
  

SANKO ÜNİVERSİTESİ 
 ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Dayanak ve Tanımlar 

 
Amaç 
MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı SANKO Üniversitesi’ne bağlı öğrenci 

kulüplerinin kuruluş, işleyiş ve çalışma esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam  
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, SANKO Üniversitesi önlisans, lisans ve lisansüstü 

programlarına kayıtlı öğrencilerin mesleki, eğitsel, bilimsel, sosyal, sportif, kültürel ve sanatsal 
amaçlar için kurabileceği, akademik ve idari personelin üye olabileceği tüm kulüpleri kapsar. 

 
Dayanak 
MADDE 3– (1) Bu yönetmelik, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 47. 

Maddesine dayandırılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen; 
a) Aktif üye: Kulüp toplantılarına katılma zorunluluğu olan (kulüp danışmanından 

alınan izinler hariç) kulüp faaliyetleri ile ilgili kararlarda oy kullanma hakkı bulunan üyelerdir. 
b) Birim: SANKO Üniversitesi bünyesindeki meslek yüksekokullarını, fakülteleri ve 

enstitüleri, 
c) Kulüp Akademik Danışmanı: Öğrenci Kulüplerinin koordinasyonunu ve Öğrenci 

Kulüplerini üniversite düzeyinde temsil eden, kulüp çalışma esaslarının hazırlanması, kulüp 
faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından 
görevlendirilen öğretim elemanını, 

ç) Kulüp Denetleme Kurulu: Genel Kurul tarafından seçilen iki asil ve bir yedek üyeyi, 
d) Kulüp Genel Kurulu: Kayıtları yapılmış ve aidatlarını ödemiş üyeleri, 
e) Kulüp Yönetim Kurulu: Genel kurul tarafından seçilen bir başkan, bir başkan 

yardımcısı, bir sekreter ve bir saymanı, 
f) Meslek Kulüpleri: Öğrencilerin eğitim faaliyetleri dışındaki zamanlarını 

değerlendirmek amacıyla, birimde yürütülen eğitim programlarıyla ilgili olarak kurulan 
kulüpleri, 

g) Pasif üye: Aktif üyeliğin dışında kalan üyeler pasif üye kabul edilir. Toplantılara 
katılma zorunluluğu olmayan, kulüp faaliyetleri ile ilgili kararlarda oy kullanmayan, ancak 
kulüp faaliyetlerinde yer alabilen üyeyi, 

ğ) Rektör: SANKO Üniversitesi Rektörünü, 
h) Sosyal Kulüpler: Öğrencilerin eğitim faaliyetleri dışındaki zamanlarda bir birimdeki 

eğitim-öğretim programlarından bağımsız olarak hobi, düşünce, kültür, sanat, spor gibi sosyal 
faaliyetler gerçekleştirmek için kurulmuş kulüpleri, 

ı) Sosyal ve Kurumsal Hizmetler Müdürlüğü: SANKO Üniversitesi Sosyal ve Kurumsal 
Hizmetler Müdürlüğü’nü, 

i) Öğrenci Faaliyetleri Sanat ve Kültür Teşvikleri Koordinasyon Kurulu: SANKO 
Üniversitesi Öğrenci Faaliyetleri Sanat ve Kültür Teşvikleri Koordinasyon Kurulunu, 

j) Üniversite: SANKO Üniversitesini, 
k) Üniversite Yönetim Kurulu: SANKO Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 
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l) Yerleşke: SANKO Üniversitesi bünyesinde bu yönergeye göre oluşturulmuş tesisleri, 
ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 
Öğrenci Kulüplerinin Kuruluşu, Organları, Organların Görev ve Yetkileri 

 
Kuruluşu 
MADDE 5- (1) Öğrenci Kulübünün adı, amacını yansıtacak nitelikte olmalıdır. Aynı 

isimde ve faaliyet konusunda birden fazla kulüp kurulamaz.  
(2) SANKO Üniversitesinin ve ilgili Fakültelerin, Öğrenci Kulüplerinin adlarında yer 

alması durumunda topluluğun yaptığı etkinliklere bağlı olarak SANKO Üniversitesi’nin ve 
ilgili Fakültelerin yasal ve mali yükümlülüğü bulunmaz. 

(3) SANKO Üniversitesi bünyesinde bir kulübün kurulabilmesi için en az 8 (sekiz) 
öğrencinin aktif ve 2 (iki) öğrencinin pasif üyeliğine ihtiyaç vardır. Bu sayının altında üyesi 
bulunan kulüpler kurulamaz. 

(4) Öğrenci Kulübü kurmayı talep eden öğrenciler, en az 8 (sekiz) kurucu aktif üye ve 
2 (iki) pasif üye imzalı faaliyet alanlarını içeren Öğrenci Kulüpleri Başvuru Dilekçesini (Ek-1), 
Kulüp Akademik Danışman imzalı üst yazıyı (Ek-2) ve Öğrenci Kulüpleri Çalışma Esaslarını 
içeren formu (Ek-3) düzenleyerek Sosyal ve Kurumsal Hizmetler Müdürlüğüne sunar. Sosyal 
ve Kurumsal Hizmetler Müdürlüğü Genel Sekreterlik vasıtasıyla başvuruyu Üniversite 
Yönetim Kuruluna sunar. Üniversite Yönetim Kurulunun tarafından onaylanan öğrenci 
kulüpleri kurulur. 

(5) Üniversite Yönetim Kurulu kulüp danışmanını kendisi atayabilir, değiştirebilir ya da 
çalışma esaslarında değişiklik yapılmasını isteyebilir. 

(6) Üniversite Yönetim Kurulu kararının tebliğinden sonra kurulan kulüpler 7 (yedi) gün 
içinde genel kurulunu yapar 
 

Öğrenci Kulübünün Organları  
MADDE 6 – (1) Kulüp organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kuruludur. 

Çalışma Esaslarında öngörülen diğer kurullardan oluşur. SANKO Üniversitesi Öğrenci 
Kulüpleri Yönergesinin belirlediği organlar dışında kulüpler ihtiyaçları olan organları kendileri 
belirler. 

(2) 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. 

(3) Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından açık oylama ile seçilir. 4 (dört) asil, 2 
(iki) yedek üyeden oluşur. Başkan, başkan yardımcısı, sekreter, Sayman, asil üye ve varsa yedek 
yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Yönetim Kurulu çoğunlukla toplanır. Kararları çoğunluk 
esasına göre alır. Oyların eşitlik durumunda Başkanın oyu 2 (iki) oy sayılır. Toplantı yer ve 
saatlerini genel kurul üyelerine duyurmakla yükümlüdür. Ancak oylamada toplantı yeter sayısı 
aranmaz. 

(4) Denetleme Kurulu iki asil ve iki yedek üyeden oluşur. 
 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri 
MADDE 7 – (1) Her öğretim yılında Kasım ayının ilk haftası toplanarak kulüp 

kararlarını alır. Karar yeter sayısı toplantıya katılan üyelerin yarısından bir fazladır. İlk toplantı 
için, toplantı yeter sayısı; kayıtlı üye sayısının yarısından bir fazladır. İlk toplantıda toplantı 
yeter sayısı sağlanmazsa ikinci toplantıda yeter sayısı aranmaz. İkinci toplantı ilk toplantı 
tarihinden en geç bir hafta sonra yapılır. 
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(2) Her akademik yılsonunda Yönetim ve Denetim kurulunu üyelerini ve yedek 
üyelerini bir sonraki yıl için seçer. 

(3) Öğrenci Kulüp çalışma esaslarını hazırlar. 
(4) Üyelikten çıkarma kararı için toplantıya gelen üyelerin 2/3 çoğunluk ilkesini 

uygular. 
(5) Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarını görüşür. 
(6) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşerek karara bağlar. 
(7) Öğrenci Kulüpleri amacının gerçekleşmesi için alınacak önlemler konusunda karar 

alır. 
(8) Danışmanlık hizmetleri ve çalıştırıcılık tekliflerini oylar. 
(9) 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.  

 
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 
MADDE 8 – (1) Yönetim kuruluna seçilen asil ve yedek üyelerin genel not ortalamaları 

2’nin (İki) altında olamaz. 
(2) Kulüp faaliyet esaslarını hazırlar. Onayı için Sosyal ve Kurumsal Hizmetler 

Müdürlüğüne sunar. 
(3) Genel Kurul tarafından verilen görevleri yapar. 
(4) Yıllık çalışma programını hazırlar ve uygular. 
(5) Öğrenci Kulübünü temsil eder veya üyelerine temsil için yetki verir. 
(6) Kulüp çalışma esaslarında gerekli gördüğü değişiklikleri hazırlar onay için Genel 

Kurula sunar. 
(7) Öğrenci Kulüplerinin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar, gelecek 

döneme ait bütçeyi hazırlar ve Genel Kurula sunar. 
(8) Öğrenci Kulüplerinin Üniversite içindeki ve dışındaki etkinliklerini, dış 

haberleşmelerini duyurur. Dış etkinlikler için Sosyal ve Kurumsal Hizmetler Müdürlüğünün 
onayını alır. 

(9) Öğrenci Kulüplerinin gelirlerini dip koçanlı ve sıra numaralı makbuzlarla alır ve 
giderlerini sarf belgeleri ile yapar. 

(10) Üye Kayıt defteri, karar defteri, gelen evrak, giden evrak defteri, gelir ve gider 
defteri, tutar.  

(11) 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. 

(12) 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. 

(13) Yönetim Kurulu 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 hazirun cetveline göre toplantı karar ve yeter 
sayıları bir tutanakla tespit eder. Denetleme Kurulundan bir üye Başkanlık Divanı seçilene 
kadar genel kurula başkanlık eder. 

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri  
MADDE 9 – (1) Öğrenci Kulüplerinin hesap ve işlemlerini denetler. 
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(2) 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. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kulüp Çalışma Esasları 

 
Öğrenci Kulüpleri Çalışma Esasları 
MADDE 10 – (1) Öğrenci Kulüpleri Çalışma Esasları, Öğrenci Kulübü Yönetim Kurulu 

tarafından Ek-3’deki örneğe göre hazırlanır.  
a) Öğrenci Kulüpleri Çalışma Esasları, işbu Öğrenci Kulüpleri Yönergesi’ ne aykırı 

olamaz. 
b) Öğrenci Kulüpleri Çalışma Esaslarında kulübün ismi, adresi, amacı, faaliyetleri, aktif 

ve pasif üyelik koşulları, organları, üyelik aidatları detaylı olarak yazılır. 
c) Öğrenci Kulüpleri Çalışma Esasları oluşturularak Sosyal ve Kurumsal Hizmetler 

Müdürlüğüne sunulur. Onaylanan çalışma esasları yürürlüğe girer. 
ç) Kulüp Çalışma Esaslarında yapılan değişiklikleri gerekçesi ile birlikte bir teklif olarak 

Genel Kurul’a sunulur. Genel Kurul’da 2/3 çoğunlukla kabul edilen tüzük Sosyal ve Kurumsal 
Hizmetler Müdürlüğü’nün onayının ardından yürürlüğe girer. 

d) Öğrenci Kulüpleri Yönetim Kurulu çoğunlukla toplanır. Kararları çoğunluk esasına 
göre alır. Oyların eşit olması durumunda Başkanın oyu 2 (iki) oy sayılır. Çalışma esasları 
oylamasının yapılacağı toplantı yer ve saatlerini genel kurul üyelerine duyurmakla yükümlüdür. 
Ancak oylamada toplantı yeter sayısı aranmaz. 

(2) Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanan kulüpler kurulabilir. Rektör Kulüp 
Akademik Danışmanını kendisi atayabilir, değiştirebilir ya da Çalışma Esaslarında değişiklik 
yapılmasını isteyebilir. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Kulüp Amaçları, Faaliyetleri, Üyelik Tanımı ve Koşulları, Üyelikten Çıkartma 
 
Kulüp Amaç ve Faaliyetleri 
MADDE 11 – (1) Her kulübün temel amacı öncelikle üye öğrenciler olmak üzere tüm 

katılımcılarına yönelik kültürel, sosyal, bilimsel ve sportif faaliyetler düzenlemektir. 
(2) Kulüplerin amaç ve faaliyetleri Çalışma Esaslarında açıkça anlatılır ve SANKO 

Üniversite Öğrenci Kulüpleri Yönergesi’ ne aykırı olamaz. 
(3) Kulüp faaliyetlerini Sosyal ve Kurumsal Hizmetler Müdürlüğü  denetler.  
(4) Kulüpler Üniversitenin fiziki ortamına zarar verecek veya akademik hayatını 

aksatacak etkinliklerde bulunamaz. 
(5) Kulüpler Çalışma Esaslarında belirtilen amaç ve faaliyetlerin dışında tanıtım ve gelir 

sağlamak amacıyla etkinliklerde bulunabilirler, sponsor desteği sağlayabilir. Bu etkinlikler ve 
sponsorluklar Öğrenci Faaliyetleri, Sanat ve Kültür Teşvikleri Koordinasyon Kurulu’nun 
denetim ve gözetimi altında yapılır. 

(6) Kulüpler kendi faaliyet alanlarında kalmaya, diğer kulüplerin faaliyet alanlarına 
taşmamaya özen gösterir fakat işbirliği içinde ortak faaliyetlerde bulunabilirler. 
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Üyelik Tanımları ve Koşulları 
MADDE 12 – (1) Kulüp üye kayıt defterlerine kaydolan öğrenciler kulüp üyesi olur ve 

bundan sonra üyesi olduğu kulübe karşı görev ve sorumlulukları başlar. 
(2) Üyelik kayıtları her akademik yılın başlangıcından itibaren yapılır. 
(3) Üyelik Aktif ve Pasif olmak üzere ikiye ayrılır. SANKO Üniversitesi Öğrenci 

Kulüpleri Yönergesinde aktif üyelik koşullarına ek koşul koyabilir. 
a) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri aktif üyelerden seçilir. 
b) Kulüplere üyelik kaydı yaptırırken aktif üye olarak kayıt yaptıran üyeler aktif üyedir. 
c) Kulüplere sadece SANKO Üniversitesi öğrencileri akademik ve idari personeli üye 

olabilir. 
(4) Öğrenciler üye kayıtlarını yaptırırken aktif üye mi pasif üye mi olacaklarını 

belirlemek durumundadır. Akademik ve İdari personel doğal pasif üyedir. 
(5) Üyeler yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısında belirlenen ve kulüp giderlerinde 

kullanılmak üzere toplanan üyelik aidatını düzenli olarak vermekle yükümlüdür. 
(6) Üyelik her akademik yıl başlangıcında yenilenir. 
(7) Öğrenci ve üniversite personeli birden fazla kulübe üye olabilirler. 
(8) Bir öğretim yılı boyunca pasif üye olarak kulüpte yer alan üyeler bir sonraki yıl aktif 

üye olarak kulüpte yer almak istediklerini kulüp kayıtları sırasında belirtip aktif üyeliğe 
geçebilirler. 

 
Üyelikten Çıkartma 
MADDE 13 – (1) Aşağıdaki durumlar söz konusu olduğunda; üyeler, üyelikten çıkarılır. 
a) Toplantılara devamsızlık, Kulüp Üyelerinin üst üste 3 toplantıya katılmaması, 
b) Üyelik tarih sırasına göre aidatının üst üste iki kez verilmemesi,  
c) Kulüp aktif üyelerinden birinin teklifi ve/veya Yönetim Kurulu, Sosyal ve Kurumsal 

Hizmetler Müdürlüğü’nün gerekçeli kararı ile Genel Kurulda oylanarak 2/3 çoğunlukla alınan 
kararla üyelikten çıkarılır.  

ç) Öğrencinin disiplin suçu işlemesi durumunda tüm kulüp üyelikleri sona erer. Genel 
Kurul tarafından alınacak karar ile yeniden üye olur. 

d) Ayrıca kulüp üyesinin yazılı başvurusu Yönetim Kurulu’nun onayı ile üyelikten istifa 
edilebilir. 

e) Üniversiteden mezuniyet veya öğrenciliğinin herhangi bir nedenle sona ermesi, 
halinde üyelik kendiliğinden sona erer. 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Mali Hükümler, Evraklar, Fesih ve Disiplin İşlemleri 

 
Mali Hükümler 
MADDE 14 – (1) 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 veya yetkilendirdiği Rektör yardımcısının onayı ile 
harcanır. 

(2) Öğrenci Kulüpleri tarafından yapılacak etkinliklerde kullanılacak bütçe satın alma 
usulüne göre harcanır.  
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Evraklar 
MADDE 15 - (1) Üye kayıt defteri: Bu defterde üyelere ait bilgiler (Adı-Soyadı, TC 

kimlik numarası, fakülte/bölüm, adres ve telefon ve üyelik aidatlarının ödediklerini gösterir 
belge) bulunur. 

(2) Yönetim Kurulu ve Genel Kurul bir karar defteri tutmak zorundadır. 
(3) Gelir Gider belgeleri: Gelir gider makbuzları, elde edilen tüm gelir ve yapılan 

harcamaların işlendiği defter ile bunlara ait belgeleri (fatura, makbuz veya tutanak) saklamak 
zorundadır. 

(4) Demirbaş Eşya Defteri: Kulübün kullanımına verilmiş eşyaların demirbaş 
numaralarının kaydedildiği defter. 

 
Fesih 
MADDE 16 - (1) Çalışma Esaslarında yazılı faaliyet alanlarının dışına çıkan, aktif üye 

sayısı üst üste iki yarıyıl 10’un (on) ve toplam üye sayısı 15’in (onbeş) altında olan, geçerli bir 
neden olmadan yeterli etkinlik gösteremeyen, yılsonu çalışma raporunu sunmayan, genel 
kurullarını yapmayan kulüplerin faaliyetleri müdürlüğün teklifi üzerine Üniversite Yönetim 
Kurulunca fesih edilir. 

Disiplin 
MADDE 17 – (1) Öğrenci Kulüp çalışmalarına katılan öğrencilerin öğrenciliğe 

yakışmayan tutum ve davranışları konusunda, “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin 
Yönetmeliği” hükümleri uygulanır. Yönetmeliğin uygulanmasını isteme yetkisi Kulüp 
Akademik Danışmanındadır. 

 

ALTINCI BÖLÜM 
Yürürlük ve Yürütme  

  
Yürürlük 
MADDE 18 – (1) Bu yönerge, SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyetince onaylandığı 

tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 19 – (1) Bu yönerge hükümlerini SANKO Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 

Ek: 

Ek-1 Kuruluş Başvuru Dilekçesi  
Ek-2 Danışman Öğretim Elemanı Müracaat Formu 
Ek-3 Öğrenci Kulüpleri Çalışma Esasları  
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