ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1: Bu yönergenin amacı üniversite öğrencilerinin akademik eğitimleri süresince
sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle kişilik gelişimlerinin, mesleki yeterliliklerinin ve idealist düşünme becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlama ve onlara takım çalışması, liderlik,
sosyal ilişkiler, sorumluluk bilinci, etik değerlere bağlılık ve kendi kararlarını alabilme gibi
konularda kendilerini geliştirebilme fırsatları bulabilecekleri öğrenci kulüplerinin kuruluşuna
ve işleyişine ilişkin usulleri ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2: Bu yönerge, Abdullah Gül Üniversitesi yüksekokul, lisans ve lisansüstü
programına kayıtlı öğrenciler tarafından kurulacak öğrenci kulüplerinin kuruluşuna ve
çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3: Bu yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 46. ve 47. maddeleri ile
Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama
Yönetmeliği’nin 16. ve 17. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4: Bu yönergede geçen;
a) Yönerge: Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci Kulüpleri Yönergesini,
b) Üniversite: Abdullah Gül Üniversitesini,
c) Rektör: Abdullah Gül Üniversitesi Rektörünü,
d) Rektör Temsilcisi: Rektörün atayacağı bir Rektör Yardımcısı veya Öğrenci Dekanı
e) Rektör Yardımcısı: Abdullah Gül Üniversitesi Rektör Yardımcılarını,
f) Öğrenci Dekanı : Abdullah Gül Üniversitesi Öğrenci Faaliyetleri Koordinatörlüğünün Yöneticisini,
g) Öğrenci Kulüpleri: Her biri farklı isimde ve alanda olmak üzere, öğrencilerin ders
dışı zamanlarında, ilgi duydukları sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal faaliyetlerle spor ve
beceri alanlarında programlar, etkinlikler düzenlemek suretiyle ve her yönden gelişmelerini
sağlamak amacıyla bir araya gelerek oluşturdukları öğrenci yapılanmalarını,
g) Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu: Öğrenci kulüplerini ve etkinliklerini
koordine eden ve bu yönerge kapsamında çalışan kurulu,
h) Genel Kurul: Kulübe kaydını yaptırmış öğrenci üyelerin tamamından oluşan kurulu,
ı) Yönetim Kurulu: Genel kurul tarafından kulübe kaydını yaptırmış öğrenci üyelerden
seçilen 5 (beş) asıl ve 2 (iki) yedek üyeden oluşan kurulu,
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i) Denetleme Kurulu: Genel kurul tarafından kulübe kaydını yaptırmış öğrenci üyelerden seçilen 3 (üç) asıl ve 2 (iki) yedek üyeden oluşan kurulu,
j) Geçici Yönetim Kurulu: Kurulma aşamasında olan kulüplerin kurucu öğrencileri
başvuru surecini tamamlaması için en az 5 üyeden oluşan geçici yönetim kurulunu,
k) Kulüp Danışmanı: Kulüp çalışma esaslarının hazırlanmasına yardımcı olan ve etkinliklerin gerçekleştirilmesi sürecinde bilgi, ilgi ve deneyimleriyle kulübe katkıda bulunarak
gönüllü çalışan, üniversite bünyesindeki akademik personeli,
l) Üye: Öğrenci kulüplerine üye, üniversitemiz ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerini ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu, Kulüp Danışmanı ve
Öğrenci Kulüplerinin Çalışma Esasları
Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu
Madde 5: (1) Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu, Abdullah Gül Üniversitesi öğrenci kulüplerinin yapısı ve işleyişine ilişkin genel karar organıdır.
(2) Kurul, Rektör temsilcisi başkanlığında, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı, Rektörün, Üniversitede görev yapan öğretim üyeleri veya elemanları arasından görevlendireceği
bir üye ile Hukuk Müşavirliği biriminde görev yapan avukatlar arasından görevlendireceği bir
üye ve kulüp danışmanları arasından görevlendireceği bir üye olmak üzere toplam 5 üyeden
oluşur.
(3) Kurul, yılda en az bir kez toplanır. Ayrıca kurul başkanınca doğrudan veya kurul
üyelerinden birinin teklifi ve kurul başkanının onayıyla toplantı yapılabilir.
(4) Toplantı ve karar yeter sayısında oy çokluğu aranır.
(5) Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Öğrencilerin ders dışındaki mesleki, bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerinin yürütülmesini sağlamak ve kulüplerin faaliyetlerine ilişkin genel denetim ve gözetimi yapmak,
b) Öğrencilerin kulüp kurma başvurularını inceleyerek karara bağlamak ve eksiklik bulunmaması halinde Rektör onayına sunmak,
c) Öğrenci kulüplerince hazırlanmış olan plan, program ve faaliyet raporlarını görüşerek
karara bağlamak,
d) Öğrenci kulüplerinin harcamalarını denetlemek,
e) Kulüp etkinliklerine izin vermek, denetlemek, incelemek, gerekirse ilgili kulübün etkinliklerine son verilmesi ya da kulübün kapatılmasını Rektörlük Makamına teklif etmek,
f) Her yılın sonunda öğrenci kulüpleri ile ilgili rapor hazırlayıp Rektöre sunmak
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Kulüp Danışmanı
Madde 6: (1) Kulüp danışmanı, gönüllü olarak bir öğrenci kulübünün öğrencilerini, yaratıcı ve özgün fikirler üretmeye teşvik ederek, çalışmalarında rehberlik yapan, komisyon
üyeleri dışından ve üniversitemizin öğretim üyeleri veya elemanları arasından kulüp üyelerince kulüp danışmanı olduğu bildirilen kişidir.
(2) Kulüpler, iki kulüp danışmanıyla çalışabilirler. Kulüp danışmanlarının görev süresi
bir yıl olup görev süresi bitenler yeniden görevlendirilebilirler. Her kulüp danışmanı sadece
bir kulübe danışmanlık yapması önerilir; Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu’nun
onayıyla birden fazla kulübe de danışmanlık yapılabilir.
(3) Kulüp Danışmanının görevleri şunlardır:
a) Kulübün bütün faaliyetlerinde danışmanlık görevi yapmak,
b) Kulüp Yönetim Kurulu’nun hazırlayacağı plan, program ve faaliyetler ile bütçenin
oluşturulmasında yardımcı olmak,
c) Üniversite tarafından kulübe tahsis edilen eşya var ise bu eşyaların tahsis amacına
uygun kullanılması ve muhafazasını sağlamak,
d) Öğrencilerin kulüp etkinliklerine katılmasını teşvik etmek,
Geçici Yönetim Kurulu
Madde 7: (1) Kurulma aşamasında olan kulüpler, kulüp tüzüğünde kurucu üyeler
arasından belirleyecekleri 5 üyeden oluşan geçici yönetim kurulunu ve geçici kulüp başkanını
gösterir. Geçici kulüp başkanı aynı zamanda geçici yönetim kurulu başkanıdır. Geçici yönetim kurulu, kulüp danışman ya da danışmanlarını belirler Geçici yönetim kurulu, Rektör
onayından itibaren yeni katılan üyelerle birlikte en geç 3 (üç) ay içinde yapılacak olan ilk
genel kurul toplantısına kadar görev yapar. Yapılacak ilk genel kurul toplantısında kulüp tüzüklerinde belirtildiği şekilde kulüp başkanı, yönetim kurulu ve denetim kurulu seçilir. Bu
seçimden sonra, geçici başkanın ve geçici yönetim kurulunun görevi biter ve görevini yeni
seçilenlere devreder.
(2) İlk genel kurulca seçilecek yeni yönetim kurulu öğretim dönemi sonuna kadar görev
yapar. Sonraki seçimler bu yönergede belirtilen normal usullere göre yapılır.
(3) Kuruluşu resmiyet kazanan kulüpler, gerekli şartları sağladıkları takdirde faaliyetlerine başlayabilirler.
Öğrenci Kulüplerinin Çalışma Esasları
Madde 8: (1) Kulüpler, çalışma alanlarını, amaç ve faaliyetlerini belirlerken aşağıdaki
hususları gözetmek zorundadırlar:
a) Öğrencilerin ders dışı zamanlarını mesleki, bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve
sportif etkinliklerle değerlendirilmesini amaçlarlar.
b) Kulübe ilgi duyan öğrencilerin yararlanabileceği ve katılabileceği çalışma programları düzenlerler.
c) Düzenlenecek etkinlikler için, etkinlik istek formu doldurarak Öğrenci Faaliyetleri
Koordinatörlüğü’ne sunulur ve en az 2 (iki) hafta önceden bilgi verilir. Kulüplerden iletilen
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etkinlikler talepleri, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca da takip edilerek kulüp üyelerinin etkinlik planları sürecinde ihtiyaç duyduğu yönlendirme ve destek sağlanır. Ayrıca kulüplerden gelen etkinlik talepleri değerlendirilerek etkinliklerin koordineli bir biçimde yürütülmesine yardımcı olunur.
d) Talep edilen etkinlik programları, Öğrenci Faaliyetleri Koordinatörlüğü yoluyla Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu’na onaylatılır. Kulüpler, yapacakları etkinliğin izin
formunu doldururken, etkinlik tahmini giderlerini de ilgili formda belirtirler.
e) Faaliyet gösterdikleri alanlarda konferans, panel, sempozyum, gösteri, yarışma seminer vb. gibi etkinlikler düzenleyebilirler.
f) Belirlenen sürelerde genel kurul toplantılarını yaparlar ve yönetim organlarını oluştururlar.
g) Yıllık faaliyet programlarını Öğrenci Faaliyetleri Koordinatörlüğü yoluyla, Öğrenci
Kulüpleri Koordinasyon Kurulu’na onaylatırlar.
h) Yıl içerisinde yapılan çalışmalarla ilgili raporları hazırlayarak yılsonunda Öğrenci
Faaliyetleri Koordinatörlüğü’ne sunarlar. Söz konusu raporlar, Öğrenci Faaliyetleri Koordinatörlüğü yoluyla Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu’na teslim edilir.
ı) Kulüp başkanının ve kulüp danışmanının bilgisi ve onayı olmadan etkinlik düzenleyemezler.
i) Genel ahlaka ve toplum kurallarına aykırı faaliyetlerde bulunamazlar.
j) Üniversite içinde kurulan kulüpler farklı alanlarda faaliyet göstermek zorundadırlar.
Aynı Faaliyet alanıyla ilgili birden fazla kulüp kurulamaz.

k) Gelir elde edecek ticari faaliyette bulunamazlar ve üyelerine maddi çıkar sağlayamazlar.
l) Öğrenci kulüpleri etkinliklerini yapmak için Rektörlük makamının izni doğrultusunda
sponsorluk desteği alabilir.
m) Kamu yararı gözetilerek Üniversiteyi temsil edecek etkinlikler için Sağlık Kültür ve
Spor Dairesi bütçe imkanları çerçevesinde harcırah verilebilir.
(2) Kulüplerin tanıtımı ve/veya etkinlikleri ile ilgili duyuru kulüp başkanı ve
danışmanının teklifi ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın onayı ile Üniversite internet sayfasında yayımlanabilir veya bu konular ile ilgili sayfalara bağlantı linki verilebilir.
(3) Öğrenci kulüplerinin kuruluş amaçları ve tüzükleri Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
ve diğer mevzuat hükümlerine, üniversitenin demokratik ortamına, disiplin ilkelerine ve kurallarına uygun olmalıdır
(4) Kulüplerin bu yönerge kapsamına muhalif etkinliklerde bulunması durumunda
danışman, kulübün faaliyetine son verilmesi talebi ile Öğrenci Faaliyetleri Koordinatörlüğü
yoluyla Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu’na teklifte bulunabileceği gibi Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu da re’sen kulübün faaliyetine son verilmesi çalışmalarını başlatabilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Kulüplerinin Kurulması ve Kapatılması, Üyelik, Üyeliğin Sona Ermesi,
Öğrenci Kulüplerinin Kurulması
Madde 9: Kulüpler, aşağıda belirtilen süreçlerin tamamlanmasıyla kurulur.
(1) Başvuru
a) Üniversite içerisinde faaliyet göstermek amacıyla, herhangi bir öğrenci kulübünün
kurulabilmesi için; üniversitenin önlisans, lisans ve lisanüstü öğrencisi olan ve en az 7 (yedi)
kişiden oluşan kurucu üye dilekçesi ile Kulüp Tüzüğü formatına uygun olarak hazırlanmış
Kulüp Tüzüğü taslağı gereklidir.
b) Gerekli sayı ve koşulları sağlayan kurucu üyeler, kulüp kurma isteklerini içeren ve
kulüp danışmanının onayladığı başvuru dilekçesi ile Öğrenci Faaliyetleri Koordinatörlüğü’ne
yazılı başvuru yapar. Başvuru dilekçesinde adı, soyadı ve imzası bulunan öğrenciler kurucu
üyeleri oluşturur. Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulunun’ onayı alındıktan sonra öğrenciler kulüp kurulması için gerekli tüzük hazırlığına başlarlar. “Öğrenci Kulübü Tüzüğü” taslağı, Öğrenci Kulüpleri Yönergesine uygun olarak hazırlanmalı, kulüp adını, amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organlarını, ve üyelik bilgilerini belirtmelidir. Bu bağlamda; kulüp
yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin seçimi, görev ve yetkileri, yönetim kurulu asıl ve yedek
üye sayısı; toplanma, karar alma usulleri ve şekillerini içermelidir.
c) Kurucu üyeler tüzük taslağının her sayfasını paraflayarak yönerge ve ona tabi olan
taslağının maddelerini okuduklarını ve kabul ettiklerini beyan ederler.
d) Kulüp kurma başvurularını alan Öğrenci Faaliyetleri Koordinatörlüğü ve Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı, yedi kişilik kurucu üye listesini, kulüp danışmanının onayını içeren
başvuruyu ve kulüp tüzüğünü inceler; eğer varsa öğrencilerin eksiklerini tamamlamalarına
yardımcı olarak görüş bildirir, geri dönüşümde bulunur ve başvurunun sağlıklı yapılması için
teşvik eder. Öğrenci Faaliyetleri Koordinatörlüğünce yapılan incelemede bir eksiklik bulunmazsa; bu konudaki görüş yazısıyla birlikte başvuru dilekçesi ve ekleri Öğrenci Kulüpleri
Koordinasyon Kurulu’na sunulur.
(2) Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulunun Kararı
Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu; başvuru dilekçesi ve eklerini, bu yönerge ve
diğer mevzuat hükümleri bakımından değerlendirir ve değerlendirme sonucunda eksiklik tespit edilmemesi halinde değerlendirme sonucunu bir raporla Rektör’ün onayına sunar. Rektörlük Makamı, eksik tespit ederse başvuruyu reddeder. Eksiklikler tamamlandıktan sonra yeniden başvuru yapılabilir.
(3) Rektör Onayı
Üniversite öğrenci kulüpleri, tüzükleri, yönetim kurulları ve danışmanları, kulüp kurma
taleplerinin Rektör tarafından onaylanmasıyla geçerlilik ve resmiyet kazanır.
Üyelik
Madde 10: (1) Üniversitemize kayıtlı yüksekokul, lisans ve lisansüstü öğrencileri, öğrenci kulüplerine üye olma, seçme ve seçilme hakkına sahiptir.
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(2) Öğrenciler, ilgili eğitim öğretim yılı içerisinde olmak üzere üyelik başvurularını
üyesi olmak istedikleri kulübe yaparlar. Kulüp yönetim kurulu üyelerinin oy çokluğuyla alacağı karar ile üyelik statüsü kazanılır.
(3) Öğrenciler, birden fazla kulübe üye olabilirler ancak birden fazla kulübün yönetim
kurulunda yer alamazlar.
(4) Disiplin cezası alan öğrenciler kulüp yönetiminde ve denetim kurullarında görev
alamazlar.
Üyeliğin Sona Ermesi
Madde 11: Öğrenci Kulüplerine üye olan öğrencilerin üyelikleri aşağıdaki hallerde son
bulur:
1) Çıkma İle: Kulübe üye olan öğrenci, Kulüp yönetim kuruluna vereceği bir dilekçe ile
kendi isteğiyle kulüp üyeliğinden ayrılabilir.
2) Çıkarılma İle ( Üyeliğin İptali): Öğrenci, üyesi bulunduğu kulübün amaçlarına aykırı
faaliyette bulunması ve kulübün çalışmaları ile ilgili olarak verilen görevleri yerine getirmemesi halinde Yönetim Kurulu üyelerinin oy çokluğuyla vereceği karar ile üyelikten çıkartılır.
Kulüp Yönetim Kurulu’nun kararıyla kulüp üyeliğinden çıkarılan öğrencinin, Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu’na itiraz etme hakkı saklıdır. Kurul, itiraz başvurusunu inceleyerek
karara bağlar. Kurulun verdiği kararlar kesindir.
3) Kendiliğinden: Herhangi bir nedenle üniversiteden ilişiği kesilen veya kaydını donduran öğrencinin kulüp üyeliği kendiliğinden düşer.

Kulüplerin Kapatılması
Madde 12: (1) Bu yönerge ve diğer mevzuat hükümlerine uygun faaliyette bulunmayan
kulüpler, Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu’nun teklifi ve Rektör onayıyla kapatılabilir
ya da etkinlikleri durdurulabilir.
(2) Üye sayısı 15’in altına düşen kulüpler, başka bir işleme gerek olmaksızın kapatılmış
sayılır. Bu durum Öğrenci Faaliyetleri Koordinatörlüğü tarafından Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kuruluna bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kulüp Organları
Genel Kurul
Madde 13: (1) Genel kurul, kulübe kayıtlı öğrenci üyelerin tamamından oluşur. Eğitim
öğretim dönemi içerisinde en az bir kez toplanmak zorundadır. Toplantı yeter sayısı, üye tam
sayısının yarısından bir fazlasıdır. Genel kurul aksine hüküm olmadıkça toplantıya
katılanların yarısından bir fazla üyenin oyuyla karar alır. Çoğunluğun tutanakla saptanması
zorunludur. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.
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(2) Genel kurul, mayıs ayı içerisinde toplantı yaparak, bir sonraki öğretim yılının yönetim ve denetim kurulunu seçer. Yeni yönetim ve denetim kurulunun göreve başlama tarihi,
üniversitenin yeni öğretim yılının başladığı tarihtir.
(3) Genel kurulun diğer görev ve yetkileri; Kulüp yönetim kurulunun raporlarını görüşmek, onaylamak, sonraki akademik yıla ait faaliyet planını ve çalışma ilkelerini belirlemek, tüzük değişikliklerini incelemek, öğrenci kulübü ile ilgili olan ve Yönetim Kuruluna
bırakılmayan kararları almaktır.
Yönetim Kurulu
Madde 14: (1) Yönetim kurulu, genel kurul tarafından genel kurul üyeleri arasından seçilen beş asıl ve iki yedek üyeden oluşur. Kulüp başkanı, yönetim kurulunun doğal üyesi ve
aynı zamanda başkanıdır. Yönetim kurulu, kulüp başkanı başkanlığında her dönem en az bir
kez toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Yönetim kurulu toplantısına iki kez mazeretsiz
katılmayan üyenin yönetim kurulu üyeliği kendiliğinden düşer. Yönetim kurulu üyeliğinin
düşmesi veya istifayla boşalan yönetim kurulu üyeliğine sıradaki yedek üye dâhil olur. Yönetim kurulu üç üyenin altına düşerse boşalmadan itibaren en geç 4 (dört) hafta içerisinde olağanüstü genel kurul yapılarak yönetim kurulu seçimleri yapılır.
(2)Yönetim Kurulu, akademik yılın başında, ön görülen faaliyet programını; akademik
yılın sonunda ise faaliyet raporunu genel kurula sunar.
(3) Yönetim Kurulu, kulübe üye kabulü, üyelikten çıkarma işlemlerini yürütür ve yönergede yönetim kuruluna verilen diğer görevleri yerine getirir.
Denetleme Kurulu:
Madde 15: Denetleme kurulu, her akademik yılın ilk genel kurul toplantısında genel
kurul tarafından seçilen 3 asıl, 2 yedek üyeden oluşur. Denetleme kurulu, kulübün evrakını,
defterlerini, demirbaşlarını, harcamalarını ve faaliyetlerini denetler. Denetleme raporu hazırlar
ve genel kurula sunar. Denetleme kurulları üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve
katılanların salt çoğunluğuyla karar alır.
Denetleme kurulunun görevi, kulübün gelirlerini - giderlerini, tüm nakit ve nakit benzeri mevcutlarını ve tutulması zorunlu defterlerini kontrol etmektir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kulüp Etkinlikleri ve Cezai Hükümler
Kulüp Etkinlikleri
Madde 16: (1) Öğrenci kulüpleri yapacakları etkinlikler için kulüp danışmanları resmî
onayı ve kulüp başkanının yazısıyla Öğrenci Faaliyetleri Koordinatörlüğü’ne başvururlar. Bu
başvurular Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu’nun uygun görüşü ve Rektörlük makamının onayıyla yapılabilir.
(2) Öğrenci kulüplerinin düzenleyecekleri etkinlikler Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
ve diğer mevzuat hükümlerine, üniversitenin demokratik ortamına, disiplin ilkelerine ve kurallarına uygun olmalıdır.
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(3) Kulüpler, hazırlayacakları yıllık planlar çerçevesinde kuruluş amaçları kapsamına
giren konularda bağımsız ya da birlikte etkinlikler düzenleyebilirler. Farklı kulüpler tarafından birlikte düzenlenecek etkinliklerin koordinasyonu Öğrenci Faaliyetleri Koordinatörlüğü tarafından sağlanır.
Cezai Hükümler
Madde 17: 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 kulüp yönetim kurulu üyelerinden tazmin edilir.
Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu’nun onayı alınmadan üniversite içinde veya
dışında gerçekleştirilen kulüp etkinliklerinin ya da izinsiz yapılan sponsorluk anlaşmalarının
tespiti hâlinde, kulübün etkinliği o dönem için durdurulabilir ya da Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu’nun kararı ve Rektörlük makamının onayı ile kulüp kapatılabilir.
ALTINCI BÖLÜM
Malî esaslar, Defterler, Belgeler
Mali Esaslar
Madde 18: (1) Mevcut kulüpler bütçe tekliflerini her akademik yılın 4. haftası sonuna
kadar, yeni kurulan kulüpler ise kurulma tarihinden itibaren 6 hafta içinde Sağlık Kültür ve
Spor Daire Başkanlığı’na sunarlar. Bütçeler, Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu’nun
onayından sonra geçerlik kazanır.
(2) Öğrenci kulüpleri kendi adlarına gelir elde edemezler.
(3) Kulüplerin faaliyetleri kapsamında ihtiyacı olan malzemeler, yolluk giderleri, konaklama giderleri vb. talepler, 5018 Sayılı Bütçe Kanunu uyarınca Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına ayrılan kulüp bütçesinin imkanları dahilinde karşılanabilir.
(4) Kulüpler etkinliklerine mali kaynak sağlayabilmek amacıyla özel müteşebbisler,
kamu kurum ve kuruluşlarından sponsorluk alabilirler. Sponsorluk hizmeti almadan önce,
yapılacak iş birliği ve sağlanacak destek içeriği hakkında Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon
Kurulu’nun onayı alınmalıdır. Sponsorluk alınacak kuruluşların yaptıkları etkinlikler ve
tanıtım çalışmaları yürürlükteki yasal mevzuata uygun olmalıdır. Sponsorluk anlaşmaları,
üniversiteye yasal ve mali sorumluluk yükleyecek nitelikte olamaz. Alkollü içecek, tütün
mamulleri üreten ve pazarlayan kurum, kuruluş ve şirketlerin sponsorluk önerileri kabul edilemez.
(5) Kulüplerin giderleri, demirbaş, araç gereç ve her türlü sarf malzemeleriyle faaliyetlerin gerektirdiği diğer giderlerdir. Kırtasiye, afiş, ofis donanımı, araç, malzeme, konuk
ağırlama gibi giderlerin resmî belgeleri Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teslim
edilmek zorundadır
Defterler
Madde 19: Karar defteri ve işletme defteri örneği, danışman tarafından onaylanmalıdır.
Kulüpler;
1) Gelen-Giden evrak defteri,
2) Karar defteri,
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Belgeler
Madde 20: Aşağıdaki belgelerin her kulüpte bulunması, önceki yıllara ait olanların saklanması ve istenildiğinde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına, Öğrenci Kulüpleri Komisyonu’na ve kulüp denetleme kuruluna kulüp yönetim kurulu tarafından gösterilmesi zorunludur:
1) Kulüp başvuru formu,
2) Üye kayıt dosyası,
3) Genel kurul toplantı tutanakları,
4) Kulüp tüzüğü,
5) Yıllık etkinlik programı,
6) Üniversite tarafından kulübün kullanımına tahsis edilen demirbaş eşya listesi.

YEDİNCİ BÖLÜM
Diğer Hususlar
Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 21: Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümlerine
aykırı olmamak üzere karar almaya Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu yetkilidir.
Yürürlük
Madde 22: Bu yönerge Abdullah Gül Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği
tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 23: Bu yönerge hükümleri Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.
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