T.C
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ
Öğrenci Kulüplerinin Kurulması
Madde 1: Arel Üniversitesi öğrencileri diledikleri herhangi bir kültür, sanat ve spor konusunda,
Üniversite Rektörünün onayıyla, kulüp kurabilirler. Kurulacak olan kulüp herhangi bir siyasi kurumkuruluş, dernek, siyasi faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşları ve insanlar arasında ayrımcılığa sebebiyet
verecek oluşumlar vb. içerisinde yer alamazlar veya üniversitede onlar adına faaliyet yürütemezler.
Kulüp kurabilmek için, en az 4 öğrenci bir araya gelerek, Arel Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesine
uygun bir tüzük hazırlar ve öğrenci kulübü onay başvuru formu ile birlikte Öğrenci Kulüpleri ve Liderlik
Ofisi’ne müracaat eder. Kulüp kuruluş başvuruları güz ve bahar dönemi başlangıcında yapılır. Aynı amaca
yönelik birden fazla kulüp kurulamaz. Kurulacak olan kulüp, Öğrenci Kulüpleri Birliğinin doğal üyesi olur.

Tüzük metninde aşağıdaki hususlar yer alır:
a. Kuruluş amacı,
b. Kurucu üyelerin Adı, Soyadı ve bölümleri,
c. Kulübün yönetim organları, (genel kurul, yönetim kurulu ) ve bu organları oluşturan
üyelerin adı ve soyadları
d. Kulübe üyelik şartları,
e. Kulübün gelirleri ve harcama şartları,
f. Kulüp faaliyet ’lerinin denetimi.
g. Kulübün Danışman Öğretim Elemanı bilgileri
h. Tüzük Değişikliği
i. Seçim ve oylama
j. Yürürlük
k. Yürütme
Madde 2: Kulübün amaç ve Faaliyetleri
a. Kulüpler, amaçlarını ve faaliyet alanlarını açık ve ayrıntılı bir şekilde belirlerken, tüzükte belirtilen
genel amaç ve faaliyet alanlarına giren temel etkinlikler, öğrencilerin ders dışı, sosyal ve kültürel
faaliyetlerinin geliştirilmesini ve/veya akademik koşullara katkıyı amaçlar.
b. Kulüpler, tüzüklerinde belirtilen amaç ve faaliyetleri dışında diğer kulüplerle ortak çalışma,
dayanışma ve tanıtım amacıyla etkinliklerde bulunabilirler. Kulüpler Yurt, Üniversite içinde ve dışında
yapacakları tanıtım, duyuru etkinlik ve tüm çalışmalar için Öğrenci Kulüpleri ve Liderlik Ofisinden izin
alırlar. Kulüpler faaliyet alanları dışında etkinlik, çalışma ve paralı faaliyetlerde, bulunamazlar.
c.

Kulüpler, Üniversitenin fiziki ortamına zarar verecek çalışmalarda bulunamaz.

d. Kulüplerin, Kulüpler Birliği, Öğrenci Konseyi Başkanlığı ve diğer kulüplerle herhangi bir hiyerarşik
bağı bulunmamaktadır.
e. Kulüpler, Öğrenci Kulüpleri Birliği’nin doğal üyesidirler temsil ve oy hakları vardır. Kulüpler birliği
yönetim kurulunu oluşturan Mali İşler Kurulu, AR-GE Kurulu, Reklam Ve Halkla İlişkiler Kurulu, Etik
Kurul ve Spor Etkinlikleri Kurulu aracılığıyla kulüplere rehberlik yapar ve etkinliklerine destek verir
Madde 3: Üyelik
a. Kulübe, Yönetim Kurulu kararı ile üye kabul edilir,
b.

Bir öğrenci birden fazla Kulübe üye olabilir.

c.

Üyelik, her dönem başlangıcından itibaren Ana kayıt formuna işlenerek gerçekleşir.

d.

Üyelik her akademik yılın başında yenilenir.

e.

Kulüp üyelik tanımları
Asil üye: En az 6 aylık kaydı olan ve üye aidat borcu olmayan ( Tüzüğünde Üye aidatı olan kulüpler
için geçerlidir.)üyedir oy hakkı vardır
Pasif üye: Kulübe yeni katılmış ve/veya aidatını ödememiş ( Tüzüğünde Üye aidatı olan kulüpler
için geçerlidir.)üyedir oy hakkı yoktur.

Fahri üye: Öğrenci olmayan Arel üniversitesi akademik, idari personeli yüksek lisans-doktora
öğrencileri veya üniversite dışından olan üyedir normal üye aidatının 2 katını öder ve seçme seçilme
hakkı yoktur.
f. Kulüp üyeliklerinde en az 6 ay üye olanlar ve bu süre zarfında üye aidat borcu olmayanlar asil üye,
bu şartları taşımayan üyeler pasif üye olacaklardır. Üye aidatı olmayan kulüplerde asil üyelik kriterleri
ayrıca belirtilecektir.
g.

Asil üyeler yönetim kurulu seçimlerinde oy kullanma ve aday olma hakkına sahip olurlar.

h. Pasif üye şartlarını taşıyan üyeler seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar, ancak diğer tüm
çalışmalara katılma hakkına sahiptirler.
i. Yeni kurulmuş olan Kulüplerde kurulduğu akademik yılda ve/veya 6 aylık süre içinde aktif-pasif
üyelik şartları aranmaz ancak seçim gündemli genel kurulda, takvim açıklandıktan sonraki 15 gün
içerisinde kulübe kayıt olan üyeler seçme ve seçilme hakkını kullanamazlar.
j. Üyelikten çıkarılma; yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun %51 oy çoğunluğu ile gerçekleşir.
k. Tüm üye aidatları, kulübün yıllık olağan genel kurul tarihine kadar, ilgili hesap Numarasına
yatırılmış olmalı ve üye aidatları gelir defterine, ana kayıt formuna işlenmelidir. Bu maddedeki
yükümlülüğü yerine getiremeyen kulüp, Öğrenci Kulüpleri ve Liderlik Ofisince soruşturmaya tabi
tutulacaktır.
l. Kulübe üye olan öğrenci belirlenen Yıllık kulüp aidatını ödemekle yükümlüdür
Madde 4: Kulüp Kurulları ve Görevleri:
1.

2.

Genel Kurul
a. Genel Kurul, Kulübün aktif üyelerinden oluşur. Yönetim kurulunu 2 (İki) yıllığına seçer.
b. Kulübün iç yönerge kabul ve değişikliklerini oylar.
c. Üyelikten çıkarılma, fahri üyelik ve danışmanlık tekliflerini oylar.
d. Her akademik yılda en az bir kez toplanır. Yönetim kurulunun çağrısı ve/veya %51 aktif üyenin
imzası üzerine olağan üstü toplanır
e. Aktif üyelerin salt çoğunluğunu oluşturmamış olan genel kurul toplantıları geçerli sayılmaz.
f. Seçimler kapalı oy açık sayım şeklinde yapılır

Yönetim Kurulu
a. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Genel
Sekreter, bir Mali İşler Sorumlusundan oluşur. İsteyen kulüp Eş Başkanlık sistemini uygulayabilir
Başkan: Kulübü temsil eder. Yönetim Kurulunun ve üyelerin çalışmalarının uyum içerisinde
yürütülmesini sağlar. Üniversite ve dış ilişkilerde bürokratik işlemleri yürütür. Kulüp başkanları
Öğrenci Kulüpleri Merkezinde yapılacak olan toplantılara katılmak zorundadır.
Eş Başkan; Başkanla aynı haklara sahiptir, kulübü temsil eder. Yönetim kurulunun ve üyelerin
çalışmalarının uyum içerisinde yürütülmesini sağlar. Üniversite ve dış ilişkilerde bürokratik
işlemleri yürütür. Eş başkanlık siteminde bir kadın bir erkek olma zorunluluğu vardır.
Başkan yardımcısı; Kulüp tüzüğünde eş başkanlık yok ise başkan yardımcısı seçilir kulübün iç ve
dış ilişkilerinden sorumludur. Yönetim kurulu başkanın yokluğunda başkan yardımcısı onun tüm
görev ve sorumluluklarını üstlenir.

Genel Sekreter; Kulübün Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantı rapor ve kararlarını düzenler.
Resmi yazışmaları yürütür.
Mali İşler Sorumlusu; Kulüp adına harcama yetkisi İstanbul Arel Üniversitesi rektörlüğü onayıyla
Yönetim Kurulu’nda ve onun yetkilendirdiği Mali işler Sorumlusun’dadır.
b. Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda İstanbul Arel Üniversitesi Kulüpler Birliği doğal üyesidir.
Kulüpler Birliğinde görev alabilir Kulüpler Birliği Yönetim Kuruluna girebilir.
c. Yönetim Kurulu, kulübün çalışmalarının yürütülmesinden, denetlenmesinden, tüzüğün
uygulanmasından, gelir ve giderlerinden Üniversite yönetimine ve üyelerine karşı sorumludur.
d. Yönetim kurulu, Öğrenci Kulüpleri ve Liderlik Ofisi ile Kulüpler Birliği Mali İşler Kuruluna
Akademik yılın başında Kulübün bütçe taslağını ve öngörülen çalışma programını, Akademik
yılsonunda ise yılsonu faaliyet ve mali bilançoyu sunar.
e. Yönetim kurulu üyeleri, gözlemci-dinleyici-danışma amaçlı olarak fahri üyeleri ve danışmanları
toplantılara davet edebilir.
f. Yönetim kurulu, aktif üyelerin % 51 oyu ile görevden alınabilir. Öğrenci Kulüpleri Ve Liderlik Ofisi
tarafından açılan bir soruşturma sonucunda görevlerinden alınan ve yaptırıma tabi tutulan Yönetim
Kurulu Üyelerinin kulüp üyelikleri devam eder ancak seçilme haklarını kaybederler, bir başka
kulübün yönetim kurulunda yer alamazlar veya yeni bir kulüp kuramazlar.
g. Görevden alınan Kulüp Yönetim Kurulunun yerine belirlenen en yakın tarihe kadar Öğrenci
Kulüpleri ve Liderlik Ofisi geçici görevlendirme yapar.
Madde 5: Öğrenci Kulüpleri Çalışma Kurulları
Öğrenci Kulüpleri, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu dışında başka kurullar oluşturabilirler.
oluşturulacak olan bu kurullar aktif üyelerden oluşmalı, amaç ve görev tanımları belirtilmelidir.

Ancak

Madde 6: Evrak ve Defterler
Kulüpler, Öğrenci Kulüpleri ve Liderlik Ofisi tarafından onaylanmış aşağıdaki defterleri tutmak
zorundadır.
a. Karar defteri: Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararları bu deftere işlenir, alınan kararlar mevcut
Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.
b. Gelir gider defteri: Üye aidatları, sponsorluk gelirleri vb. Kulübün tüm gelir giderleri bu deftere
kayıt edilir, yapılan harcamalara esas olan Yönetim Kurulu karar sayıları gider bölümünde
gösterilir.
c. Ana kayıt formu: Ana kayıt formuna genel üye bilgileri, işlenir. Öğrenci Kulüpleri ve Liderlik
Ofisi tarafından onaylanmamış ana kayıt formu geçersiz sayılır. Ana kayıt formunda Öğrenci
Kulüpleri ve Liderlik Ofisi tarafından onaylanan tarih geçerli sayılır ve bu tarih esas alınarak üyenin
seçme ve seçilme hakkı belirlenir.
Madde 7: Mali Hükümler
a. Kulüp yönetim kurulu her Akademik yılın başında yıl içinde öngördüğü faaliyetler ve bu
faaliyetlerle ilgili öngörülen gelir ve giderleri bir bütçe taslağı olarak Kulüpler Birliği Mali İşler
Kurulu ve Öğrenci Kulüpleri ve Liderlik Ofisi aracılığı ile SKS daire başkanlığına sunar.
b. Kulüp harcamaları yönetim kurulu kararı ile Öğrenci Kulüpleri ve Liderlik Ofisi ne sunulur, SKS
daire başkanlığı onayıyla yapılır ve kulüp mali işler sorumlusu tarafından takip edilir
c. Yönetim Kurulu Akademik yılsonunda bütün gelir ve giderlerini belgeleriyle birlikte Öğrenci
Kulüpleri ve Liderlik Ofisine sunar.
d. Kulüpler sponsorluk sözleşmeleri için, ilgili faaliyetten önce Öğrenci Kulüpleri Ve Liderlik Ofisi
aracılığıyla Rektörlükten onay almak zorundadırlar.

Madde 8: KULÜP DANIŞMANI
a. Danışmanlar kulüp üyelerinin teklifleriyle üniversitenin öğretim elemanlarının arasından seçilir ve
kulüp yönetim kurulunca danışman sözleşmesi yapılır. Öğrenci kulüp danışmanın, danışmanlık görevi
bir yıl sürelidir; yılsonunda danışman ve kulüp yetkilileri bir öğretim yılı daha danışmanlık yapılması
konusunda yarar görüyorsa yeni bir anlaşma sağlanır. Danışman, kulübün yıl içindeki planları ve
beklentileri konusunda kulüp başkanı ile görüşür, çalışmalar ile ilgili önerilerini sunar, kulüp yönetim
kurulu gelen önerileri değerlendirir, ancak, danışman kulüp için kararlar alamaz.
b. Danışman, kulübün amaç belirlemesi, program planlanması gibi konularda yol gösterici olur.
Üyelerin kulübü yönetmeleri, aktif katılımcılar olmaları ve liderlik becerilerini geliştirmeleri için
öğrencileri teşvik eder.
c. Üniversite’nin, öğrenci organizasyonlarının kararları ve işleyişi ile ilgili aldığı kural ve
prosedürlerini kulüp üyelerine ileterek bilgilendirir. Kulüp yetkilileriyle düzenli ve sürekli iletişim
içinde olur. Gerek gördüğünde sorunları, başarıları ve önerilerini Öğrenci Kulüpleri Ve Liderlik
Ofisi’nin dikkatine sunar.

Madde 9: DENETLEME ve DİSİPLİN İŞLEMLERİ
Öğrenci kulüplerinin denetlenmesi ve disiplin işlemleri, Öğrenci Kulüpleri ve Liderlik Ofisi ile Sağlık Kültür
ve Spor Dairesi Başkanlığınca, öğrenci kulüpleri disiplin yönergesi doğrultusunda yapılır.
Madde 10: Yürürlük
Bu yönerge Üniversite Senatosunun olumlu görüşü ve Rektörün onayı ile yürürlüğe girer.
Madde 11: Yürütme
Bu yönerge hükümlerini İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü yürütür.

