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BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
Madde 1: (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kültür Üniversitesi önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına 
kayıtlı öğrencilerin, ders dışı zamanlarını mesleki, bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklerle 
değerlendirmeleri amacı ile oluşturacakları öğrenci kulüplerinin işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 
Madde 2: (1) Bu yönergede sözü edilen hükümler, İstanbul Kültür Üniversitesi önlisans, lisans ve lisansüstü 
programlarına kayıtlı öğrencilerin oluşturacağı tüm öğrenci kulüplerini/topluluklarını kapsar. 

Dayanak 
Madde 3: (1) Bu yönergeye, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 2880 sayılı kanun ile değişik 47. 
maddesi ile Sağlık Kültür ve Spor Dairesi’nin yürüteceği hizmetleri düzenleyen 03 Şubat 1984 tarih ve 18301 
Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Teşkilatlandırma Yönetmeliği’nin 10. 
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
Madde 4: (1) Bu yönergede geçen kavramlardan; 
1) Akademik Personel: İstanbul Kültür Üniversitesi akademik ve idari personelini, 
2) Birimler: Fakülte, Meslek Yüksekokulu, Merkezler, İdari birimleri, 
3) Çalıştırıcı: ÖYKMDB bünyesindeki öğrenci kulüplerinin çalıştırıcılarını, 
4) Danışman: Öğrenci Kulübü Danışmanını, 
5) Genel Sekreterlik: İstanbul Kültür Üniversitesi Genel Sekreterliğini, 
6) GSUAM: Güzel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezini, 
7) İdari Personel: İstanbul Kültür Üniversitesi idari personelini, 
8) Kulüp: Üniversitenin Öğrenci Kulüplerinin her birini, 
9) Öğrenci Yaşamı ve Öğrenci Kulüpleri Koordinatörü: ÖYKMDB’inde görev yapan, öğrenci yaşamındaki 
etkinliklerden, kulüp faaliyetlerinin organizasyonundan ve yürütülmesinden sorumlu kişiyi, 
10) Öğrenci: İstanbul Kültür Üniversitesi önlisans, lisans ve lisansüstü programlardaki öğrenciyi, 
11) ÖYKMDB, Öğrenci Yaşam, Kariyer ve Mezun Danışma Birimini, 
12) Rektör Yardımcısı: İstanbul Kültür Üniversitesi Rektör Yardımcısını, 
13) Rektör: İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörünü, 
14) Senato: İstanbul Kültür Üniversitesi Senatosunu, 
15) SFDYK: Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Kurulunu, 
16) SKSD Başkanı: İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanını, 
17) Tertip Komitesi: İstanbul Kültür Üniversitesi Spor Faaliyeti Tertip Komitesini, 
18) Üniversite: İstanbul Kültür Üniversitesini ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Öğrenci Kulüpleri Yönetim Organları Görev ve Yetkileri 

 
Öğrenci Kulüpleri Yönetim Organları 
Madde 5: (1) T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri’nin kuruluş ve işleyişinde, aşağıdaki yönetim 
organları görev ve sorumluluk sahibidir. 
1) Öğrenci Kulüpleri Birliği 
2) Öğrenci Kulüpleri Birliği Yürütme Kurulu 
3) ÖYKMDB Başkanlığı 
4) Öğrenci Kulüpleri Etkinlik Değerlendirme Komisyonları 
5) Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Komisyonu 
6) Öğrenci Kulüpleri 

Öğrenci Kulüpleri Birliği 



  

Madde 6: (1) İstanbul Kültür Üniversitesi öğrencilerinin ders dışı zamanlarda mesleki, bilimsel, sosyal, sanatsal, 
kültürel ve sportif faaliyetlerini, İstanbul Kültür Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesine göre, planlı ve 
düzenli bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla Öğrenci Kulüplerinin bir araya gelmesiyle, İstanbul Kültür 
Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Birliği oluşturulur. 

Öğrenci Kulüpleri Birliği Başkanı 
Madde 7: (1) İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü, yardımcılarından birini, Öğrenci Kulüpleri Birliği Başkanı 
olarak görevlendirir. Öğrenci Kulüpleri Birliği Başkanı, Öğrenci Kulüpleri Birliği Yürütme Kurulu’nun da 
başkanıdır. 

Öğrenci Kulüpleri Birliği Yürütme Kurulu 
Madde 8: (1) Rektörlükçe, Öğrenci Kulüpleri Birliği Başkanı olarak görevlendirilen Rektör Yardımcısı 
Başkanlığında, ÖYKMDB Başkanı ile Kulüp Danışmanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen 2 (iki) 
Kulüp Danışmanı ve 2 (iki) Kulüp Başkanı Öğrenci olmak üzere toplam 6 (altı) üyeden oluşur. Kulüp Danışmanları 
ve Öğrenci Kulübü Başkanlarının Kurul Üyeliği görev süreleri, 1 (bir) öğretim yılıdır. 

Öğrenci Kulüpleri Birliği Yürütme Kurulu Görev ve Yetkileri 
Madde 9: (1) Öğrenci Kulüpleri Birliği Yürütme Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır: 

1) Öğrencilerin ders dışındaki mesleki, bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerinin yürütülmesini 
sağlamak, 

2) Öğrenci kulüplerince hazırlanmış olan plan, program ve bütçeleri görüşerek Üniversite Rektörlüğü’ne 
sunmak, 

3) Öğrenci kulüplerinin ek bütçe ve aktarma önerilerini hazırlayıp Üniversite Rektörlüğü’ne sunmak, 
 

4) Üniversite bütçesine öğrenci kulüpleri için konulmuş ödeneğin uygun ve dengeli bir biçimde kullanılmasını 
sağlamak, üniversite içi ve dışı kaynaklardan elde edilen gelir ve yardımların alınış ve harcamalarını 
denetlemek, 

5) Öğrenci kulüplerinin etkinliklerine yön vermek amacıyla öncülük etmek, yeni kulüp ve dalların açılması 
taleplerini değerlendirmek, 

6) Kulüp etkinliklerine izin vermek, denetlemek, incelemek, bu yönergenin Madde 43 1-a, 1-b ve 1-c maddeleri 
doğrultusunda gerekli gördüğünde ilgili kulübün etkinliklerine son verilmesine ya da kulübün kapatılmasına 
karar vermek, 

7) Her öğretim yılı sonunda öğrenci kulüpleri etkinlikleri ile ilgili bir rapor hazırlayıp Üniversite Rektörlüğü’ne 
sunmak, 

8) Ders dışı öğrenci etkinliklerinin 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası’nda belirtilen amaçlara aykırı düşmeyecek 
bir şekilde yürütülmesini sağlamak. 

ÖYKMDB Başkanlığı 
Madde 10: (1) Üniversitede Öğrenci Kulüplerinin kuruluş, işleyiş ve tüm faaliyetlerine ait işleri ÖYKMDB 
Başkanlığı yürütür. 
(2) Öğrenci Kulüpleri ile Öğrenci Kulüpleri Birliği Yürütme Kurulu arasında iletişimi sağlamak ve öğrenci 
kulüplerinin işleyişini koordine etmek amacıyla, ÖYKMDB Başkanı, Öğrenci Kulüpleri Birliği Koordinatörü 
olarak görevlidir. ÖYKMDB Başkanı, Öğrenci Kulüpleri Birliği Yürütme Kurulu’nun da doğal üyesidir. 

ÖYKMDB Başkanının Görevleri 
Madde 11: (1) Öğrenci Kulüplerinin, faaliyetlerini İstanbul Kültür Üniversitesi Öğrenci Yaşam, Kariyer ve Mezun 
Danışma Birimi Yönergesinde belirtilen görevlerinin bağlamında ve bu yönerge ile belirlenen usul ve esaslar 
çerçevesinde sürdürmelerini sağlamak, 
(2) Bu yönergenin 5. maddesinde belirtilen yönetim organları ile kulüpler arasındaki iletişim görevini yürütmek, 
koordinasyonu sağlamak, 
(3) Kulüpler tarafından talep edilen iş ve işlemlerin uygunluğunu gözeterek yerine getirilmesini sağlamak, 
(4) Kulüpler hakkında alınan genel nitelikteki kararların, kulüplere bildirilmesini sağlamak, 
(5) Öğrenci Kulüpleri tarafından yapılacak etkinliklerin hazırlıklarını yapmak, izin ve onaylarını almak, 
(6) Kulüplerin ve öğrencilerin, Üniversite içinde veya dışında yapılacak sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere veya 
üniversitelerarası yarışmalara katılmalarını sağlamak, 
(7) Kulüplerin faaliyetlerine ilişkin genel denetim ve gözetim görevini yapmak. 
(8) Öğrenci Yaşamı ve Kulüpler Koordinatörünü, kulüplerin tüm kuruluş ve faaliyetleri ile ilgili işlerin 
yürütülmesinde görevlendirmek, 
(9) Öğrenci Kulüplerinin tüm kuruluş ve faaliyetleri ile ilgili işlerin yürütülmesinde, Öğrenci Yaşamı ve Kulüpler 
Koordinatörü ile birlikte ihtiyaç duyulan uzman, eğitmen ve çalıştırıcı gibi ilgili personelin görevlendirilmesini, 
rektörlük onayına arzını gerçekleştirerek sağlamaktır. 

Öğrenci Kulüpleri Etkinlik Değerlendirme Komisyonları 



  

Madde 12: (1) Üniversite bünyesinde kurulan dört farklı kategorideki öğrenci kulüplerinin faaliyetlerinin 
uygulanabilirliğini, bu faaliyetlere katılacak iç ve dış katılımcıların uygunluğunu, planlanan faaliyetler için 
fiziksel ve maddi imkânların yeterliliğini değerlendirip faaliyetin gerçekleştirilebilir olduğunun belirlenmesi için 
akademik ve idari personelden oluşan ve ilgili kulüp kategorisi için GSUAM’dan bir üyenin olduğu üç (3) ‘ er 
kişilik Öğrenci Kulüpleri Etkinlik Değerlendirme Komisyonları oluşturulur. Spor Kulüpleri kategorisindeki 
kulüplerin faaliyetlerinin değerlendirilmesi Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Komisyonu tarafından 
yapılır. 
(2) Öğrenci Kulüpleri Etkinlik Değerlendirme Komisyonları, ÖYKMDB önerisi ve Öğrenci Kulüpleri Birliği 
Yönetim Kuruluna başkanlık yapan Rektör Yardımcısı onayı ile belirlenir. 
(3) Öğrenci Kulüpleri Etkinlik Değerlendirme Komisyonlarının, kendi sorumluluklarındaki öğrenci kulüplerinin 
etkinlik talep formlarını değerlendirerek uygunluk verdiği etkinlikler ÖYKMDB Başkanı tarafından onaylanır. 
(4) ÖYKMDB Başkanı tarafından onaylanan etkinlikler, Öğrenci Kulüpleri Birliği Yürütme Kurulu Başkanı 
tarafından onaylandıktan sonra etkinliğin hayata geçmesi çalışmaları başlar. 
(5) Öğrenci Yaşamı ve Kulüpler Koordinatörü etkinliklere ait tüm işleri yürütür. 
(6) Söz konusu etkinlik spor kulüplerinden birine ait ise Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme 
Komisyonu’nun onayından sonra ÖYKMDB Başkanı tarafından onaylanır. Öğrenci Yaşamı ve Kulüpler 
Koordinatörü ile birlikte görevlendirilmesi Madde 11-9’a göre yapılmış olan uzman, eğitmen ve çalıştırıcılar 
etkinliklere ait tüm işleri birlikte yürütür. 
(7) Tüm kulüplerin onay sürecini tamamlayan etkinlikleri, 09.08.2018 tarih ve 2017-2018/22 sayılı Senato 
toplantısında kabul edilen T.C.İstanbul Kültür Üniversitesi Bilimsel, Kültürel, Sanatsal, Teknik Etkinliklerin 
Düzenlenmesi Ve Yürütülmesi Hakkında Yönerge’de belirtilen usul ve esaslar çerçevesindegerçekleştirilir. 

 
Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Komisyonu 
Madde 13: (1) Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Komisyonu, Rektör tarafından görevlendirilen Rektör 
Yardımcısı, Rektör tarafından görevlendirilen Genel Sekreter Yardımcısı, SKSD Başkanı, ÖYKMDB Başkanı 
ve görevlendirmesi yapılmış konuyla ilgili uzman(lar)dan oluşur. 
(2) Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Komisyonu’nun üyeleri, Rektör’ün onayı onayı ile atanır. Üyenin, 
bulunduğu görevinden ayrılması halinde, kuruldaki görevi sona ermiş olur, ayrılan üyenin yerine yeni atama 
yapılır. 
(3) Alınan kararlar, Rektörün onayı alındıktan sonra yürürlüğe girer, 
(4) Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Komisyonu sekreteryasını, ÖYKMDB kadrosundaki Öğrenci 
Yaşamı ve Kulüpler Koordinatörü ile görevlendirmesi yapılmış konuyla ilgili uzman(lar) yürütür. 

Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Komisyonunun Görevleri 
Madde 14: (1) Üniversitenin spor hizmetlerini ve faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve kararlar almak, 
(2) Her eğitim-öğretim yılı başında, üniversite içi yarışmalarda yapılacak spor dallarını belirlemek, 
(3) Yurt içi ve yurt dışı yarışmalarda üniversitenin temsil edileceği spor dallarını belirlemek, 
(4) Yurt içi ve yurt dışı yarışmalarda branş sorumlularını belirlemek, 
(5) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yaparak, bu alandaki çalışmaları yaygınlaştırmak, 
(6) Üniversiteyi temsilen sporcuların yarışmalara katılmalarını sağlamak. 
(7) Yarışmalar, spor etkinlikleri ve organizasyonlara ait gerekli düzenlemeleri yapmak, belirlenen malzeme talep 
ve isteklerin mevzuatın vermiş olduğu imkanlar çerçevesinde karşılanmasını sağlamak, 
(8) Üniversite içi spor faaliyetleri organizasyonu kapsamında oynanan müsabakalarda meydana gelen idari 
konularda karar almak, 
(9) İstanbul Kültür Üniversitesine ait olan veya hizmet alımı için kiralanan spor tesislerinin, etkin kullanılmasını 
sağlamak, 
(10) Yurt içi ve yurt dışı üniversitelerarası yarışmalardaki yönetici, idareci ve çalıştırıcıları belirlemek, 
(11) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yaparak, bu alandaki çalışmaları yaygınlaştırmak, üniversiteyi 
temsilen öğrencilerin yarışma ve karşılaşmalara katılımalarını sağlamak, 
(12) Sporcu öğrenciyi teşvik edici ödülleri belirlemek, 

Spor Kulüplerinin İşleyişi İçin Görevlendirilen Uzmanın Görevleri 
Madde 15: (1) ÖYKMDB sorumluluğunda yapılacak spor hizmetlerinin (spor faaliyetleri, organizasyonlar, 
yarışmalar, toplantılar, araştırmalar, çalıştay, seminer vb.) tümünün etkin, verimli ve amaca uygun bir şekilde 
koordinasyonunu ve düzenini, ilgili mevzuat gereğince sağlamak, 
(2) Üniversitelerarası spor yarışmalarında, İstanbul Kültür Üniversitesinin temsil edilebileceği spor branşlarını, 

konusunda gerekirse uzman kişilere danışarak belirlemek ve onaylanmak üzere Spor Faaliyetleri Düzenleme ve 
Yürütme Komisyonu’na önermek, 
(3) Üniversitelerarası Spor yarışmalarında, İstanbul Kültür Üniversitesi’ni temsil edecek spor takımlarının 
çalıştırıcılarının sağlanması için, Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Komisyonu’na önerilerde bulunmak. 
Eksik kadroların tamamlanmasını sağlamak, 



  

(4) Üniversitelerarası Spor yarışmalarında, İstanbul Kültür Üniversitesi’ni temsil edecek spor takımlarının 
oyuncu kadrolarının oluşturulması için gerektiğinde, görevlendirilecek uzman çalıştırıcılardan da destek alarak 
seçme, yarışma ve karşılaşmalar düzenlemek, 
(5) Üniversitelerarası spor yarışmalarında, İstanbul Kültür Üniversitesi’ni temsil edecek spor takımlarının, 
antrenman programlarını, müsabakalarını gözetmek ve denetlemek, 
(6) Üniversitelerarası spor yarışmalarında, İstanbul Kültür Üniversitesi’ni temsil edecek spor takımlarının 
oyuncularının, üniversite idari izinlerinin alınmasını sağlamak. Ulaşım, barınma ve iaşe ile ilgili ihtiyaçlarının 
karşılanmasıyla ilgili, ÖYKMDB Başkanlığı’na istekte bulunmak, 
(7) Üniversitelerarası spor yarışmalarında, İstanbul Kültür Üniversitesi’ni temsil edecek spor takımlarının 
oyuncularının, TÜSF Sporcu-Öğrenci Lisanslarının çıkartılmasını sağlamak, 
(8) Üniversitelerarası spor müsabakalarında temsil edilecek spor branşlarıyla ilgili ihtiyaç duyulan spor 
malzemelerinin temini için, ÖYKMDB Başkanlığı’na istekte bulunmak, 
(9) Üniversite içi yarışmalarda yapılacak spor dallarının belirlenmesi için, Spor Faaliyetleri Düzenleme ve 
Yürütme Komisyonu’na önerilerde bulunmak, 
(10) Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Komisyonu tarafından belirlenen Üniversite içi spor faaliyetlerine 
ait programları teknik kurallara uygun olarak yürütmek, 
(11) Üniversite içi yarışmalarda, her branşla ilgili Tertip Komitelerini oluşturmak. Tertip Komiteleri vasıtasıyla, 
branş teknik toplantılarının ve kura çekimlerinin yapılmasını sağlamak. Turnuva programlarını hazırlamak, 
tarihleri belirlemek, karşılaşmaların nasıl oynanacağına karar vermek, 
(12) Üniversite içi yarışmalarda, dereceye giren takımların ödül törenlerini düzenlemek, 
(13) Üniversite içi, Üniversite dışı spor faaliyetleriyle ilgili yıllık spor bütçesini hazırlamak ve gereği için, 
ÖYKMDB Başkanlığı’na sunmak, 
(14) Üniversite içi ve üniversite dışı, her türlü spor faaliyetiyle ilgili evrakların kayıtlarını tutmak, faaliyetlerin 
kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmasını sağlamak, 
(15) Görev, yetki ve sorumlulukları dahilinde yazışmalar, malzeme deposu, spor saha ve alan hizmetleri, spor 
istatistik, spor programı hizmetlerini, yetki çerçevesinde kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirmek, 
(16) Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Komisyonu tarafından alınan kararların yürütülmesini sağlamak, 
(17) Üniversite içinde ve dışında gerçekleşen tüm spor faaliyetlerini aylık olarak raporlayarak ÖYKMDB 
Başkanlığı’na sunmaktır. 

Öğrenci Kulüpleri 
Madde 16: Öğrenci Kulüpleri faaliyet alanlarına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır: 
1) Bilim ve Teknoloji Kulüpleri: Bu kategorideki kulüpler, öğrencilerin ders dışı zamanlarını teknolojik ve 
bilimsel çalışma ve etkinliklerde değerlendirmelerinin sağlanması, öğrencilerin teknolojik ve bilimsel çalışmalarını 
teşvik etmek, desteklemek ve düzenlemek amacıyla kurulur. 
2) Kültür ve Sanat Kulüpleri: Bu kategorideki kulüpler, öğrencilerin ders dışı zamanlarını kültürel ve 
sanatsal çalışma ve etkinliklerde değerlendirmelerinin sağlanması, öğrencilerin sanatsal ve kültürel alanda 
çalışmaları teşvik etmek, desteklemek ve düzenlemek amacıyla kurulur. 
3) Fikir Kulüpleri: Bu kategorideki kulüpler, öğrencilerin ders dışı zamanlarını fikirsel ve düşünsel alanda 
çalışma ve değerlendirmelerinin sağlanması ve fikirsel ve düşünsel alanda çalışmaları teşvik etmek, desteklemek ve 
düzenlemek amacıyla kurulur. 
4) Sosyal Sorumluluk ve Farkındalık Kulüpleri: Bu kategorideki kulüpler, öğrencilerin ders dışı zamanlarını 
sosyal sorumluluk ve toplumsal farkındalık çalışmalarında değerlendirmelerinin sağlanması ve sosyal sorumluluk ve 
toplumsal farkındalık alanında yapılacak çalışmaları teşvik etmek, desteklemek ve düzenlemek amacıyla kurulur. 
5) Hobi Kulüpleri: Bu kategorideki kulüpler, öğrencilerin ders dışı zamanlarını hobilerine uygun etkinliklerde 
değerlendirmeleri amacıyla yapılacak çalışmaları teşvik etmek, desteklemek ve düzenlemek amacıyla kurulur. 
6) Özel Amaçlı Kulüpler: Bu kategorideki kulüpler, üniversitenin ve üst kuruluşların önerisi, mesleklere 
yönelik faaliyetler ya da özel bir amaca hizmet etmek amacıyla kurulur. 
7) Spor Kulübü Özel Statüsü: Spor Kulübü çatı bir oluşum görevini üstlenen bir kulüptür. Üniversite içindeki 
tüm sportif faaliyetlere ilişkin takımlar bu kulüp altında oluşturulur. Üniversite öğrencilerinin kuracakları spor 
takımlarının yönetimleri ve takımların talepleri spor kulübü üzerinden gerçekleştirilecektir. Spor Kulübü’nün amacı 
üniversite içerisinde sporu kültür haline getirmektir. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Öğrenci Kulüplerinin Kuruluşu 
Öğrenci Kulüplerinin Kuruluş Aşamaları 
Madde 17: Üniversite içerisinde faaliyet göstermek amacıyla, herhangi bir öğrenci kulübü kurulabilmesi için 
aşağıda belirtilen evrak ile; Öğrenci Yaşam, Kariyer ve Mezun Danışma Birimi üzerinden Öğrenci Kulüpleri Birliği 
Koordinatörlüğü’ne başvurulur. 

 
1. İstanbul Kültür Üniversitesi önlisans, lisans ve yüksek lisans öğrencisi en az 15 (onbeş) öğrenciden oluşan 

kurucu üye listesi, 
i. Kulübün kurucu başkan adayı olan öğrenci adına, üniversitenin akademik ya da idari personelinden alınan 

kısa referans mektubu, 
ii. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi ekinde yer alan Öğrenci Kulüpleri Tüzük Formu 

(EK1), 



  

iii. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi ekinde yer alan Öğrenci Kulüpleri Kuruluş 
Formu (EK2), 

iv. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi ekinde yer alan Öğrenci Kulüpleri Akademik ya 
da İdari Personel Görev Üstlenme Formu (EK3), 

v. En az bir akademik yılı kapsayan faaliyet planı. 
2. ÖYKMDB tarafından ön değerlendirmesi yapılan başvuru ve ekler Öğrenci Kulüpleri Birliği’ne sunulur ya da 

doğrudan reddedilir. 
3. Kuruluşu onaylanan öğrenci kulüpleri, resmi onayın alınmasının ardından en geç 30 gün içerisinde Genel 

Kurulunu toplamak ve geçici yönetim kurulunu kalıcı hale getirmek durumundadır. 
4. Üniversite içinde kurulan kulüpler, farklı alanlarda faaliyet göstermek zorundadır. Aynı faaliyet alanıyla ilgili 

birden fazla kulüp kurulamaz. 
 

Kulüp Danışmanı 
Madde 18: (1) Öğrenci Kulüpleri Birliği Yürütme Kurulu’nun teklifi ve Rektörlüğün onayı ile fakülteler, 
meslek yüksekokulları, yüksekokullar ve hazırlık okulu öğretim elemanları veya idari personel arasından, 
öğrenci kulüplerinin özelliklerine göre, her kulüp için bir danışman görevlendirilir. 

(2) Danışmanlar 2 (iki) yıl süre ile görev yapar ve yeniden görevlendirilebilirler. 

Kulüp Danışmanının Görevleri 
Madde 19: (1) Kulübün bütün faaliyetlerinde danışmanlık görevi yapar, 

(2) Kulüp Yönetim Kurulunun hazırlayacağı plan, program ve bütçesinin oluşmasında yardımcı olur, 
(3) Üniversite tarafından kulübe tahsis edilen eşyaların uygun şekilde kullanımını sağlar, 
(4) Kulüp çalışmalarını izler ve yürütülmesine yardımcıolur, 
(5) Her öğrencinin kulüp etkinliklerine katılmasınıözendirir, 
(6) Kulüp Yönetim Kurulu’nun doğal üyesi olup, gerek gördüğü hallerde Genel Kurul toplantılarına katılır. Ancak 
oy hakkı yoktur. 

Öğrenci Kulüplerinin Çalışma Esasları 
Madde 20: (1) Kulüpler, çalışma alanlarını, amaç ve etkinliklerini belirlerken aşağıda belirtilen maddeleri göz 
önünde bulundurmak zorundadır. 

1) Kulüpler, öğrencilerin ders dışı zamanlarını mesleki, bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif 
etkinliklerle değerlendirilmesini amaçlar, 

2) Kulüpler, üyelerinde belli bir yetenek aramaz, kulübe ilgi duyan her öğrencinin yararlanabileceği ve 
katılabileceği çalışma programları düzenler, (Ek 3. Öğrenci Kulüpleri Üye Kayıt Formu, Ek 4. Öğrenci 
Kulüpleri Faaliyet Planlama Formu) 

3) Öğrenci Kulüpleri düzenleyeceği her etkinlik için, etkinlik talep formunu, gerekiyorsa ilgili, satın alma, çiçek 
talep, kitap ve dergi basımı, basılı malzeme – destek malzeme- özendirme, afiş ve davetiye basımı ve sair için, 
iç talep formlarını doldurarak en az 15 (on beş) gün önceden bilgi vererek izin alır. 

4) Öğrenci kulüplerinin her biri ayrı konularda faaliyet gösterirler. Ayrıca faaliyet alanlarına giren 
konularda farklı özel çalışma ve etkinlik grupları oluşturabilirler, 

5) Kulüpler, faaliyet gösterdikleri alanlarda konferans, panel, sempozyum, gösteri, yarışma, seminer vb. 
gibi etkinlikler düzenleyebilirler. 

6) Kulüpler kendi faaliyet alanının dışına çıkamaz ve diğer kulüplerin faaliyetlerini yapamazlar. Ancak 
kulüpler ortak etkinlikler düzenleyebilirler, ancak ortak etkinliklerde bir kulüp lehine herhangi bir 
hiyerarşi yaratamazlar. 

7) Kulüpler aynı alanda faaliyet gösteren kuruluşlarla ve diğer üniversitelerin öğrenci toplulukları ile 
Öğrenci Kulüpleri Birliği Yürütme Kurulu’nun bilgisi ve onayı ile ortak faaliyetlerde bulunabilirler, 

8) Kulüpler kendi uygulama esaslarında belirlenen sürelerde genel kurullarını yaparak yönetim 
organlarını oluşturmak zorundadırlar. Aksi halde kulübün faaliyetine son verilir. 

9) Kulüpler, yıllık faaliyet programlarını Öğrenci Kulüpleri Birliği Koordinatörlüğü yoluyla, Öğrenci 
Kulüpleri Birliği Yürütme Kurulu’na onaylatmak zorundadırlar, 

10) Kulüpler tarafından yıl içerisinde yapılan çalışmalarla ilgili raporlar yı lsonunda ÖYKMDB’ye verilir. 
Akademik yıl içerisinde akademik takvimde belirtilen Bahar Dönemi Final Sınavlarının son bulmasını 
müteakip 30 gün içerisinde kulübün önceki dönem faaliyet raporunun teslim edilmesi zorunludur. 
Belirtilen süre içerisinde rapor teslim edilmediği takdirde ilgili kulübe bir sonraki akademik yılı kapsayan 
bütçe kesintisi yaptırımı uygulanacağı gibi iki yıl üst üste rapor iletmeyen kulübün faaliyetleri, ÖYKMDB 
teklifiyle ve Öğrenci Kulüpleri Birliği kararıyla durdurulur. 

11) Kulüpler, kulüp başkanın ve kulüp danışmanının bilgisi, oluru ve ÖYKMDB Başkanı’nın onayı olmadan 
etkinlik düzenleyemezler, 

12) Kulüpler üniversitenin akademik ortamına uygun düşmeyecek faaliyetlerde bulunamazlar, bulundukları 
takdirde faaliyetlerine son verilir, 

13) Kulüplerde öğrencilerin genel ahlakının bozulmasına ve uyuşturucu, kumar vb. gibi zararlı alışkanlıklara 
neden olabilecek etkinlikler yapılamaz, 

14) Kulüplerde, milletin birliğine, devletin ülkesi ile bölünmez bütünlüğüne, Cumhuriyet ve İlkelerine, Atatürk 
İlke ve İnkılaplarına yönelik yıkıcı, bölücü, siyası ve ideolojik faaliyetlerde bulunulamaz, 

15) Kulüp Yönetim Kurulunun teklifi ve Öğrenci Kulüpleri Birliği Yürütme Kurulu’nun onayı ile ihtiyaç duyulan 



  

alanlarda üniversite dışından çalıştırıcı, eğitimci vb. kişiler görev alıp çalışmalara katılabilirler. 
16) Kulüpler, siyasi partiler ile ilişki içinde olamazlar. 
17) Kulüpler, yürüttükleri faaliyetlerde din, dil, ırk, etnik köken, milliyet, cinsiyet ve benzer nedenlerle ayrım 

yapamazlar. 

Öğrenci Kulüplerinin Çalışma Dönemi 
Madde 21: (1) Kulüplerin çalışma dönemleri, üniversitenin bir eğitim öğretim yılını kapsar. Kulüplerin, Yönetim 
Kurulu da aynı süre için geçerlidir. 

Öğrenci Kulüplerine Üyelik 
Madde 22: (1) Öğrenci kulüplerine üyelik esasları şunlardır; 

1) Üniversiteye bağlı Fakülte, Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul, Enstitü ve Hazırlık Sınıflarına devam eden 
her öğrenci, dilediği kulübe üye olma hakkına sahiptir, 

2) Bir öğrenci birden fazla kulübe üye olabilir ancak birden fazla kulübün yönetim kurulunda görevalamaz, 
3) Öğrenciler üyelik başvurularını ilgili kulübe, eğitim öğretim yılı içerisinde yapar. Üyeliğe kabul konusunda 

ilgili kulüp yönetim kurulu yetkilidir, kulüp yönetim kurulu somut bir belge veya bilgi olmaksızın üyelik 
başvurularını reddetme hakkına sahip değildir, 

4) İstanbul Kültür Üniversitesi önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri dışındaki kişiler spor kulüpleri 
haricindeki kulüplere üye olamazlar. 

 
 

Öğrenci Kulüp Üyeliğinin ve Yönetim Kurulunun Düşmesi 
Madde 23: (1) Öğrenci kulüp üyeliğinin düşmesiyle ilgili esaslar şunlardır: 

1) Bir kulüp üyesi öğrenci, kulüp yönetim kuruluna yapacağı yazılı başvuru ile kulüp üyeliğinden istifa etme 
hakkına sahiptir, 

2) Üyesi olduğu kulübün amaçlarına aykırı çalışmalar yapan, verilen görevi yerine getirmeyen üye, öğrenci 
Kulüp Yönetim Kurulunun yazılı uyarısına rağmen tutumunda ısrar ederse, üyelikten çıkarmak için İstanbul 
Kültür Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi ekinde yer alan Öğrenci Kulüpleri Üyelik Sonlandırma 
Formu (EK4) ile kulüp danışmanının ve varsa kulübü çalıştıran eğitmen ve/veya antrenörün gerekçeli yazılı 
önerisi ve Kulüp Yönetim Kurulu kararıyla kulüp üyeliğinden çıkarılır, 

3) Kulüp Yönetim Kurulu kararıyla, kulüp üyeliğinden çıkarılan öğrencinin, Öğrenci Kulüpleri Birliği 
Yürütme Kurulu’na başvurarak itiraz etme hakkı saklıdır. İtiraz başvurusu olduğunda, Öğrenci Kulüpleri 
Birliği Yürütme Kurulu başvuruyu inceleyerek karara bağlar. Öğrenci Kulüpleri Birliği Yürütme 
Kurulu’nun verdiği kararlar kesin nitelik taşır, 

4) Herhangi bir nedenle üniversiteden ilişiği kesilen veya kaydını donduran öğrencinin kulüp üyeliği, Kulüp 
Yönetim Kurulu kararıyla sonlandırılır, 

5) Üniversitenin önlisans, lisans veya lisansüstü bölümlerinden mezun olan üye öğrencinin üyeliği, Kulüp 
Yönetim Kurulu tarafından sonlandırılır. 

6) Öğrenci Kulüpleri Yönetim Kurulları üniversitenin yönetmelik ve yönergelerine uygun hareket etmemesi 
halinde ve/veya kulübün amaçlarına aykırı hareketlerde bulunduğunda, Öğrenci Yaşam, Kariyer, Mezun 
Danışma Birimi tarafından uyarılır. Uyarı üzerine gözlemlenen yönetim aykırı faaliyetlere devam ettiğinde 
Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü kararıyla yönetim görevden alınır, ardından 15 gün içerisinde yeni 
yönetim seçimi tertip edilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Öğrenci Kulüplerinin Yönetim Organları Görev ve Yetkileri 

Öğrenci Kulüplerinin Yönetim Organları 
Madde 24: (1) Öğrenci Kulüplerinin zorunlu yönetim organları aşağıda belirtildiği şekildedir. 

1) Genel Kurul 
2) Kulüp Yönetim Kurulu 

(2) Kulüpler etkinlik alanları ile ilgili olarak kendi içlerinde işbölümü esasına dayalı alt birimler, kollar veya 
koordinatörlükler oluşturabilir. 

Kulüp Genel Kurulu 
Madde 25: (1) Genel Kurul ile ilgili esaslar şunlardır: 

1) Kulüp Genel Kurulu, kulübe kayıt yaptırmış tüm öğrenci üyelerden oluşur, 
2) Genel Kurul, kuruluş aşamasından sonraki ilk olağan toplantısını, her eğitim öğretim yılının başında, 

akademik takvime göre, dönemin başladığı tarihten itibaren ilk 30 (otuz) gün içerisinde Kulüp Yönetim 
Kurulu’nun çağrısı üzerine gerçekleştirir. 

3) Genel Kurul olağanüstü toplantısı, Kulüp Yönetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya kulüp 
üyelerinin üçte birinin (1/3’ünün) yazılı isteği üzerine yapılır. Gerekli görüldüğü durumlarda, Öğrenci 
Kulüpleri Birliği Yürütme Kurulu da, Genel Kurulu toplantıya çağırabilir, 

4) Toplantılar, Kulüp Danışmanı gözetiminde yapılır, 
5) Kulüp Yönetim Organlarının seçiminde, hiçbir şekilde liste usulü seçim yöntemi uygulanamaz, 
6) Genel Kurul, ikinci olağan toplantısını öğretim yılının Nisan ayı içerisinde yaparak, bir sonraki öğretim 

yılının yönetim kurulunu seçer. Yeni yönetim kurulunun göreve başlama tarihi, üniversitenin yeni öğretim 
yılının başladığı tarihtir. 



  

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri 
Madde 26: (1) Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır. 

1) Her akademik yıl için, Kulüp Yönetim Kurulu’nun asil ve yedek üyelerini seçmek, 
2) Kulüp Yönetim Kurulu’nun raporlarını görüşmek, onaylamak ve Kulüp Yönetim Kurulu’nu ibra etmek, 
3) Öğrenci Kulübünün amacının gerçekleşmesi için alınacak önlemler konusunda görüş bildirmek. 

Kulüp Yönetim Kurulu 
Madde 27: (1) Kulüp Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından kapalı oylama açık tasnif yöntemiyle seçilen 5 
(beş) asil, 2 (iki) yedek üyeden ve Kulüp Danışmanından oluşur. Kulüp Yönetim Kurulu seçimden sonra, Kulüp 
Danışmanı gözetiminde ilk toplantısında bir başkan seçerek görev dağılımını yapar. Kulüp Yönetim Kurulu 
üyelerinin üniversiteden herhangi bir disiplin cezası almamış olması ve bunu belgelemesi gerekir. 

Kulüp Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 
Madde 28: (1) Kulüp Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır; 

1) Üniversite içinde ve dışında kulübü temsil etmek veya bu konuda üyelerinden bir veya birkaçına yetki 
vermek, 

2) Kulübün yıllık çalışma programını hazırlamak ve uygulamak, 
3) Kulüp çalışma esaslarında gerekli gördüğü değişiklikler ile iç işleyiş yönetmelikleri hazırlamak ve Genel 

Kurul’a sunmak, 
4) Genel Kurul tarafından verilen görevleri yerine getirmek, 
5) Kulübe üye kabulü, üyeliklerin güncellenmesi, üyelikten çıkarılma işlemlerini yürütmek, 
6) Kulübün üniversite içindeki ve dışındaki etkinliklerini, dış haberleşmelerini Öğrenci Kulüpleri Birliği 

Yürütme Kurulu’na duyurmak ve onay almak, 
7) Kulüple ilgili Öğrenci Yaşam, Kariyer ve Mezun Danışma Birimi tarafından onaylanan tüm defterleri 

tutmak ve Genel Kurul’a sunmak, 
8) Kulübün gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, bir sonraki döneme ait bütçeyi hazırlayarak 

Öğrenci Kulüpleri Birliği Yürütme Kurulu’na sunmak, 
9) Kulüp işleyişinde Kulüp Danışmanının danışmanlık görevinin yeterince yerine getirmemesi durumunda, 

Öğrenci Kulüpleri Birliği Yürütme Kurulu’nu bilgilendirmek, 
10) Bunlar dışındaki görevleri belirlemek ve Öğrenci Kulüpleri Birliği Yürütme Kurulu’nun onayına sunacaktır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Spor Kulüplerinin Çalışmaları ve Yarışmalarına Ait İlke ve Esaslar 

Spor Kulüplerinin Çalışmaları 
Madde 29: (1) Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Komisyonu’nun önerileri doğrultusunda, 
görevlendirilmiş uzman(lar) tarafından, üniversite içi spor faaliyetleri programları ilgili spor kulüplerine ait 
faaliyetler olarak belirlenir. Belirlenen programlar, çalışmalara tüm öğrenciler ve personelin katılımının 
sağlanmasına imkan verecek biçimde düzenlemeler yapılarak ÖYKMDB kontrolünde, Öğrenci Yaşamı ve 
Kulupler Koordinatörü ile görevlendirilmiş uzman(lar) tarafından yürütülür. Yapılan düzenlemeler çerçevesinde 
ve üniversitenin imkanları doğrultusunda, bütün öğrencilere ve personele yönelik takım sporları ve bireysel spor 
yarışmaları düzenlenir. 
(2) Üniversite içi yapılacak spor organizasyonları için, Fakültelerden, Meslek Yüksek Okullarından, akademik ve 
idari personelden birer “Spor Temsilcisi” oluşturulması ve bu temsilcilerin ÖYKMDB ile irtibat halinde tutulması 
sağlanır. 
(3) ÖYKMDB ve görevlendirilmiş uzman(lar)ın önerileri doğrultusunda, Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme 
Komisyonu tarafından, Üniversitenin yurt içinde ve yurt dışında katılacağı spor etkinlikleri, faaliyet ve 
organizasyonlar belirlenir, gerekli onaylar alınarak belirlenen bu spor faaliyetlerinde, Üniversiteyi temsil edecek 
takımlar için organizasyon program çalışmaları yapılarak, ÖYKMDB sorumluluğunda ve denetiminde, spor 
faaliyetlerine katılmaları sağlanır. 
(4) Üniversite içinde ve dışındaki bütün spor faaliyetleri Spor Kulüplerinin faaliyeti olarak yürütülür. 
(5) Spor Kulüpleri yönetim kurullarının önerisiyle yeni spor branşları oluşturulur, bu branşlar ile ilgili tüm çalışma 
usul ve esasları, belirlendikten sonra senato kararı ile yürürlüğe girer. 

Yarışmalar 
Madde 30: (1) Üniversite içi spor faaliyetleri; İstanbul Kültür Üniversitesinin tüm öğrencilerine, akademik ve 
idari kadrosuna uygun olarak, üniversitenin saha, tesis, malzeme ve anlaşmalı spor tesisleri imkanları göz önünde 
tutularak organize edilen yarışmalardır. 
(2) Üniversitelerarası spor yarışmaları; yurt içi ve yurt dışı organizasyonlarda Üniversiteyi temsil edecek 
ÖYKMDB ve görevlendirilmiş uzman(lar)ın önerisi ile belirlenen ve Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme 
Komisyonu tarafından onaylanan spor takımlarımızın katılacağı yarışmalardır. Bu yarışmalar; 

1) T.Ü.S.F. tarafından organizasyonu yapılan Türkiye Üniversiteler arası yarışmalar, 



  

2) Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) tarafından organizasyonu yapılan Avrupa Üniversiteler arası 
yarışmalar, 

3) Türkiye’de bulunan vakıf ve devlet üniversitelerinin düzenledikleri yarışmalar, 
4) İlgili kurum ve kuruluşlarca organizasyonu yapılan yarışmalar, 
5) Üniversitenin organizasyonluğunu yaptığı, yurt içi ve yurt dışı üniversitelerin katıldığı yarışmalardır. 

Spor Kulüplerinin Düzenlediği Etkinliklerle İlgili İşleyiş Aşamaları 
Üniversite İçi Spor Faaliyetleri 
Madde 31: (1) Her eğitim ve öğretim yılı başında, ÖYKMDB ve görevlendirilmiş uzman(lar)ın önerisiyle, Spor 
Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Komisyonu tarafından, üniversite içi spor faaliyetlerinde hangi spor dallarında 
yarışmalar yapılacağı, eğitim kursları açılacağı, konularında karar verilir. 
(2) Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Komisyonunun aldığı kararlar, Rektör’ün onayı alındıktan sonra 
yürürlüğe girer. 
(3) Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Komisyonu tarafından alınan kararlar doğrultusunda belirlenen spor 
dalları ve yapılacak organizasyonlar, organizasyona katılımın sağlanması amacıyla ÖYKMDB ve görevlendirilmiş 
uzman(lar) tarafından üniversiteye duyurulur. 
(4) ÖYKMDB ve görevlendirilmiş uzman(lar) yarışma ve organizasyonların yapılacağı spor dalları ile ilgili Tertip 
Komitelerini oluşturur. Yarışma kuralları, yarışma takvimi ve fikstürler belirlenir. Kuraların çekimi yapılır. 
(5) Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Komisyonu kararıyla açılacak spor eğitim kurslarının planlaması, 
ilgili spor alanlarının temini, ÖYKMDB ve görevlendirilmiş uzman(lar)ınca sağlanır. 
(6) Üniversite içi spor yarışmalarında, dereceye girecek takım ve sporculara, Spor Faaliyetleri Düzenleme ve 
Yürütme Komisyonu kararı ve Rektörlük onayıyla kararlaştırılan ödüller verilir. 

Üniversitelerarası Spor Müsabakaları 
Madde 32: (1) Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından yapılan spor faaliyetleri; TÜSF 
Üniversitelerarası 2. Lig, 1. Lig, Süper Lige Yükselme, Süper Lig ve Branş Türkiye Birinciliği Müsabakaları. 
(2) Her eğitim öğretim yılı başında ÖYKMDB, TÜSF Liglerinde yer alan üniversite spor takımları ve Türkiye 
Birinciliği Müsabakalarına katılım olabilecek spor branşlarını , Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme 
Komisyonu’na bildirir, Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Komisyonu tarafından değerlendirilerek, 
üniversitenin hangi branşlarda yarışmalara katılacağı karara bağlanır. Rektörlük onayına sunulur. 
(3) Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Komisyonunun kararı ile belirlenen ve Rektörlük onayından geçen 
spor branşları, çalışmalarına başlaması amacıyla ÖYKMDB Başkanlığı’na bildirilir. 
(4) ÖYKMDB ve görevlendirilmiş uzman(lar) tarafından, ilgili spor branşlarının çalışmaları başlatılır. 
(5) Türkiye’de bulunan vakıf ve devlet üniversiteleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarca organizasyonu yapılan spor 
faaliyetleri; 

1) Eğitim-öğretim yılı içerisinde SKSD Başkanlığı’na gelen davet yazıları Spor Faaliyetleri Düzenleme ve 
Yürütme Komisyonunda görüşülmek üzere gönderilir. 

2) Gelen davet üzerine katılım olabilecek branşlar Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Komisyonu 
tarafından belirlenir ve Rektörlük onayına sunulur. 

Spor Kulüpleri Bütçelerinin Kullanılması 
Madde 33: (1) ÖYKMDB’nin önerisi, Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Komisyonunun kararı ve 
Rektörlük onayı ile yürürlüğe giren, üniversite içi ve üniversitelerarası spor yarışmalarının ve spor 
organizasyonlarının giderleri, ÖYKMDB öğrenci kulüpleri bütçesi içerisinde yer alan, spor kulüpleri 
bütçelerinden karşılanır. 
(2) ÖYKMDB spor kulüpleri bütçeleri, her eğitim ve öğretim yılı başında, Spor Faaliyetleri Düzenleme ve 
Yürütme Komisyonunun kararı ve Rektörlük onayı ile belirlenen spor dallarının, çalışma spor alanlarının 
kiralanması, antrenman ve müsabakalara ulaşım, beslenme ve konaklama, olası sağlık giderleri, antrenman ve 
müsabaka malzeme ihtiyaçları (eşofman, yağmurluk, yarışma kıyafeti, spor çantası v.b.) ile hizmet alımlarının ayrı 
ayrı belirtilerek, hesaplanmasıyla oluşturulur. 
(3) ÖYKMDB, spor kulüpleri bütçelerini diğer öğrenci kulüpleri bütçeleri ile beraber, Rektörlüğe sunar. 
ÖYKMDB kendi bütçesi içerisinde Öğrenci Kulüpleri başlığı altında spor kulüpleri bütçelerine yer verir. 
(4) Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Komisyonunun kararı ve Rektörlük oluru ile belirlenen, üniversite 
içi ve üniversitelerarası her türlü spor yarışma ve spor organizasyonlarında ihtiyaç duyulan mal ve malzeme 
ihtiyaçları ile hizmet alımı ihtiyaçları, Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Komisyonunun kararı ve 
Rektörlük onayı ile sağlanır. 

Spor Kulüpleri ile İlgili Diğer Hükümler 
Madde 34: (1) Üniversite spor takımlarında yer alan, sporcu öğrencilere verilen spor malzemeleri, o yıl için 
kullanılır ve sporcu öğrenciden geri alınmaz. 



  

Madde 35: (1) Her eğitim ve öğretim yılı sonunda, o yıl içerisinde yapılmış olan, üniversite içi ve üniversitelerarası 
spor yarışmaları ve spor organizasyonlarıyla ilgili Yıl Sonu Faaliyet Raporu, görevlendirilmiş uzman(lar)ı 
tarafından hazırlanarak ÖYKMDB Başkanlığı’na teslim edilir. 
Madde 36: (1) Özel, Resmi Milli Müsabakalara, TÜSF üniversitelerarası spor yarışmaları ve Türkiye Birinciliği 
Müsabakalarında, diğer yurt içi, yurt dışı resmi ve özel kurum ve kuruluşlar aracılığıyla yapılacak, 
üniversitelerarası spor organizasyonları ve spor faaliyetlerinde, üniversiteyi temsil eden sporcu öğrenciler, bu 
faaliyetlerle çakışan ders, sınav, uygulama, seminer vb. eğitim faaliyetlerinden, müsabakalar süresince idari izinli 
sayılırlar. 

 
 

Mali Hükümler 
Öğrenci Kulüpleri Bütçesi 

ALTINCI BÖLÜM 
Mali Hükümler, Kayıt ve Kulüp Tüzüğü 

Madde 37: (1) İstanbul Kültür Üniversitesi Öğrenci Kulüplerinin bütçelerinin toplamından oluşur. Yeni eğitim 
öğretim yılı için kulüplerin Yönetim Kurullarının hazırladığı faaliyet ve proje planları ile bu planlar 
gerçekleştirmek için oluşturdukları yeni bütçeler, ÖYKMDB Başkanlığına teslim edilir; ÖYKMDB Başkanlığı 
bütçeleri birleştirir, inceler. Öğrenci Kulüplerinin bütçe çalışmalarının içeriğini ve bütçesini uygun gördüğü 
takdirde Üniversite Rektörlüğüne üst yazı ile arz eder. Sunulan bütçenin Rektörlükçe onaylanması sonucunda, 
bütçe kesinleşir. 

Kulüplerin Gelirleri 
Madde 38: (1) Öğrenci Kulüplerinin gelirleri aşağıda belirtildiği gibidir: 

 
1) Her eğitim öğretim yılında üniversite bütçesinin ilgili harcama kalemine konacak ödenek, 
2) Kulüpler üyelik aidatı alamazlar. Kulüplere üye olan öğrenciler, kulüp Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 

üyelik ödentisini (miktar dernekler yasası ile belirlenmiş olan dernek üyelik ödentisinin üst sınırından fazla 
olamaz.) gönüllü ve isteğe bağlı olarak bir defaya mahsus olmak üzere kulübe ödeyebilirler. Öğrenci Kulüpleri 
Yönergesi 38/4. maddesi kapsamında belirtilen durumlar hariç kulüpler satış yapamaz, 

3) Kişi ve kuruluşlar tarafından yapılacak bağışlar, 
4) Kulüplerin düzenleyeceği gösteri, yarışma, sergi, konser, temsil, toplantı, vb. etkinliklerden elde edilecek gelirler, 

yalnızca Sivil Toplum Kuruluşlarına bağış olarak ya da bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında kullanılır, 
5) düzenleyeceği gösteri, yarışma, sergi, konser, temsil, toplantı, vb. etkinliklerden elde edilecek  gelirler, 
6) Sponsorluk anlaşmaları ile elde edilen gelirler, 
7) Diğer gelirler. 

Kulüplerin Giderleri 
Madde 39: (1) Öğrenci Kulüplerinin giderleri aşağıda belirtildiği gibidir. 

1) Her faaliyetin gerektirdiği demirbaş ve sarf malzemeleri ile araç – gereçlerin temini, 
2) Faaliyetlerin yapılması ile ilgili beslenme, barınma, ulaşım, iletişim ve organizasyon giderleri, 
3) Kulüp faaliyetlerinde kullanılan araç, gereç ve eşyanın bakım ve onarım giderleri, 
4) Kulüp faaliyetlerinin gerektirdiği diğer giderler. 

Harcamaların Yapılması 
Madde 40: (1) Harcamaların yapılması ile ilgili esaslar şunlardır; 

1) Kulübün gelirleri, Üniversite Mali İşler Daire Başkanlığı nezdindeki Öğrenci Kulüpleri Birliği hesabına, 
kulüp adı belirtilerek yatırılır, 

2) Kulüpler, yapacakları etkinliğin izin formunu doldururken, etkinlik tahmini giderlerini de formda belirtmek 
zorundadır. Öğrenci Kulüpleri Birliği Yürütme Kurulu izninin alınmasıyla, ilgili istek formlarının 
doldurularak teslim edilmesi sonucu, etkinlik giderleri Üniversite Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından 
Kulüpler bütçesindeki ilgili kulüp bütçesinden karşılanır. 

Öğrenci Kulüplerinin Kayıt İşleri 
Madde 41: (1) Kulüpler, ÖYKMDB Başkanlığı tarafından onaylanmış aşağıda belirtilen defter ve evrakı 
tutmakla yükümlüdürler. 

1) Üye kayıt Defteri, 
2) Gelen – Giden Evrak Defteri ve Dosyası, 
3) Karar Defteri, 
4) Gelir ve Gider Makbuzları dosyası, 
5) Etkinlikler Dosyası. ( Çalışma programı, raporlar ve diğer belgeler bulunur) 

Madde 42: (1) Kulüpler iç işleyişlerini düzenlemek amacıyla hazırlayacakları tüzüğü Öğrenci Kulüpleri 
Tüzük Formu’na (Ek 1) uygun olarak oluşturmakla yükümlüdür. 
(2) Kulüpler Tüzük oluştururken bu yönergedeki maddeleri kulübün yapısına uygun olarak açıklamak zorundadır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Kulüplerin Kapatılması Yürürlük ve Yürütme 



  

Kulüplerin Kapatılması 
Madde 43: (1) Kulüplerin kapatılmasıyla ilgili esaslar şunlardır; 

1) Kulüp etkinlikleri kapsamında kulübün, ülkenin genel ahlak kuralları ile yürürlükteki mevzuata 
Üniversitenin yönetmelik ve yönergeleri ile öğrenci kulüpleri yönergesine aykırı, Üniversitenin 
vizyonu ve misyonu ile örtüşmeyen etkinliklerde bulunduğunun belirlenmesi durumunda, 
Öğrenci Kulüpleri Birliği Koordinatörlüğü’nün önerisi ve Öğrenci Kulüpleri Birliği Yürütme 
Kurulu’nun uygun görüşü ile kapatılır. 

2) Kulübün başkan ve tüm üyeleri hakkında ayrıca Yükseköğretim Kurumu Öğrenci Disiplin 
Yönetmeliği hükümleri uygulanır, gerektiğinde bu kişiler hakkında yasal işlemlere başvurulur, 

3) Öğrenci Kulüpleri, yaptığı etkinlikleri Öğrenci Kulüpleri Yönergesi 20/10 maddesi kapsamında 
kapsamında raporlamadıklarında, kulüplerin bir akademik yılı aşkın süredir başkanı olmadığında, 
bir akademik yılı aşkın süredir danışmanı olmadığında, yılda en az bir kere genel kurul 
toplayarak yeni yönetim kurulu belirlemediğinde, diğer kulüplerle benzer faaliyetler göstermeye 
başladığında; ÖYKMDB’nin teklifi, Öğrenci Kulüpleri Birliği’nin kararıyla kapatılır., 

4) Kulüplerle ilgili her türlü uyuşmazlık, Öğrenci Kulüpleri Birliği Yürütme Kurulu tarafından karara bağlanır. 

Yürürlük 
Madde 44: (1) Bu Yönerge hükümleri, İstanbul Kültür Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği tarih 
itibariyle yürürlük kazanır. 

 
(2) Hali hazırda var olan kulüpler, bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 (Otuz) gün 
içinde bu yönergenin gereklerini yerine getirmek üzere çalışmalarını tamamlarlar. Bu süre içinde 
Yönergenin gereğini yapmamış olan öğrenci kulübü feshedilmiş sayılır. Fesih olan kulüplerin 
bütçeleri, uyarlama çalışmalarını tamamlamış kulüplere eşit miktarda dağıtılır. 

(3) Bu Yönerge yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 09 Ağustos 2018 tarih, 2017 - 2018 / 22 
Toplantı No ve 5 Karar Sayısı ile yürürlükte olan, İstanbul Kültür Üniversitesi Öğrenci 
Kulüpleri ile ilgili tüm yönergeler, yürürlükten kalkmış olur. 

Yürütme 
Madde 45: (1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 
EKLER : 
Ek 1 Öğrenci Kulüpleri Tüzük Formu 
Ek 2 Öğrenci Kulüpleri Kuruluş Formu 
Ek 3 Öğrenci Kulüpleri Akademik ya da İdari Personel Görev Üstlenme Formu 
Ek 4 Öğrenci Kulüpleri Üyelik Sonlandırma Formu 





Genel Kurul: 

Genel Kurulun Gorev ve Yetkileri: 

Genel Kurul Sonus;larr Bildirimi: 

Toplant1 Zamam: 

<;agrr Usuli.i: 

Toplant1 Yeri: 

Toplant1 Veter Say1s1: 

imza ve Onaylar 

ONAY 
Rektor Yard1mc1s1 

Ogrenci Ya�am, Kariyer ve Mezun Dam�ma Birimi Saghk Kiiltur ve Spor Dairesi Ba�kam 

Ba�kam 

*Spar ku/Opleri i�in onaylor

Kuli.ip Ba�kam Kuli.ip Ba�kam 





EK-3

__.__.____

T. C. İstanbul Kültür Üniversitesi

Öğrenci Yaşam, Kariyer ve Mezun Danışma Birimi Başkanlığı’na

İstanbul Kültür Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren/gösterecek olan 
_________________________________   Kulübü’nün danışmanı olarak görev almak istiyorum.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

Ad-Soyad / İmza    



EK-4

__.__.____

T. C. İstanbul Kültür Üniversitesi

Öğrenci Yaşam, Kariyer ve Mezun Danışma Birimi Başkanlığı’na

İstanbul Kültür Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren __________________________ 
Kulübü’nün üyesi olan _______________ numaralı _____________ adlı öğrenci aşağıdaki 
nedenlerden dolayı kulüp üyeliğinden çıkarılmıştır.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

Gerekçe: (Gerekirse tutanağa ek olarak eklenebilir, tutanak eki varsa bu alanda belirtilmelidir)

Kulüp Danışmanı Ad-Soyad / İmza 

Kulüp Çalıştırıcısı Ad-Soyad / İmza  

Yönetim Kurulu Üyeleri Ad-Soyad / İmza    

Üyelikten Çıkarılan Öğrenci İsim/İmza

*İşbu tutanağın bir kopyası, kulüp yönetim kurulu tarafından üyelikten çıkarılan öğrenciye teslim edilir.
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