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SANKO ÜNİVERSİTESİ  

  ………..………………..…………. ÖĞRENCİ KULÜBÜ 

 ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ 

 

Dayanak 
Madde 1-:………………………….……… Kulübü  “SANKO Üniversitesi Öğrenci 
Kulüpleri Ana Yönergesi” doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. 
 
Kulübün Adı  
Madde 2 -“SANKO Üniversitesi …………………………………………… Kulübü ” dür.  
 
Kavramlar 
Madde 3 - Öğrenci Kulübü: 

Öğrencilerin ders dışı faaliyetlerini, SANKO Üniversitesi Öğrenci Kulüplerinin 
Kurulması ve Çalışmalarının Düzenlenmesine İlişkin Yönergeye göre planlı ve organize bir 
şekilde sürdürmesini sağlayan grubu ifade eder. 

Madde 4 - Akademik Danışman ……………………………..………………….Kulüplerinin 
Akademik Danışmanı Üniversite Yönetim Kurulu tarafından atanır. 
………………………………… Kulüplerinin çalışma planının hazırlanmasına yardımcı olan 
ayrıca faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu SANKO Üniversitesi bünyesinde kadrolu  
okutman, öğretim görevlisi veya öğretim üyesini  ifade eder ve danışmanı olduğu kulübün 
temsili görevini yürütür.  

MADDE 5 - Topluluğun Faaliyet Alanı 
Öğrenci Kulübü, …………………………………………………… alanda faaliyet 

gösterir. 
Örnek: 

• Spor 
• Doğal Yaşam 
• Mesleki Konular 
• Kültür 
• Çevre 
• Bilim 
• Sağlık 
• Sanat 

 
Kulübün Kurulma Amacı : 
Madde 6 - …………………. Kulüp Üyelerinin: 

a) Atatürk ilkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardımcı olmak, 
b) Beden ve ruh sağlıklarını korumak, 
c) Araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak, 
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ç)   Kulüp olanakları çerçevesinde fırsatlar sağlayarak dinlenme ve boş zamanlarını 
değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak genel amaçtır. Ek olarak,  
d)………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
e)………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
f)………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
g)………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
ğ)………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
h) Ayrıca …………………… Kulübü, kulüp adına tahsis edilmemiş alanları izinsiz 
kullanamaz. 
ı) Siyasi faaliyette bulunamaz ve siyasetle uğraşamaz. 
 

i) ………………… Kulübü Akademik Danışmanın bilgisi ve onayı olmadan etkinlik 
düzenleyemez, 
j) ………………… Kulübü Üniversite Yönetim Kurulu, Sosyal ve Kurumsal Hizmetler 
Müdürlüğünün, Öğrenci Kulüpleri akademik danışman tarafından belirlenen her türlü talimata 
uygun olarak hareket eder. 
k) Bu çalışma esasında hüküm bulunmayan durumlarda “ SANKO Üniversitesi Öğrenci 
Kulüpleri Ana Yönergesi ” esastır. 
 
Kulübün Sorumlulukları 
Madde 7 -……………………………………. Kulübü Sanat ve Kültür Teşvikleri 
Koordinasyon Kurulu karşı sorumludur. Sanat ve Kültür Teşvikleri Koordinasyon Kurulu 
Rektörlük adına ……………………………Kulübünü şu hususlarda denetlemeye yetkilidir: 
a) Amaç doğrultusunda çalışıp çalışmadığı, 
b) Sağlanan desteği yerinde kullanıp kullanmadığı, 
c) Topluluk etkinlik raporunu uygulayıp uygulamadığı, 
ç) Defter kayıtlarını düzenli tutup tutmadığı. 
d) Her akademik yılın başında Mayıs ayının sonuna kadar topluluk etkinlik plan ve bütçesini 
yönetim kurulu, denetleme kurulu üye bilgilerini kulüp üye bilgilerini kulüp etkinlik 
raporlarını topluluk defterlerini Sosyal ve Kurumsal Hizmetler Müdürlüğü’ ne gönderip 
göndermediği, 
 
Öğrenci Kulüplerine Üyelik 
Madde 8 -……………………..Kulübü, Üniversiteye kayıtlı öğrenciler kulüp yönetim 
ve  denetim kurullarına bir yıl için seçilebilirler. Üniversitenin Öğretim elemanları ve idari 
personeli topluluklara üye olabilir, her türlü etkinliklere katılabilir, ancak, yönetim/denetim 
görevlerine seçilemezler. Üye listeleri yıl içerisinde Sosyal ve Kurumsal Hizmetler 
Müdürlüğü’ ne adı-soyadı, öğrenci numarası ve bölümünü yazılı bir şekilde liste halinde 
verilir.  
 
Kulüp Üyeliğininden Çıkarılma 
Madde 9 -……………………Kulüp Üyesi; Toplantılara devamsızlık, Kulüp Üyelerinin üst 
üste 3 toplantıya katılmaması, Üyelik tarih sırasına göre aidatının üst üste iki ay verilmemesi, 
Kulüp aktif üyelerinden birinin teklifi ve/veya Yönetim Kurulu, Sosyal ve Kurumsal 
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Hizmetler Müdürlüğü’nün gerekçeli kararı ile Genel Kurulda oylanarak 2/3 çoğunluğunca 
alınan kararla üyelikten çıkarılır. Öğrencinin disiplin suçu işlemesi durumunda tüm kulüp 
üyelikleri sona erer. Genel Kurul tarafından alınacak karar ile yeniden üye olur. Ayrıca kulüp 
üyesinin yazılı başvurusu Yönetim Kurulu’nun onayı ile üyelikten istifa edebilir. 
Üniversiteden mezuniyet veya öğrenciliğinin herhangi bir nedenle sona ermesi, halinde üyelik 
sona erer. 
 
Kulüp Organları 
Madde 10 - Kulüp organları şunlardır;   
a) Genel Kurul  
b) Yönetim Kurulu  
c) Denetleme Kurulu  
 
Madde 11- Genel Kurul: ………………………Kulübü    
a) Genel Kurul, öğrenci kulübüne kayıtlı tüm üyelerden oluşur ve sadece kayıtlı üyeler oy 
kullanabilir. Genel Kurul her akademik yılda en az bir kez salt çoğunlukla olağan; kulüp 
üyelerinin en az üçte birinin imzasıyla olağanüstü olarak toplanır. 
b) Her öğretim yılında Kasım ayının ilk haftası toplanarak kulüp kararlarını alır. İlk toplantı 
yeter sayısı kayıtlı üye sayısının yarısından bir fazlası, alınan kararların geçerli sayılması için 
yeterlidir. İlk toplantıda toplantı yeter sayısı sağlanmazsa ikinci toplantıda yeter sayısı aranmaz. 
İkinci toplantı ilk toplantı tarihinden en geç bir hafta sonra yapılır. 
c) Her akademik yılsonunda Yönetim ve Denetim kurulunu üyelerini ve yedek üyelerini bir 
sonraki yıl için seçer. 
ç) Öğrenci Kulüp çalışma esaslarını hazırlar. 
d) Üyelikten çıkarma kararı için toplantıya gelen üyelerin 2/3 çoğunluk ilkesini uygular. 
e) Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarını görüşür. 
f) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşerek karara bağlar. 
g) Öğrenci Kulüpleri amacının gerçekleşmesi için alınacak önlemler konusunda karar alır. 
ğ) Danışmanlık hizmetleri ve çalıştırıcılık tekliflerini oylar. 
h) Kasım ayı içerisinde yıllık etkinlik planı ve bütçesini hazırlar. Mayıs ayının son haftasında 
bir yılın değerlendirmesini içeren yılsonu çalışma raporuyla birlikte Sosyal ve Kurumsal 
Hizmetler Müdürlüğü’ ne sunar.  
Madde 13- Genel Kurula Çağrı Yöntemi ve Genel Kurulun Ertelenmesi: Genel Kurul, 
toplantıyı en az 20 (yirmi) gün önce saati üye listeleriyle beraber ilan ederek çağırır. Genel 
Kurul toplantısı çağrı ilanında belirtilen gün, saat ve yerde yapar. Toplantıya katılan üyeler 
tarafından imzalanan hazırlar cetveline göre toplantı karar ve yeter sayıları bir tutanakla tespit 
eder. Denetleme Kurulundan bir üye Başkanlık Divanı seçilene kadar genel kurula başkanlık 
eder. 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Madde 14 Yönetim Kurulu: Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından açık oylama ile 
seçilen 4 (dört) asil, 2 (iki) yedek üyeden oluşur. Yönetim kuruluna seçilen asil ve yedek 
üyelerin genel not ortalamaları 2 nin altında olamaz. Yönetim Kurulu her akademik 
yılsonunda Genel Kurul tarafından seçilen Başkan, başkan yardımcısı, sekreter, asil üye varsa 
yedek yönetim kurulu üyelerinden oluşur. 
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Yönetim Kurulu yılda en az bir kez toplanır. Toplantı gününden önce özrünü bildirmeksizin üç 
kez Yönetim Kurulu toplantısına gelmeyenler Yönetim Kurulu Kararı ile istifa etmiş sayılırlar 
ve yerlerine sırası ile yedek üyeler alınır. Öğrenci Kulüpleri Akademik Danışman, görevli 
Yönetim Kurulunun  doğal üyesidir, ancak oy kullanamaz. 

Madde 15 - Yönetim  Kurulunun Görev ve Yetkileri  
a) Öğrenci Kulüpleri Çalışma Esaslarını hazırlar. Onayı için Sosyal ve Kurumsal Hizmetler 
Müdürlüğüne sunar. 
b) Genel Kurul tarafından verilen görevleri yapar, 
c) Yıllık çalışma programını hazırlar ve uygular. 
ç) Öğrenci Kulübünü temsil etmek veya üyelerine temsil için yetki verir. 
d) Kulüp çalışma esaslarında gerekli gördüğü değişiklikleri hazırlar onay için Genel Kurula 
sunar. 
e) Öğrenci Kulüplerinin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar, gelecek döneme ait 
bütçeyi hazırlar Genel Kurula sunar. 
f) Öğrenci Kulüplerinin Üniversite içindeki ve dışındaki etkinliklerini, dış haberleşmelerini 
duyurur. Dış etkinlikler için Sosyal ve Kurumsal Hizmetler Müdürlüğünün onayını alır. 
g) Öğrenci Kulüplerinin gelirlerini dip koçanlı ve sıra numaralı makbuzlarla alır ve giderlerini 
sarf belgeleri ile yapar. 
ğ) Üye Kayıt defteri, karar defteri, gelen evrak, giden evrak defteri, gelir ve gider defteri, 
tutar.  
h) Kulübün evraklarını, demirbaşlarını ve defterlerinin düzenli tutulmasını sağlar. Kulüp 
çalışma esaslarına göre kullanılıp kullanılmadıklarını, harcamaların amacına uygun harcanıp 
harcanmadıklarını, alınan demirbaşların demirbaş kayıt listesine kayıt ettirilip 
ettirilmediklerini kontrol eder. Genel Kurul’a ve Sosyal ve Kurumsal Hizmetler Müdürlüğü’ 
ne sunar.(Bunun dışındaki görevleri yukarıdakilere ek olarak, Kulüp kendisi hazırlayacak ve 
onayına sunacaktır.) 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………... 

        
Madde 16 - Denetleme Kurulu ve Görevleri: Denetleme Kurulu iki asil ve yedek üyelerden 
oluşur. 
a) Öğrenci Kulüplerinin hesap ve işlemlerini denetler. 
b) Kulübün tüm evraklarını, muhasebe defterlerini inceler ve kulüp çalışma esaslarına göre 
kullanılıp kullanılmadıklarını, harcamaların amacına ve usulüne göre yapılıp yapılmadığını,  
alınan demirbaşların demirbaş kayıt listesine kayıt ettirilip ettirilmediklerini kontrol eder. 
Genel Kurul’a ve Sosyal ve Kurumsal Hizmetler Müdürlüğü’ ne sunar. 
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Madde 17 – Mali Hükümler:  Üniversite katkısı, Öğrenci Kulüp etkinlikleri için yapılacak 
bağışlar, öğrenci etkinlikleri sonunda elde edilecek gelirler, öğrenci kulüp aidatları ve diğer 
gelirler Sosyal ve Kurumsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından gösterilen bir banka hesabına 
yatırılır ve bu gelirler Öğrenci Kulüpleri için Rektörün onayı ile harcanır. Öğrenci Kulüpleri 
tarafından yapılacak etkinliklerde kullanılacak bütçe satınalma usulüne göre harcanır.  
 
Madde 18 - Topluluğun Feshi: Çalışma Esaslarında yazılı faaliyet alanlarının dışına çıkan, 
aktif üye sayısı üst üste iki yarıyıl 10 (on) ve toplam üye sayısı 12 (on iki) altında olan, geçerli 
bir neden olmadan yeterli etkinlik göstermeyen, yılsonu çalışma raporunu sunmayan, Genel 
Kurullarını yapmayan kulüplerin faaliyetleri Üniversite Yönetim Kurulu’nca fesih edilir. 
 
Madde 19 - Disiplin İşleri: Öğrenci Kulüp çalışmalarına katılan öğrencilerin öğrenciliğe 
yakışmayan tutum ve davranışları konusunda, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin 
Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Yönetmeliğin uygulanmasını isteme yetkisi topluluk 
danışmanınındır. 
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