkması halinde başkanın oyu yönünde karar alınmış
sayılır. Kulüp başkanı, Yönetim Kurulunun doğal üyesi ve aynı zamanda başkanıdır.
(2) Yönetim Kurulu üyesi, yalnızca bir kulübün Yönetim Kurulunda yer alabilir ve başka
kulüplerin yönetim ve denetim kurulunda görev alamaz.
(3) Toplantılara Kulüp Başkanı katılamaması durumunda ise Başkan Yardımcısı başkanlık
yapar.
(4) Yönetim kurulu üyeliklerinden herhangi bir nedenle boşalma olması halinde ilk sıradaki
yedek üye, Yönetim Kurulu asil üyesi olur..
(5) Kulüp Başkanı, başkan yardımcısı, sayman ve yazman herhangi birinin istifa etmesi veya
değişiklik olması durumunda Yönetim Kurulu tekrar toplanarak görev dağılımı yapar ve yeni
görev dağılımını 7 gün içerisinde SKS'ye bildirilir.
(6) Yönetim Kurulu’nda alınan tüm kararlar Yönetim Kurulu Toplantı Formu (EK.12)’nu
SKS’ye teslim eder.
(7) Yönetim Kurulunun Görevleri;
a) Akademik yılın başında bütçe taslağını, öngörülen faaliyet programını, akademik yılın
sonunda ise faaliyet raporunu ve mali bilançoyu hazırlamak ve SKS’ye sunmak.
b) Kulüp üye başvurularını kabul etmek ve üyelikleri sonlandırmak.
c) Kulüp faaliyetlerini yürütmek.
(8) Yönetim kurulunun değişmesi halinde önceki Yönetim Kurulu; kayıt, bilgi ve belgeleri
tutanakla SKS’ye teslim eder.
Denetim Kurulu ve Görevleri
Madde 17 – (1) Denetim Kurulu; Genel kurul tarafından seçilen üç asil, bir yedek üyeden
oluşur.
(2) Denetim Kurulunun Görevleri Şunlardır:
(a) Denetleme Kurulu, kulübün faaliyet raporunu, evrakını ve demirbaş eşyalarının durumunu
kontrol eder. Gereğinde Yönetim Kurulu’na, Genel Kurul’a ve SKS Daire Başkanlığına bilgi
verir.
(b) Denetleme Kurulun’da alınan kararlar, Denetleme Kurulu Formu (EK.13) doldurularak
Genel Kurul’a sunulur.
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Başkan ve Görevleri
Madde 18 – (1) Kulüp ilk kurulduğunda Yönetim Kurulu içinden, kulüp danışmanının da
uygun gördüğü bir lisans ya da ön lisans öğrencisi başkan olarak atanır, atama kulübün
danışman hocası tarafından, Kulüp Başkanı Atama Formu (EK.14) doldurularak, SKS’ye teslim
edilir. Başkanlık SKS Daire Başkanlığı tarafından onaylanır ve gerekli kayıtlar yapılır.
(2) Son sınıf öğrencileri Yönetim Kurulunda görev alabilirler, ancak kulüp başkanı olamazlar.
(3) Kulüp başkanı olan kişi, kulübe başkan olduğu süre içerisinde hiçbir siyasi parti ve/veya
siyasi gençlik yapılanmasına mensup olamaz. Kulüp başkanı olarak seçilen kişi hiçbir siyasi
partiye mensup olmadığını E-Devlet çıktısı ile Yönetim Kurulu’na belgelendirmek zorundadır.
Başkan olduğu süre içerisinde siyasi parti ve oluşumlar ile resmi bağı olduğu tespit edilen
kişinin kulüp başkanlığına son verilir.
(4) Kulüp başkanı, Yönetim Kurulu, denetim kurulu, genel kurul, kulüp danışmanı, ÖKKK’ya
karşı sorumludur.
(5) Kulübün sunduğu tüm başvuru ve bildirimlerde kulüp danışmanının ve kulüp başkanının
imzası bulunur.
(6) Kulüp kurulduktan sonraki ilk akademik yılda, eğer bir seçim talebi olursa seçim yapılır;
yoksa eski başkan, bilgilerini güncelleyerek iki dönem başkanlığa devam edebilir.
(7) Başkanlık için sadece bir önceki dönemin üye listesinde adı geçen aktif üyeler aday olabilir.
(8) Bir başkanın herhangi bir sebeple başkanlık görevinin sona ermesi durumunda;
a) Eğer bir aday var ise doğrudan başkan olur ve SKS Daire Başkanlığına başkanlığını
onaylatarak gerekli kayıtları yaptırır.
b) Eğer iki aday çıkarsa seçim yapılır. Seçimin yürütülmesi kulübe danışmanlık yapan Öğretim
Elemanının ve SKS Daire Başkanlığının ortak çalışmasıyla sağlanır. Seçilen başkan SKS Daire
Başkanlığı tarafından onaylanır ve gerekli kayıtlar yaptırılır.
(9) Bir kulüp başkanının; üniversiteden atılma, eğitimini dondurma, mezun olma, üniversiteyi
bırakma, her hangi bir siyasi parti ve/veya oluşumu ile resmi bir bağının tespiti ve disiplin
cezalarından herhangi birisini alması durumunda başkanlığı sona erer. Bir kulüp başkanının
dört yarıyıl eğitimini uzatması durumunda da başkanlığı düşer.
(10) Bir kulüp başkanı, kulüpte başkanlık görevi devam ederken başka bir kulübe başkanlık
yapamaz veya Yönetim Kurulunda görev alamaz.
Danışman ve Görevleri
Madde 19– (1) Var olan ve/veya yeni kurulacak kulübün kurucu öğrenci üyeleri veya Yönetim
Kurulu, kulüp çalışmalarına danışmanlık yapması amacıyla Üniversitenin Öğretim Elemanları
arasından bir Öğretim Elemanına Danışman olması için teklif götürür. Kulübe danışmanlık
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yapmayı kabul eden Öğretim Elemanı, kulübe danışmanlık yapacağını belirten bir onay yazısını
(EK.2) SKS’ye kulüp başkanı aracılığı ile iletir.
(2) Kulüpler yapacakları her türlü faaliyette danışmanı bilgilendirir ve izin alırlar. Danışman
kulüp faaliyet taleplerinin yeniden düzenlenmesini ya da değiştirilmesini isteme, onay vermeme
yetkisine sahiptir. Danışmanın bilgilendirilmediği kulüp faaliyet talepleri SKS tarafından
dikkate alınmaz.
(3) Kulübün bu yönerge hükümlerine uygun faaliyet göstermesi, denetimi, kulübe ait demirbaş
ve eşyaların muhafazası hususunda kulüp başkanı ile birlikte SKS’ye karşı sorumludur.
Danışman, genel kurul, Yönetim Kurulu ve denetim kurulunun yönergeye, kulüp tüzüğüne
uygun ve etkili çalışmalarını denetler ve bu kurulların alacağı kararları onaylamak suretiyle
yürürlüğe konulmasını sağlar.
(4) Yönetim Kurulu gerekçe belirtmek suretiyle, Danışmanın görevine son verilmesini
SKS’den talep edilebilir. Bu talepler SKS tarafından incelenerek karara bağlanır.
(5) Danışman, SKS’ye vereceği bir dilekçe ile görevinden ayrılabilir.
ALTINCI BÖLÜM
Sponsorluk ve Mali Esaslar
Sponsorluk
Madde 20– (1) Kulüpler SKS Daire Başkanlığı onayı olmadan hiçbir ticari kurum ile
sponsorluğa dayalı faaliyette bulunamazlar. SKS Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan öğrenci
kulüpleri çerçevesinde bir sponsorluk anlaşması yapılmak isteniyor ise SKS Daire Başkanlığına
faaliyet alanını belirten ayrıntılı dilekçe ile resmi olarak başvurulması gerekmektedir.
Dilekçeler SKS Daire Başkanlığı tarafından Genel Sekreterliğe sunulur. Onay veya red
alınması durumu kurumlara SKS Daire Başkanlığı tarafından iletilir.

Mali Esaslar
Madde 21–
(1) SKS Daire Başkanlığınca kulüp faaliyetleri için harcanacak tüm mali giderlere, İstanbul
Gelişim Üniversitesi, Mali İşler Daire Başkanlığı tarafında karar verilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Kulüplerin Denetimi, Çalışma Düzeni ve
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Görevleri
Kulüplerin Denetimi
Madde 22 – (1) Kulüpler SKS tarafından denetlenir.
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(2) Yeterli sayıda faaliyette bulunmayan, amacı dışında faaliyette bulunan, genel kurulunu
bildirilen tarihlerde yapmayan, üye sayısı on üyenin altına düşen, yıllık faaliyet raporlarını
belirlenen tarihte sunmayan kulüplerin faaliyetleri SKS tarafından durdurulur ve kapatılma
talepleri ÖKKK’ya sunar.
3) Bu yönerge hükümlerine uygun davranmayan kulüpler hakkında uyarma, faaliyetlere izin
vermeme, kulüp tüzüğünde belirtilen faaliyet alanlarını sınırlama, kulüp faaliyetlerini durdurma
ve benzeri önlemleri alabilir.
4) Kapatılan kulüpler aynı ad altında bir yıl süresince tekrar açılamaz. Kapatılan kulübün tüm
evrak ve demirbaşları SKS’ye teslim edilir.
5) Kulüp, kendisine tahsis edilen yerleri amacı dışında kullanamaz, amacı dışında
kullanıldığının tespiti halinde SKS tarafından geri alınır.
(6) Her kulbün dönem içinde en az bir etkinlik/faaliyet yapması beklenir.
(7) Kulüplerin kullanımına tahsis edilen demirbaş eşyalar her öğretim yılı sonunda Sağlık
Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teslim edilir. Tahsis edilen eşyaların tesliminde herhangi bir
hasar ya da eksik tespit edilmesi hâlinde; hasarlı ya da eksik demirbaş eşya demirbaş’ın
zimmetli olduğu kulüp başkanı hakkında tutanak tutularak Genel Sekreterlik’e iletilir.
(8) Yönergenin ihlal edilmesi halinde aşağıdaki yaptırımlar uygulanır:
(a) Uyarı: Kulübün veya Kulüp üyelerinin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı tarafından
yazılı olarak uyarılmasıdır. Uyarıda uyarının gerekçesi gösterilir ve gerekli görülen hallerde
ihlalin giderilmesi veya yinelenmemesi için alınması gereken tedbirler belirtilir.
(b) Geçici durdurma: Uyarı alan Kulübün veya Kulüp üyelerinin uyarıya konu ihlali tekrarı
halinde Kulübün belirli veya tüm faaliyet ve organizasyonlarının ihlal giderilene, ihlalin
yinelenmemesi için gerekli tedbirler alınana veya bir Yarıyıla kadar durdurulmasıdır.
Çalışma Düzeni
Madde 23 – (1) Kulüpler, gerçekleştirilmek istenilen her türlü faaliyet için yer, zaman, ihtiyaç
vb. taleplerini de belirtilerek, kulüp danışmanın (EBYS) Elektronik Bilgi Sistemin ’den SKS
Daire Başkanlığına bildirir. EBYS harici gelen talep ve bildirimler dikkate alınmaz. Faaliyetler
gereği üyelerinin katılacağı yarışma, konferans, kongre gibi toplantıları Kulüp Yönetim Kurulu
gün, yer ve katılması istenen üye listesiyle birlikte en az 15 gün önce SKS Daire Başkanlığının
onayına sunmak zorundadır. SKS Daire Başkanlığı tarafından uygun görülen etkinlikler
Rektörlük onayına sunulur. Rektörlük onayı alınmaksızın hiçbir etkinlik yapılamaz.
(2) Kulüp Yönetimleri akademik takvimde yer alan eğitim öğretim yılı başlama tarihinden
itibaren sekiz hafta içerisinde SKS Daire Başkanlığına kulüp formlarını güncellemek üzere,
Kulüp Güncelleme Formu (EK.8) ile başvurabilirler. Güncelleme gerektirdiği takdirde,
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güncelleme işlemi tamamlanmamış kulüplerin kapatılma önerisi Öğrenci Kulüpleri
Koordinasyon Kuruluna sunulur. Güncelleme için başvurmuş olan kulüplerin SKS Öğrenci
Etkinlikleri Direktörü tarafından güncellemeleri gerçekleştirilir.
(3) Kulüp Yönetim Kurulu, her akademik yılın başında o akademik yıl için öngördüğü faaliyet
programlarını bir taslak şeklinde, Faaliyet Planı Bildirim Formu (EK.9) SKS Öğrenci
Etkinlikleri Direktörü’ne teslim eder. Akademik yılın sonunda, gerçekleştirilen faaliyetlerin
Kulüp Denetleme Kurulu’nca onaylanmış Etkinlik Raporu formaları (EK.10) SKS Daire
Başkanlığına teslim edilmek zorundadır. Bu belgeleri ibraz etmeyen kulüpler bir sonraki
akademik yılda faaliyete başlayamazlar.
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının Görevleri
Madde 24– (1) ÖKKK’ nın sekretarya hizmetleri Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca
yürütülür.
(2) Öğrenci Etkinlikleri Direktörü’nü atar.
(3) Öğrenci kulüplerince hazırlanmış olan plan ve programları ÖKKK’ ya sunmak.
(4) Kulüp faaliyetlerini, yönerge, kulüp tüzüğü ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği'ne uygunluk yönünden denetlemek ve ÖKKK’nın görüşüne sunmak,
(5) Kulüp başvurularını incelemek ve değerlendirdikten sonra ÖKKK’ya sunmak,
(6) Kulüp faaliyetlerine tahsis edilen yerler ile araç ve gereçlerin uygun şekilde kullanımını
sağlamak.
(7) Bu yönerge ile verilmiş diğer görevleri yerine getirmek.
Madde 25 (1) SKS Daire Başkanlığınca tüm kulüplerden istenen, aşağıda yer alan kulüpler
tarafından temin edilmesi zorunlu olan belgeleri düzenlemek.
a) Kulüp Başvuru Formu (EK.1)
b) Kulüp Danışmanlığını Kabul Formu (EK.2)
c) “Öğrenci Kulübü Tüzüğü” Formu (EK.3)
ç) Kulüp Zimmet Formu (EK.4)
d) Kulüp amblem formuna (EK.5)
e) Yönetim ve Denetim Kurulları Üye Bildirim Formu (EK.6)
f) Üye Bildirim Formu (EK.7)
g) Kulüp Güncelleme Formu (EK.8)
h) Faaliyet Planı Bildirim Formu (Ek.9)
ı) Etkinlik Raporu Formu (EK.10)
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i) Genel Kurul Toplantı Tutanağı Formu (EK.11)
j) Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı Formu (EK.12)
k) Denetleme Kurulu Formu Toplantı Tutanağı Formu (EK.13)
l) Kulüp Başkanı Atama Formu (EK.14)
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük
Madde 26 – (1) Bu yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği
tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 27 – (2) Bu yönerge hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Diğer Hükümler
Yürürlükten Kaldırılan Yönerge
Geçici Madde 1 – (1) Senatonun 16/12/2015 tarih ve 2015/13 toplantı numaralı kararı ile
yürürlüğe giren İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönerge, yürürlükten
kaldırılmıştır.
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