
KULUP TÜZÜĞÜ

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ                                                                        KULÜBÜ/TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ 

MADDE 1-DAYANAK       

İşbu tüzük İstinye Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri ve Toplulukları Yönergesi hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

MADDE 2-KULÜBÜNÜN ADI
Kulübün tam adı

MADDE 3-KULÜBÜN FAALİYET ESASLARI
        Kulübü, yapacağı faaliyetleri belirlerken, aşağıda 

belirtilen faaliyetler esaslarına uymak zorundadır.

a) Kulüp/Topluluk, T.C. Anayasasında ifadesini bulan; devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne, hukuk devleti ilkesine, temel hak ve 

özgürlüklere, laikliğe, yasalara aykırı tutum, davranış ve faaliyet bulunamaz.

b) Kulüp/Topluluk, üniversitenin eğitim ilkelerine, akademik çalışma ortamına, disiplin esaslarına, mevcut yönetmelik, genelge ve kararlara 

uygun şekilde faaliyette bulunur.

c) Kulüp/Topluluk, üniversite içinde ya da dışında gerçekleştirmek istediği her türlü faaliyet için kulüp etkinlik formunu en az 15 gün 

önceden danışmanlarına onaylatarak Öğrenci Merkezi’ne teslim etmek zorundadır.

d) Kulüp/Topluluk, siyasi partiler ile ilişki içinde olamaz.

e) Kulüp/Topluluk, yürüttüğü faaliyetlerde din, dil, ırk, etnik köken, milliyet, cinsiyet ve benzer nedenlerle ayrım yapamaz.

f) Kulüp/ Topluluk, ticari faaliyette bulunamaz, üyelerine veya Kulübün Yönetim Kurulu’na maddi çıkar sağlayamaz ve bu yönde bir 

planlama yapamaz.

g) Kulüp/ Topluluk, tanıtım faaliyetlerinde kullanacağı görsel materyal ve içerikte İstinye Üniversitesinin Kurumsal İletişim politikasına aykırı 

bir tutum izleyemez. Üniversite logosunu izin almadan kullanamaz.

h) Kulüp/ Topluluk, sponsorluk ve katılım ücreti talep edeceği etkinlikler için Öğrenci Merkezi’nin görüşü ve ön onayını aldıktan sonra 

planlama yapabilir. Kulüp ancak bu ön onaydan sonra gerekli iş ve işlemlere başlayabilir.

i)         Kulübü/Topluluğu    

           amacıyla kurulmuştur.

MADDE 4-KULÜBÜN SORUMLULUKLARI
Kulüp/Topluluk sorumluluk ve esasları ile ilgili yaptırımlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Kulüp/ Topluluk kullanımına tahsis edilmiş demirbaş eşyaların her eğitim-öğretim yılı sonunda Öğrenci Merkezi’ne tesliminde herhangi 

bir hasar ya da eksik tespit edilmesi halinde, hasarlı ya da eksik demirbaş eşyalar, Kulübün Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından tazmin 

edilir. Yönetim Kurulu daha sonra kusurlu kişilere rücu edebilir.

b) Kulüp/ Topluluk, düzenlemek ve tutmakla yükümlü oldukları defter ve kayıtları (üye kayıt defteri, yönetim kurulu karar defteri, etkinlik 

defteri) tutmadıkları, yanıltıcı veya eksik doldurdukları ve/veya ilgili belgeler Öğrenci Merkezi tarafından talep edilmesine rağmen 

vermedikleri takdirde kulüp kapatılır. Kulüpler/Topluluk ayrıca yıllık faaliyetlerini eğitim-öğretim yılının sonunda detaylı faaliyet raporu 

hazırlayarak imzalı halde Öğrenci Merkezi’ne teslim etmek zorundadır.

MADDE 5-ÜYELİK
      Kulüp/Topluluk, aşağıda belirtilen ilkelere uygun olarak üyelik kabulü yapar.

a) Kulübe/Topluluk sadece İstinye Üniversitesi öğrencileri üye olabilir. Bunun dışındaki kişiler kulübe üye olarak kaydedilemezler. Üniversite 

dışından gelen çalıştırtıcı, eğitmen gibi görevli kişiler ise Öğrenci Merkezi’nin onayı ile sadece çalışmalara katılabilirler, Kulübe/Topluluğa 

üye olamazlar.

b) Kulübe/Topluluğa üyelik başvurusu yapıp üyelik kayıt işlemlerini tamamlayan her öğrenci Kulübün/Topluluğun bir üyesi olur ve yönetim 

kurulu tarafından kulüp üye defterine kaydedilir.

c) Öğrencilerin Kulüp/Topluluk üyelikleri şu şekilde sona erebilir: Öğrencinin mezun olması veya başka bir yolla üniversite ile ilişiğinin 

kesilmesi ya da kayıt dondurması durumunda üyeliği kendiliğinden sona erer. Ayrıca, üye olduğu Kulüpten/Topluluktan kendi isteğiyle 

ayrılmak isteyen öğrenci konuyu belirten bir dilekçe hazırlayarak kulübün yönetim kuruluna sunar, kulübün yönetim kurulu bu dilekçeyi 

kabul etmek ve onaylamak zorundadır.

d) Kulüp/Topluluk Yönetim Kurulu “2547 sayılın Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” ne aykırı davranış ve eylemlerde 

bulunan üyelerinin üyeliğini bir yönetim kurulu toplantısı düzenleyerek oy çokluğu ile sonlandırabilir. Kulüp, üye sonlandırma kararlarını 

üye kayıt defterine işlemek zorundadır. (toplantı tutanağı örneği saklamak kaydıyla)

e) Öğrenci Kulüpleri/Toplulukları üye listelerini yarıyıl sonunda güncellemeli ve güncel üye listelerini Öğrenci Merkezi’ne teslim etmek 

zorundadır.

f) Öğrenciler birden fazla Kulübe/Topluluğa üye olabilir ama birden fazla kulübün yönetim organlarında yer alamaz.

g) Kulüp/Topluluk, faaliyetlerine son vermek istediğinde bir Genel Kurul Toplantısı organize ederek yeni yönetimin belirlenmesi için 

gündem oluşturur. Kulübün faaliyetlerine devam etmesi için Genel Kurul Toplantısı’nda yeni bir yönetim kurulu seçilmezse üye sayısının 

salt çoğunluğunun kararı ile kulüp, Öğrenci Merkezine bağlı pasif kulüp olarak anılır.

       /   /  
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MADDE 6-KULÜBÜN ORGANLARI

GENEL KURUL VE YÖNETİM KURULU;
Öğrenci Merkezi tarafından faaliyetlerine devam etmesi kararı verilen veya kuruluş onayı verilen her Kulüp/Topluluk her eğitim-öğretim 

dönemi içerisinde en az bir genel kurul toplantısı yapmak zorundadır. Genel Kurul Toplantısı için kulüp bütün üyelerini İstinye Üniversitesi 

Öğrenci Mail adreslerine e-posta yoluyla davet eder. Yapılan Genel Kurul toplantısında kulübün yürütücü ve yönetici organı yani yönetim 

kurulu seçilir. Yönetim Kurulu seçimi her eğitim-öğretim dönemi başında yenilenir. Yönetim Kurulu, Kulübün faaliyetlerini, tüm iş ve 

işlemlerini ve üye ilişkilerini yürütür. Yönetim Kurulu isterse faaliyetler ile ilgili almak istedikleri kararları Genel Kurula sunabilir, görev 

dağılımı yapabilir, alt komiteler oluşturabilir.

Yönetim Kurulu, İstinye Üniversitesi Öğrenci Kulüp ve Toplulukları Yönergesi ile kulübe yüklenen tüm hak ve yükümlülüklerden sorumludur.

DENETİM KURULU;
Genel Kurul Toplantılarında Yönetim Kurulu seçiminin ardından seçilen Denetim Kurulunun amacı Yönetim Kurulunun faaliyetlerinin “İstinye 

Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri ve Toplulukları Yönetmeliği” ne uygunluğunu denetlemek ve Genel Kurul Toplantılarında hazırladığı denetim 

raporunu okumaktır. Yönetim Kurulu Üyeleri Denetim Kuruluna seçilemez. Denetim Kurulu seçimi de Yönetim Kurulu seçimi gibi her 

eğitim-öğretim dönemi başında yenilenir. Kulüpler/Topluluklar eğitim-öğretim dönemi sonunda Öğrenci Merkezi’ne verecekleri faaliyet 

raporuna Denetim Kurulunun hazırladığı ve imzaladığı denetim raporunu da ekleyerek vermek zorundadırlar.

MADDE 7-DİĞER
İstinye Üniversitesi’nin bütün öğrenci kulüpleri veya toplulukları İstinye Üniversitesi Kulüp Tüzüğüne bütünüyle uymak zorundadır. İstinye 

Üniversitesi Kulüp Tüzüğü’nde yer almayan her konu, öneri ve sorun ile ilgili karar mercii Öğrenci Merkezidir.

KULÜP KURUCU BAŞKANI’NIN,
ADI SOYADI: 
FAKÜLTE/MYO: 
BÖLÜM/PROGRAM:
ÖĞRENCİ NO: 
TELEFON: 0 (           )
E-POSTA:                                                               @STU.ISTINYE.EDU.TR

İMZA:  

Ekler:
1) Kulüp Kurma Talep Dilekçesi

2) En az 10 üyeden oluşan Kurucu Üye Listesi

3) Kulüp Danışmanı onayı dilekçesi

       /   /  
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