
 

1 

 

 

 

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 

ÖĞRENCİ KULÜP VE TOPLULUKLARI  

KURULUŞ VE İŞLEYİŞ 

YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM  

 

GENEL HÜKÜMLER 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı, Ardahan Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığı’na bağlı öğrenci kulüp/topluluklarının kuruluş, işleyiş ve çalışma esaslarını 

düzenlemektir.  

 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Ardahan Üniversitesi ön lisans ve lisans programlarına kayıtlı 
öğrencilerin mesleki, eğitsel, bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal amaçlarla kurabileceği; 
lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin de üye olabileceği Öğrenci Kulüp/Toplulukları 
Koordinasyon Kurulu tarafından onaylanmış öğrenci kulüp/topluluklarını kapsar. 

 

 

Dayanak 

Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 2880 sayılı Kanun’la değişik 46. ve 47. 

maddeleri uyarınca Sağlık Kültür ve Spor Dairesi’nin yürüteceği hizmetleri düzenleyen 03 Şubat 

1984 tarih ve 18301 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Mediko -

Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği’nin 10. maddesi esas alınarak 

hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

Madde 3 – (1) Bu yönergede geçen; 

a. Kulüp/Topluluk: Madde 1.’de belirtilen amaca uygun şekilde kurulan öğrenci gruplarına 

Kulüp veya Topluluk denir. Bu Yönergede “Kulüp ve/veya Topluluk” şeklinde ifade 

edilecektir. 

b. Kulüp/Topluluk Danışmanı: Öğrenci Kulüp/Topluluklarının çalışmalarından sorumlu 

öğretim elemanını, 

c. Genel Kurul: Kulüp/Topluluğun tüm üyelerinin oluşturduğu grubu, 

d. Kurul (ÖKKK): Öğrenci Kulüp/Toplulukları Koordinasyon Kurulu, 

e. Öğrenci Topluluğu: Ardahan Üniversitesi öğrencilerinin öğrenimleri boyunca bilimsel, 

teknik, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve sağlık alanlarında etkinliklerde 

bulunmalarını sağlamak amacıyla oluşturulan grubu, 

f. Rektör: Ardahan Üniversitesi Rektörünü, 

g. Rektörlük: Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünü, 

h. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS): Ardahan Üniversitesi Sağlık, Kültür ve 

Spor Daire Başkanlığını, 

i. Kulüp/Topluluk Başkanı: Kurulmuş olan kulüp ve topluluğun başkanını, 

j. Kulüp/Topluluk Tüzüğü: Kulüp/Topluluğun amaçlarını, hedeflerini ve çalışma 

esaslarını belirten tüzüğü, 
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k. Üniversite: Ardahan Üniversitesini, 

l. Üniversite Yönetim Kurulu: Ardahan Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 

m. Yönetim Kurulu: Genel Kurulda Üyelerin oylarıyla yönetim için seçilen grubu, 

 

 

 İKİNCİ BÖLÜM  

  

 TEŞKİLAT  

 

Öğrenci Kulüp/Toplulukları Koordinasyon Kurulu (ÖKKK) 

Madde 4 – (1) Bu Kurul, Rektörlük tarafından görevlendirilen Rektör Yardımcısının 

Başkanlığın da bir Akademisyen ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanından oluşur. 

(2) Komisyon bu yönerge hükümlerine göre, 

a)  Kulüp/Toplulukların   başvurularını   inceleyerek   toplulukların   açılması   ve   kapatılması 

konusunda sorumludur, 

b) Kulüp/Toplulukların çalışma faaliyet ve raporlarını inceleyerek etkinliklerini denetler, 

c)  Kulüp/Topluluk akademik danışmanını gerekli durumlarda toplantıya çağırır. 

3) ÖKKK’nın görev süresi 3 yıldır. 

 

Öğrenci Kulüp ve Toplulukları Koordinasyon Kurulu (ÖKKK) 

Görevleri: 

1. Öğrenci Kulüp/Toplulukların kurulması ya da Kulüp ve Toplulukların faaliyetlerine son 

verilmesi konusundaki talebini Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirir. 

 2.Öğrenci Kulüp/Topluluklarının faaliyetlerinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen amaçlara aykırı düşmeyecek şekilde 

yürütülmesini sağlar. 

3.Öğrenci Kulüp/Topluluklarının kurulmasını teşvik eder, Kulüp ve Topluluk faaliyetlerinin 

yürütülmesi için gerekli kurulları ve komisyonları oluşturur, işleyişini koordine eder ve denetler. 

4.Öğrenci Kulüp/Topluluklarının, kulüp ve topluluk içi ya da kulüp ve topluluklar arası 

sorunlarını belirler, ilgili idari ve akademik birimlerle iş birliği içerisinde sorunlarını çözüme 

kavuşturur. 

5.Gerektiğinde Kulüp/Toplulukların ortaklaşa etkinlikler düzenlemesini sağlar. 

6.Yetkisi doğrultusunda Kulüp/Topluluklarla ilgili yukarıda belirtilmeyen diğer faaliyetleri 

yürütür. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

 

ÖĞRENCİ KULÜP VE TOPLULUKLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ ESASLARI   

 

Kulüp/Topluluklar, amaç ve etkinliklerini saptarken aşağıdaki kriterleri göz önünde 

bulundurmak zorundadır. 

a) Kurulacak Öğrenci Kulüp ve Toplulukları, Anayasamızda belirtilen Devletin ve 

Milletin Bölünmez Bütünlüğüne, Laikliğe, Sınıfsız Devlet İlkesine ve Yasalarımıza 

aykırı tutum ve davranış içinde bulunamazlar. 

b) Kulüp/Topluluklar, öğrencilerin ders dışı sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin 

değerlendirilmesi ve geliştirilmesini ve/veya akademik koşullara katkıyı esas almalıdır. 

c) Kulüp/Topluluklar, üniversitelerin akademik ortamına uygun düşmeyecek etkinliklerde 

bulunamazlar. 

d) Kulüp/Topluluklar, Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul öğrencilerinin 

ders dışı sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde bulunabilmeleri amacı ile kurum 

tarafından sağlanan olanaklardan ilgilenen öğrencilerin eşit ve düzenli bir şekilde 

yararlanabilmelerini sağlar. Kulüp/Topluluklar, üyelerinde belirli bir yetenek 

öngörmeli, çalışma programlarında yeteneği olmayan, ancak konuya ilgi duyan 

öğrencileri eğitebilecekleri etkinlikleri de yaparlar. 

e) Kulüp/Topluluklar etkinlik alanlarının dışına çıkmaz ve diğer Kulüp/Topluluklara ait 

etkinliklerde bulunamazlar. Ancak, Kulüp/Topluluklar arası anlaşma ile ortak 

etkinliklerde bulunabilirler. 

f) Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul bünyesinde aynı isim altında ve aynı 

amaçla birden fazla Kulüp/Topluluk kurulamaz. 

 

 

Öğrenci Kulüp ve Topluluklar amaçlarına göre aşağıdaki şekilde gruplara ayrılır: 

a)  Bilimsel, 

b) Kültürel, 

c)  Sağlık 

d) Sanatsal, 

e)  Sosyal, 

f)  Sportif, 

g) Teknik. 
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ÖĞRENCİ KULÜP/TOPLULUKLARININ KURULMASI 

 

Öğrenci Topluluklarının Kuruluşu 

Madde 5 – (1) Toplulukların kurulması için başvurular her eğitim- öğretim 

yılında Ekim ve Mart ayında yapılır. 

 

(2) Tüm Kulüp/Topluluklar Kulüp ya da Topluluk danışmanının onaylı başvurusu ile ÖKKK 

tarafından yapılan değerlendirme sonucuna göre kurulur.  

 

(3) Bir kulüp ya da Topluluğun kurulabilmesi için danışman tarafından imzalanmış Kulüp/ 

Topluluk kuruluş dilekçesi ile aşağıdaki belgelerin bir dosya ile ÖKKK’ya sunulması gerekir: 

 

• Kulübün/Topluluğun adının, kuruluş amacının belirtildiği tanıtım yazısı, 

• Kulüp/Topluluk tüzüğü, 

• Kulüp/Topluluk kurucu başkanı ve kurucu üyelerin (en az 15 öğrenci) isim listesi (Web    

sitesindeki üye kabul formunu doldurmaları gerekmektedir.), 

• Kurucu üyelerin öğrenci kimlik belgelerinin fotokopisi ve 1 adet vesikalık fotoğraf 

• Kurucu üyelerin Fakülte/Yüksekokul/MYO öğrenci işlerinden alacakları disiplin suçunun 

olmadığını gösterir belge. 

(4) Kurucu üyelerin Fakülte/Yüksekokul/MYO öğrenci işlerinden alacakları başarı 

puanı GANO 2.00 ve üstü başarı puanı olmalıdır. GANO’su 2.00 notunun altında 

kalan öğrenciler kulübün yönetim kurulunda görev alamazlar. 

(5) Her kulüp/topluluğun kendine özgü bir logosu olabilir. Logo ile ilgili tasarım 

yapılan topluluk kurma evraklarına eklenir. 

 

(6) Öğrenci Kulüp ve Toplulukları kurulması için en az on beş üyenin imzası 

gerekmektedir. Kurucu üyelerin belirledikleri Kulüp/Topluluk Başkanı 

tarafından Üniversitemizin öğrenci toplulukları ile ilgili web adresinden 

topluluk kurma başvuru evrakları eksiksiz doldurularak Kulüp/Topluluk 

Danışmanının imzası ile birlikte bağlı bulunulan Fakülte/YO/MYO dan belgeler 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına eksiksiz bir şekilde gönderilir. Sağlık 

Kültür ve Spor Daire Başkanlığına gönderilen belgeler incelenir uygunsa ÖKKK’ ya 

sunulur.  ÖKKK onaylar ise Kulüp ve Topluluk kurma başvurusu gerçekleşmiş olur.  

 

Tüzük 

Madde 6 – (1) Her öğrenci kulüp ve topluluğunun kendi amaç ve işleyişlerini açık bir şekilde 

tanımlayan bir tüzük hazırlanmalıdır. Bu tüzükte, 

a)  Kulüp/Topluluklarının adı ve adresi, 

b) Kulüp/Toplulukların amacı ve bu amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili başlıca faaliyet alanları ve 
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çalışma şekli, 

c)  Kulüp/Toplulukların kurucularının ad ve soyadları, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumları, 

öğrenci numarası ve ikametgâh adresleri, 

d) Kulüp/Topluluklara üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılma koşulları, 

e)  Kulüp/Toplulukların yönetim kurulunun başkanı ve üyeleri ile muhasip 

üyenin seçimi, görev ve yetkileri, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu asil ve 

yedek üye sayısı, toplanma, karar alma usul ve şekilleri, 

f) Tüzüğün ne şekilde 

değiştirileceği yer alır. 

 

 

 

Topluluk Adı 

Madde 7- (1) Öğrenci kulüp/topluluklarının adı, amacını yansıtacak nitelikte olmalıdır. 

2) Aynı isim ve içerik de olan iki ayrı öğrenci kulüp/topluluğu kurulamaz. 

(3) “Ardahan” veya “Ardahan Üniversitesi” topluluk adının bir kısmı olamaz. 

Ardahan Üniversitesi, öğrenci Kulüp/Topluluklarından yasal ve mali açıdan 

sorumlu değildir. 

 

 

Kulüp/Toplulukların Başkanı ve Yönetim Kurulu 

 

Madde 8- (1) Kulüp/Toplulukların başkanı, yönetim kurulu üyeleri 

ve topluluk üyelerinin Üniversite öğrencisi olması ve disiplin cezası 

almamış olması gerekmektedir. 

(2) Öğrencilik vasfını kaybeden üyelerin, topluluk üyelikleri otomatik olarak sona 

erer. 

(3) GANO’ su başarı baraj notunun altında kalan öğrenciler kulübün yönetim kurulunda görev 

alamazlar. 

 

Kulüp/Topluluk Danışmanı 

Madde 9 – (1) Her öğrenci kulüp/topluluğunun öğretim elemanları arasından 

en az 1 danışmanı olmalıdır. Bir Danışman birden fazla kulüp/topluluğa 

danışman olamaz. 

(2) Topluluğun yapacağı her türlü etkinlik Kulüp/topluluk Danışmanın bilgisi, gözetimi ve 

sorumluluğu altında yürütülür. Kulüp/topluluk Danışman aynı zamanda kulübün topluluğun 

Muhasip üyesi de olabilir. 

(3) Kulüp/topluluk Danışmanı, kurulan kulüp/topluluğun kapsamı ile ilgili bölümlerden 

belirlenmelidir. 
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Sorumluluk 

Madde 10- (1) Kulüp/Toplulukların kurulmasında ve müteakip çalışmalar esnasında amaca aykırı 

durumlarda Rektör’e karşı sorumlu ÖKKK’dır. 

 

Görev Değişikliği 

Madde 11- (1) Kulüp/Toplulukların Kulüp/topluluk danışmanı, topluluk 

başkanı, yönetim kurulu üyeleri seçim, istifa veya bu sıfat ve statülerinin sona 

ermesini gerektiren bir başka nedenle ayrılması durumunda web adresinden 

Danışman Değişim   Formu-Başkan Değişim Formunu doldurmaları ve Ardahan 

Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir. 

 

ÖĞRENCİ KULÜP VE TOPLULUKLARININ İŞLEYİŞİ 

 

Öğrenci Kulüp/ Topluluğunun Takip ve Faaliyetleri 

Madde 12 – (1) Öğrenci Kulüp/Topluluklarının işleyişinden sorumlu olan birim Sağlık 

Kültür ve Spor Daire Başkanlığıdır. 

(2)  Öğrenci kulüp/toplulukları her güz dönemi başında, en geç üç hafta içinde kayıt yenileyerek 

demokratik işleyişlerini koruyabilir, amaçlı ve planlı hareket etmeyi özendirerek Üniversite 

imkânlarından yararlanabilirler. 

(3) Kaydını yenilemeyen kulüp ve topluluklar etkinlik yapamazlar. Güz 

döneminde kaydını yenilemeyen topluluklar, bahar döneminde yenileyebilirler.  

Birbirini takip eden iki dönemde kaydını yenilemeyen topluluklar kapatılır. 

 

 

Bütçe ve Etkinlik Planı 

Madde 13– (1) Her öğrenci kulüp/topluluğu, yapmayı planladığı etkinlikler için bir 

etkinlik planı yapar ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına sunar. SKS Daire 

Başkanlığı planlanan etkinlikleri ÖKKK’ya sunar onaylanan etkinlikler, 

Üniversitenin etkinlik kitapçığında yer alır ve etkinlik tarihinden en az 15 gün 

öncesinde kulübün ya da topluluğun başvurusu ile yapılır. 

 

  

 

 

Etkinlik Raporu   

 

Madde 14 – (1) Her öğrenci kulüp/toplulukları   bir Akademik yıl içerisinde en 

az iki etkinlik gerçekleştirmek zorundadır. Gerçekleştirdikleri etkinliklerden 

sonra 15 gün içerisinde bu etkinlikleri düzenlerken karşılaştığı kolaylaştırıcı ve 
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güçleştirici unsurları, etkinliğe katılım sağlamanın öğrencilere kattıkları ile 

ilgili resim, anket, vs. belirten bir rapor hazırlarlar. Bu raporu Sağlık Kültür ve 

Spor Daire Başkanlığına iletirler. Etkinlik bittikten sonraki 15 gün içerisinde 

etkinlik raporunu Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına iletmeyen Topluluklar 

ikinci etkinliği gerçekleştiremezler. 

 

Öğrenci Topluluğuna Yeni Üye Kazandırma 

 

Madde 15 – (1) Öğrenci kulüp/ toplulukları, kampüs içerisinde yıl boyu süren 

etkinliklerden yararlanarak, öğrenci toplulukları tanıtım festivali, bahar festivali, 

gazete, dergi reklamları, el ilanları aracılığı ile tanıtım ve reklamlarını yapabilir ve 

üye sayılarını arttırabilirler. Yeni üye olan her öğrenci için topluluk başkanı üye 

kayıt formunu doldurtarak üyenin 1 adet fotoğraf ve kimlik fotokopisini Sağlık 

kültür ve Spor Daire Başkanlığına ulaştırmalıdır. 

 

Kulüp/Toplulukların  Etkinlikleri ve Toplantıları  

Madde 16- (1) Öğrenci Kulüp/Topluluklarının her türlü aktivitelerinde 

Kulüp/ Topluluk danışmanın ve   Rektör Yardımcısının onayının 

alınması zorunludur. 

(2) Öğrenci Kulüp/Topluluklarının gezi etkinliklerinde, süresi bir günü geçen 

gezilerde etkinlik süresince en az bir (1) Akademisyenin (gözetmen Akademisyen 

sayısı 2 veya 3 de olabilir) gözetmen olarak görevlendirildiğine dair bilgilerin 

(gözetmen Akademisyenlerin Kimlik Fotokopisi, geziye katılım sağlayacağını 

bildirir dilekçe) de başvuru evraklarının içinde yer alması gerekmektedir. Topluluk 

Akademik Danışmanı gözetmen olarak gezi etkinliğine katılabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

ÖKKK Onayını Gerektiren Etkinlikler 

Madde 17– (1) Öğrenci Kulüp/Topluluklarının aşağıda sıralanan etkinlik taleplerini topluluk 

başkanı ve Kulüp/Topluluk danışman tarafından etkinlik  tarihinden en az 15 gün önce Sağlık 

Kültür ve Spor Daire Başkanlığına mutlaka bildirmeleri gerekmektedir. 

a)  Konserler, 

b) Üniversite mekanlarının kullanımı, 

c)  Film ve tiyatro gösterimi, 
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d) Yiyecek hazırlama ve satışı, 

e)  Dışarıda şenlik ve şenlik ateşi yakmak, 

f)  Mali kaynak gerektiren ya da oluşturan etkinlikler, 

g) Yürüyüşler, 

h) Gösteri ve tanıtım toplantıları, 

i)  Ses ve müzik sistemlerinin kullanımı, 

j)  Sağlık, Kültür ve Spor Daire başkanlığınca onaylı faaliyet afişleri ve tanıtım masası (stant) 

açmak. 

 

 

Sponsorluk 

Madde 18– (1) Öğrenci Kulüp/ Toplulukları, etkinliklerine mali kaynak 

sağlayabilmek amacıyla çeşitli özel ve devlet kurum ve kuruluşlarından 

sponsorluk desteği alabilirler. Sponsorluk hizmeti almadan önce yapılacak 

işbirliğinin ve sağlanacak desteğin mahiyeti hakkında Sağlık Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığına bilgi vermelidir. 

(2)   Sponsorluk alınacak kuruluşların yaptıkları etkinlikler ve tanıtım çalışmaları 

yasa ve yönetmeliklere uygun olmalıdır. Sponsorluk anlaşması Üniversiteyi 

yasal ve mali sorumluluğa sokucu nitelikte olamaz. 

(3) Alkol ve tütün ürünleri üreten ve pazarlayan şirketlerin sponsorluk önerileri kabul edilemez. 

(4)  Sponsor kuruluşlardan alınan mali destek Kulüp/Topluluk Danışmanı 

tarafınca kontrol sağlanır. 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

TOPLULUK ORGANLARI, DEFTERLER VE BELGELER  

 

Organlar ve Seçim 

Madde 19- (1) 

Kulüp ve Topluluklar, kendilerine gerekli olan organları kendileri saptayacaklardır. Ancak 

aşağıdaki kurulların oluşturulması ve bu kurulların gereklerini yerine getirmeleri her Kulüp 

ve Topluluk için gereklidir. 

A- Genel Kurul: 

a) Tüm üyelerden oluşur. Genel Kurul toplantısı her yıl Kasım ayı ve Nisan ayı 

içerisinde yapılır. Genel Kurulun Görevleri: 

b) Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini seçer. 

c) Tüzük değişikliği Genel Kurul’un 2/3 oy çoğunluğuyla yapılır ve ÖKKK’nın onayından 

sonra yürürlüğe girer. 

d) Üyelikten çıkarma kararını 2/3 çoğunlukla verir. 

e) Genel Kurul, Kulüp/Topluluk üyelerinin 1/3 imzası ile olağanüstü toplanır (Eğer 

toplanamazsa bu toplantı ÖKKK aracılığıyla yapılır). 
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f) Genel Kurul’un karar alabilmesi için üyelerinin salt çoğunluğunun hazır bulunması 

gereklidir (Bunun dışında, Genel Kurul’un, diğer görevlerini ve karar yöntemlerini her 

Kulüp/Topluluk kendi hazırlayacak ve ÖKKK’nın onayına sunacaktır). 

 

B- Yönetim Kurulu: 

a. Yönetim Kurulu, her yıl Kasım ve Nisan ayı içinde Genel Kurul tarafından seçilen bir 

başkan, bir ikinci başkan, yazman, sayman ve bir üyeden oluşur. 

b. Yönetim Kurulu, çalışmaların en iyi şekilde yürütülmesinden, denetlenmesinden, 

tüzüğün uygulanmasından, kulüp/topluluğun mali gelir-giderlerinden ve demirbaş 

eşyadan üyelere ve ÖKKK’ya karşı sorumludur. 

c. Kulübün/Topluluğun gerekli çalışma kurullarını oluşturur. 

d. Kulübün/Topluluğun Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu içindeki ve 

dışındaki tüm etkinliklerinde ÖKKK’nın onayını alarak görevli kulüp/topluluk 

danışmanı sorumluluğunda yapılması sağlanır. Bütçe önerisi, bütçe raporu, etkinlik 

raporu, etkinlik programı gibi evrakları her yılın Aralık ayı sonuna kadar ÖKKK’ya 

vermekle yükümlüdür. 

e. Görevli danışman, Yönetim Kurulu’nun doğal üyesidir, oy kullanamaz. 

f. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu üyelerinin 2/3 çoğunluğunun oyları ile görevden 

alınabilir. 

g. Yukarıda belirlenen görevler dışında belirtilen görevleri Kulüp/Topluluk kendisi 

hazırlayacak ve ÖKKK’nın onayına sunacaktır. 

 

 

C- Denetim Kurulu: 

 

a. Denetim Kurulu, Yönetim Kurulu’nun dışındaki üç asil ve bir yedek üyeden kurulur. 

Genel Kurul tarafından, akademik yılbaşında o öğretim yılı için seçilir. 

b. Denetim Kurulu’nun görevi, kulüp/topluluğun evraklarını, saymanlık defterlerini ve 

demirbaş eşyanın durumunu incelemektir. Yönetim Kurulu’nun kararlarına uygun olup 

olmadığını, masrafların amaçlar doğrultusunda harcanıp harcanmadığını ve satın alınan 

eşyanın Rektörlük/Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu saymanlığına 

kaydettirilip kaydettirilmediğini kontrol eder. Gerektiğinde Yönetim Kurulu’nu kontrol 

ederek, Genel Kurul’a ve ÖKKK’ ya rapor eder.  

 

 

Evraklar  

Madde 20- (1) 

a) Üye Kayıt Defterleri: Bu defterde üyelerin birer fotoğrafları ile kimlik bilgileri, ev 

adresleri, sınıf, bölüm gösterir bilgiler yer alır. (Öğrencilerden alınan kimlik bilgileri 

Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında 6698 Sayılı kanuna göre öğrenci kulübü 

üyelik işlemlerinde kullanılacaktır.) 

b) Yönetim Kurulu karar defteri ve Genel Kurul Zabıtları. 

c) Gelir-Gider Belgeleri: Gelir makbuzu, gider makbuzu elde edilen tüm gelir ve yapılan 

tüm harcamaların işlendiği işletme defteri ile bunlara ait belgeler (fatura-makbuz veya 
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tutanak ile bunların Yönetim Kurulu kararları). 

d) Kulübün/Topluluğun kullanılması için verilmiş demirbaş eşyanın listesi ve bunların 

demirbaş numaralarının bir örneği ÖKKK’ya verilecek ve Yönetim Kurulu eşyadan 

ÖKKK Başkanlığı’na karşı sorumlu olacaktır. Yeni satın alınan eşyalar için demirbaş 

eşya numarası alınacak ve bu listeye eklenecektir. 

 

Faaliyete Başlama 

Madde 21- (1) Kulüp/Topluluklar ÖKKK Başkanlığı’ndan kurulma izinlerini aldıktan 

sonra yönerge ve tüzüklerindeki etkinliklerine, başlayabilirler. 
 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM  

 

DEĞERLENDİRME FESİH VE KAPATMA  

 

Kulüp/Topluluğun Feshi 

Madde 22- (1) Öğrenci kulübü/topluluğunun feshi; 

a)  Öğrenci kulüp/topluluk Genel Kurulu Kararı, 

b) Öğrenci Kulüp/Topluluğunun iki dönem üst üste kayıt yenilememesi. 

c)  Kulüp/Topluluğun bir akademik yıl içinde ikiden az ya da hiç etkinlik gerçekleştirmemiş olması, 

d) Bu yönergede belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının önerisi ve ÖKKK kararı ile gerçekleşir. 

e) Fesih durumunda öğrenci Kulüp/topluluğunun mal varlığı Rektörlük/Fakülte/YO/MYO’ya 

devredilir. Bununla ilgili kararı ÖKKK verir. 

 

 

 

 

Disiplin İşleri 

Madde 23 – (1) Her türlü öğrenci kulüp/topluluğu etkinliği, Üniversitenin Mevzuatına ve 

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine uygun olarak gerçekleştirilmelidir. 

(2) Kamu yararı dışında hayır işlemek veya maddi çıkar sağlamak amacıyla düzenlenemez. 

 

 

Kapatılma 

Madde 24 – (1) Herhangi bir nedenle sürekli kapatılmasına karar verilen bir Kulüp/Topluluk 

üyeleri tarafından başka bir isimle tekrar kurulamaz. Kapatılan kulüp/ topluluğun başkanı, 

yeni kurulan öğrenci Kulüp ve Topluluklarında yönetici olamazlar. Kapatılan 

kulüp/topluluğun üyeleri topluca bir başka öğrenci topluluğuna üye olarak o kulüp ve topluluğun 

ismi altında etkinlikte bulunamazlar. 
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ALTINCI BÖLÜM  

EK HÜKÜMLER 

 

Öğrenci Kulübü 

Madde 25– (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş öğrenci 

Kulüp ve Toplulukları, yenilenen yönergeye uygun olarak kurulmuş sayılır. 

 

Hüküm bulunmayan haller  

MADDE 26 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat 

hükümleri uygulanır. 

 

 

 

Yürürlük 

Madde 27 – (1) Bu Yönerge Üniversite Senatosu……tarih….sayılı Senato Kararı ile  kabul 

edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

(2) Bu Yönergenin kabul edilmesiyle 31/01/2013 Tarih ve 2013/9 sayılı 

Senato Kararı ile yürürlüğe girmiş Ardahan Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor 

Daire Başkanlığı Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi” yürürlükten 

kalkar. 

 

Yürütme: 

Madde 28- Bu Yönerge hükümlerini Ardahan Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 

 


