HALİÇ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KÜLÜPLERİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Haliç Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak
öğrencilerin ders dışı zamanlarında bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde bulunabilmeleri
amacı ile öğrenci kulüplerinin kuruluş, işleyiş ve çalışma esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2– Bu Yönerge; Haliç Üniversitesi Hazırlık, Ön lisans ve Lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin
mesleki, eğitsel, bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal amaçlarla kurabileceği; Lisansüstü programlarına
kayıtlı öğrencilerin de üye olabileceği tüm kulüpleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3– Bu yönerge 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 47. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- Bu Yönergede geçen kavramlardan;
(a) Üniversite : Haliç Üniversitesini,
(b) Rektör : Haliç Üniversitesi Rektörünü,
(c) SKS : Haliç Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Dairesini,
(ç) Kulüp : Bu Yönergeye göre kurulan öğrenci kulüp ve toplulukları,
(d) Akademik Danışman: Sorumlu olduğu kulübün danışmanı,

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları
Sağlık Kültür ve Spor Dairesi
MADDE 5- (1) Üniversite bünyesindeki bütün kulüplerin kuruluş, işleyiş ve çalışma esaslarından
sorumlu birimdir.
(2) Öğrenci kulüplerinin kuruluş, koordinasyon ve denetimini yapar; kulüplerin verimli ve sağlıklı bir
şekilde çalışmaları için tedbirler alır; kulüplerin yapacakları faaliyetlere göre mevcut imkanların
paylaşımını ve dağıtımını yapar.
(3) Kulüplerin faaliyetlerinin durdurulması, etkinliklerinin düzenlenmesi ve kapatılması konularında
Rektörlüğün onayıyla karar alır.
(4) Üniversite etkinliklerinde görev alacak öğrencileri belirleyerek, Rektörlüğe onay için sunar.
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Öğrenci kulüplerinin kuruluşu
MADDE 6- (1) Kulüp kuruluş başvuruları her akademik yılın başladığı ilk 5 (beş) hafta içinde SKS
Dairesine yapılır ve Rektörlük onayıyla tamamlanır. Başvuruların son tarihi, Sağlık Kültür Spor Daire
Başkanlığı tarafından duyurulur.
(2) Kulübün kurulabilmesi için en az 20 kurucu üye, akademik danışman onaylı başvuru dilekçesi, kulüp
başkanı ve kulüp organlarında yer alacakların isim listesi, tüzüğü ve ilk yıl için planlanan etkinlik
programının bulunması gerekmektedir.
(3) Kulüpler amaçlarına uygun isimler belirler ve aldıkları isme uygun faaliyette bulunurlar. Aynı ismi
taşıyan ya da benzer uğraş alanları ve amaçları olan kulüpler ortak bir isim altında birleştirilir. Aynı
amaca hizmet eden birden fazla kulüp kurulamaz.
(5) Kulüpler ticari faaliyette bulunamaz ve üyelerine maddi çıkar sağlayamaz. Kulüplerin kuruluş
amaçları, tüzükleri ve düzenleyecekleri etkinlikler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası hükümlerine,
yasalara ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı olamaz.
Tüzük
MADDE 7 – (1) Öğrenci Kulüplerinin çalışma, faaliyet esas ve usulleri kulüp tüzüğü ile düzenlenir. Tüzük,
kulübün kurulma aşamasında hazırlanarak SKS Dairesine teslim edilir. Tüzükte Genel Kurulun üçte iki
çoğunluğunun kararı ile her zaman değişiklik yapılabilir.
(2) Tüzükte, kulübün ismi ve adına uygun olarak amacı belirtilir. Aynı amaçta yeni bir kulübün kurulması
teklif edilemez. Kulüp üyeliğine kabul, üyelerin hak ve mükellefiyetleri ve üyeliğin sona erme esasları
kulüp tüzüğünde düzenlenir. Kulüp organları olarak Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme
Kurulu'nun oluşum ve işleyişine ilişkin bilgiler tüzükte yer alır. Yönetim Kurulu'nun işleyişi ve kendi
içindeki iş bölümü tüzükte belirtilir.
Kulüp Üyeliği
MADDE 8- (1) Kulüp üyeliği sadece Haliç Üniversitesi öğrencilerine açıktır. Haliç Üniversitesi öğrencileri,
istedikleri her kulübe üye olma hakkına sahiptir. Bir kulübün üye sayısı 20 kişiden az olamaz.
(2) Üyelik için başvuru; üyelik katılım dilekçesi, öğrenci belgesi, disiplin durumunu gösteren belge ve 3
adet fotoğraf ile kulüp yönetim kuruluna yapılır ve yönetim kurulu tarafından karar ve kayıt altına alınır.
Kulüp üyeliğinin sona ermesini isteyen öğrenciler kulüp yönetim kuruluna bu isteklerini bildirerek
üyeliğini sona erdirebilir. Üyelik ve sonlandırma işlemleri kulüp başkanı tarafında SKS Dairesine
bildirilir. Mezun olan öğrencilerin kulüp üyelikleri kendiliğinden düşer.
(3) Kulüp yönetim kurulu kararı ve SKS Dairesinin onayı ile üye aidat ücreti belirlenebilir. Belirlenen üye
aidat ücreti SKS Kulüp hesabına yatırılır. Üyeliğini sona erdirmek isteyen öğrencilere üye aidatları geri
iade edilmez.
(4) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler herhangi bir kulübe üye olabilirler, ancak yönetim kurulu
başkan veya üyesi olamazlar.
(5) Kulübün amaçlarına aykırı çalışma yapan ve verilen görevleri yerine getirmeyen, Kulüp Yönetim
Kurulunun yazılı uyarısına rağmen bu tutumlarında ısrar eden kulüp üyeleri, Yönetim Kurulunun
önerisi, Akademik Danışmanın onayı ve SKS’nin uygunluğu üzerine üyelikten çıkartılır. Üyelikten
çıkarılan öğrenci kararın kendisine bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğe itiraz edebilir.
Rektörlük itirazı karara bağlar. Verilen bu karar kesin nitelik taşır.
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(6) Üniversiteden ilişiği kesilenlerin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca
uzaklaştırma veya çıkarma cezası alanların Yönetim Kurulu tarafından üyelikleri sonlandırılır. Bu kişiler
kulüp yönetim organlarında görev alamazlar.
Öğrenci Kulüplerinin Faaliyet Esasları
MADDE 9- (1) Kulüpler, Anayasa, yasalar ve Ana Tüzüklerinde belirtilen temel amaçlar ve faaliyet
alanlarına uygun etkinliklerde bulunurlar.
(2) Kulüp Yönetim Kurulu, her akademik yılın başında o akademik yıl için öngördüğü faaliyet/etkinlik
programlarını SKS Dairesine teslim eder.
(4) Kulüpler, tüm etkinliklerinde, Üniversitede mevcut yönetmelik, genelge ve kararlara uyarak
Üniversitenin hedefleri ile uyumlu çalışırlar ve üniversitenin Akademik ve demokratik ortamına, disiplin
ilke ve kurallarına uygun etkinliklerde bulunurlar.
(6) Kulüpler, işbirliği içinde ortak faaliyetlerde bulunabilirler. Kulüpler kendi faaliyet alanı dışına
çıkmamaya, diğer kulüplerin faaliyet alanlarına taşmamaya özen gösterirler. Anlaşmazlık durumunda
karar mercii SKS Dairesidir.
(7) Her eğitim-öğretim yılında en az bir Genel Kurul ve öğretim dönemi içinde en az bir Yönetim Kurulu
toplantısı yapılır. Toplantılarda alınan kararlar, karar defterine yazılır ve SKS Dairesine bildirilir.
(8) Düzenlenecek etkinlikler amaç, içerik ve tarih belirtilerek Akademik Danışmanının imzası ile
etkinlik tarihlerinden en az 15 gün önce SKS Dairesine iletilir. Rektörlük onayıyla uygun görülen
etkinlikler gerçekleştirilir. Her kulüp her Akademik yıl içinde en az 3 etkinlik yapar. Etkinlik geri
bildirimleri resimli görseller ile birlikte etkinlikten en fazla 5 gün sonra SKS Dairesine bildirir.
(9) Ödeme onayıyla yapılan tüm organizasyon ve etkinliklerde faturasız hiçbir işlem yapılamaz ve
faturanın aslı SKS Dairesine 1(bir) hafta içerisinde teslim edilir. Bir hafta içerisinde teslim edilmeyen
etkinlik faturalarının ödemesi yapılmaz.
(10) Gerekli görülen hallerde SKS Dairesi, kulüp etkinliklerinin yerini ve tarihini değiştirme, etkinlik
içeriğini denetleme veya Rektörlük onayıyla etkinliği iptal etme yetkisine sahiptir.
(11) Kulüp işleyiş ve etkinliklerinde herhangi mali bir zarar doğması durumunda; bu zarar, sebep olanlar
tarafından tazmin edilir. Zarara sebep olanların ilgili Kulüp tarafından tespit edilememesi halinde, zarar
Kulüp tarafından tazmin edilir.
Fesih veya Kapatma
MADDE 10 – (1) Her kulüp Genel Kurul kararıyla feshini isteyebilir. Fesih kararı alan kulüp bu durumu
yazılı olarak SKS Dairesine bildirir. Fesih olunan kulüp, her türlü dokümanları ve demirbaşları SKS
Dairesine teslim eder.
(2) Her eğitim öğretim yılının başından itibaren 2(iki) ay içerisinde faaliyet raporunu SKS Dairesine
teslim etmeyen, teslim etmekle sorumlu oldukları evrakları belirtilen tarihler içerisinde vermeyen ve
üye sayısı 20’nin altına düşen kulüpler, SKS Dairesi tarafından eksiklikleri 15 gün içinde gidermeleri için
süre verilir. Verilen sürede eksikliklerin giderilmemesi durumunda Rektörlük onayıyla, SKS Dairesi
kararıyla kulüp faaliyetleri durdurulur veya kulüp kapatılır.
(3) Geçerli bir neden olmadan bir Akademik yıl içerisinde en az 3 etkinlik gerçekleştirmeyen, olağan
Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarını yapmayan kulüp, SKS Dairesi tarafından Rektörlüğün
onayıyla faaliyetleri durdurulur ve kapatılır.
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(4) Üniversite içinde veya dışında, yürürlükteki mevzuata ve Üniversite yönetmelik ve yönergelerine
aykırı ve izinsiz etkinliklerde bulunan kulüpler hakkında, Rektörlüğün onayıyla SKS Dairesi, benzer
faaliyetlere izin vermeme, sorumluları görevden alma, faaliyetlerini geçici durdurma ve/veya kapatma
kararı alabilir.
(5) Feshini isteyen ya da kapatılan kulüplerin tüm malvarlığı ve gelirleri SKS Dairesine aktarılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kulüp Organları ve Görevleri
Genel Kurul
MADDE 11 - (1) Genel Kurul, Kulübe kayıtlı üyelerden oluşur. Genel Kurul üye tam sayısının salt
çoğunluğun katılımı ile toplanır. Salt çoğunluk sağlanamaz ise bir hafta sonra yapılacak ikinci toplantıda
toplantı yeter sayısı aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı kulüp yönetim ve denetleme
kurulları üye sayısı toplamının iki katından az olamaz.
(2) Genel Kurul, her eğitim-öğretim yılında Ekim-Kasım aylarında, en az 1(bir) kere olağan toplanır.
Yönetim Kurulunun isteği üzerine veya kulüp üyelerinin 1/3’ünün imzası ile olağanüstü
toplanabilir. Üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenmiş listeleri imzalayarak toplantıya katılırlar. Kararlar,
katılanların salt çoğunluğuyla alınır ve tutanağa bağlanır. Genel Kurul toplantıları Kulüp Danışmanının
katılımı ve SKS Dairesinin gözetiminde gerçekleştirilir.
(3) Genel Kurul, her akademik yılın sonunda, bir sonraki Akademik yıl için Yönetim ve Denetleme
Kurullarının asil ve yedek üyelerini seçer. Seçilen üyelerin listesi, toplantı tarihinden itibaren en geç
15(on beş)gün içerisinde yazılı olarak SKS Dairesine bildirilir.
(4) Genel Kurul; üyelikten çıkarılma tekliflerini karara bağlar, her akademik yılın başında Yönetim Kurulu
ve Denetleme Kurulları tarafından sunulan faaliyet ve denetleme kurulu raporlarını inceleyerek karara
bağlar, Tüzük değişikliklerini kabul eder, gerektiğinde Yönetim Kurulunu salt çoğunluğun kararıyla
görevden alır.
Yönetim Kurulu
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu kulübün yürütme organıdır. Yönetim kurul, her akademik yılın başında
toplanan Genel Kurul tarafından seçilen 5 asil ve 3 yedek üyeden oluşur ve görev süresi bir yıldır.
(2) Yönetim Kurulu üyeleri kendi içlerinden bir başkan seçer. Başkan birlikte çalışacağı, bir başkan
yardımcısı ve genel sekreteri seçerek bir hafta içinde SKS Dairesine bildirir. Yönetim Kurulu başkanı olan
öğrenci aynı zamanda kulüp başkanı olup kulüp faaliyetlerinden SKS Dairesine karşı sorumludur.
(3) Yönetim Kurulu üyeleri seçilirken en çok oy alanlar arasında 3 yedek üye seçilir. Yedek üyeler
Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler ancak karar ve imza yetkileri yoktur.
Yedek üyeler, seçimde aldıkları oy sayısı esas alınarak, Yönetim Kurulunda boşalan üyeliklere
getirilirler.
(4) Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeliklerine kulüp aktif üyesi olan öğrenciler seçilebilir. Başka bir
kulübün Yönetim Kurulunda başkan veya başkan yardımcısı görevinde yer alan öğrenciler başkan veya
başkan yardımcısı olarak seçilemez. Lisansüstü öğrenciler Kulüp başkanlığı yapamaz.
(5) Yönetim Kurulu Genel Kurulun üye tam sayısının salt çoğunluğunun oylarıyla her zaman görevden
alınabilir.
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(6) Yönetim Kurulu her yarıyılda en az bir kez toplanır. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu
ile karar alır. Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar, Karar Defterine işlenir ve istendiği takdirde
SKS Dairesine ibraz edilir. Kulüp Danışmanı oy hakkı olmadan gözetim amacıyla Yönetim
Kurulu toplantılarına katılabilir.
(7) Yönetim Kurulu, Genel kurul tarafından verilen görevler ile kulüp faaliyetlerinin gerektirdiği işleri
karara bağlar. Genel Kurul'un toplantı yerini, tarihini, saatini ve gündemini saptayarak üyelere en az 15
gün önceden bildirir.
(8) Kulüp Yönetim Kurulu her eğitim-öğretim yılının başından itibaren 2 ay içinde, o yıl için öngördüğü
etkinlik programını ve öngördüğü giderleri taslak bütçe olarak SKS Dairesine sunar. Onaylanan
programın
dışındaki
faaliyetler
için
yeniden
onay
alınır.
Yönetim
Kurulu her eğitim öğretim yılının sonunda o yıla ait faaliyet raporunu ve kulübün ihtiyaçlarını SKS
Dairesine sunar.
(9) Yönetim Kurulu çalışmaların en iyi şekilde yürütülmesinden, tüzüğün uygulanmasından, kulübün
gelir ve giderlerinin tutulmasından, kulübün demirbaş eşyalarının korunmasından Genel Kurula ve SKS
Dairesine karşı sorumludur.
Denetleme Kurulu
MADDE 13 - (1) Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından Akademik yılsonunda bir sonraki Akademik
yıl için seçilir. Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulu üyesi olmayan 3 asil ve 2 yedek üyeden oluşur.
Denetleme Kurulu üyeliği için Yönetim Kurulu üyeliği şartları geçerlidir.
(2) Denetleme Kurulu, Kulübün evraklarını, defterlerini ve demirbaş eşyanın durumunu inceler,
Kulübün faaliyetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğunu denetler, gerektiğinde Yönetim
Kurulunu yazı ile uyarır, Genel Kurul ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına rapor verir. Denetleme
Kurulu Genel Kurul kararı ile her zaman görevden alınabilir.
Akademik danışman
MADDE 14 - (1) Akademik Danışman, Kulüp kurucusu veya Yönetim Kurulu üyesi öğrencilerin önerisi
ile Birim Dekanı/Müdürü tarafından 1 yıl için görevlendirilir. Bilgi ve deneyimi ile sorumlu olduğu
kulübün faaliyetlerini gözetir, yol gösterir ve kulübe çalışmalarında danışmanlık eder.
(2) Yeni kurulacak öğrenci kulüplerinin mevzuata uygun kurulması, gerekli belgeleri hazırlaması,
faaliyetlerinde gerekli izinleri alması konularında yol gösterir. Kulüplerin yıllık faaliyet programlarını ve
raporlarını inceleyerek onay verir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Defter ve belgeler
MADDE 15- (1) 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.
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(2) Üye Kayıt Defteri: Bu deftere üyelerin ismi, öğrenci numarası, kayıtlı olduğu birim, bölüm ve
program, üyelik kayıt tarihi, telefon ve e-mail adresi kaydedilir. Öğrenci kulübü tarafından hazırlanması
halinde kayıt olan her öğrenciye öğrenci kulübü üye kartı verilir.
(3) Yönetim Kurulu Karar Defteri: Toplantılarda alınan kararlar karar defterine yazılarak katılan üyelere
imzalatılır.
(4) Demirbaş Eşya Defteri: Satın alınan veya bağış olarak kabul edilen eşya, danışman onayı ile teslim
alınır ve teslim alındığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde SKS Dairesine bildirilir. Kulüp Yönetim
Kurulu, demirbaş eşyaların takip ve korunmasından SKS Dairesine karşı sorumludur.
Gelir ve giderler
MADDE 16- (1) 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.
(2) 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.
(3) Tüm kulüp gelirleri Rektörlükçe gösterilecek bir banka hesabına yatırılır ve bu hesapta biriken fonun
harcaması Danışmanların önerisi ve Rektörlük onayı ile SKS Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilir.
Kulüplerin elde ettikleri gelirlerin, geliri elde eden kulüp için harcanması ilkesi gözetilir.
(4) Kulüp Yönetim Kurulu her eğitim öğretim yılının başından itibaren 2 ay içinde, o yıl için
öngördüğü giderleri taslak bütçe olarak Kulüp Başkanı aracılığıyla SKS Dairesine sunar. Kulüpler,
yapacakları harcamalarla ilgili gerekli belgeleri en az 15 gün önceden Kulüp Başkanının dilekçesi ile
birlikte SKS Dairesine sunarlar.
Yürürlük tarihi
MADDE 17- (1) Bu Yönerge Haliç Üniversitesi Senatosunun 08.06.2017 tarihli ve 2017/09-01 sayılı
kararıyla kabul edilerek, bu tarihte yürürlüğe girmiştir.
Yürütme görevi
MADDE 18- (1) Bu Yönerge hükümleri Haliç Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.
Geçici Madde 1- Faaliyetine devam etmek isteyen tüm mevcut kulüpler, bu Yönergenin yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde bu Yönergenin hükümlerine uygun hale gelirler. Bu süre içinde yeni
Yönergeye uygun hale gelmeyen kulüpler kapatılır.
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