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                              T.C. 

         TRABZON ÜNİVERSİTESİ 

   

           ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ 

 

                                                                      BÖLÜM I:  

                                                         AMAÇ VE TANIMLAR 

 

Amaç 

MADDE 1 -  (1) Bu yönergenin amacı, Trabzon Üniversitesi öğrencilerinin ilgi alanlarına göre ders 

dışı zamanlarını değerlendirmek, farklı ilgi alanlarına yönelmelerini, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere 

katılımlarını sağlamak amacıyla kurulacak öğrenci kulüplerinin kuruluş, yönetim ve işleyişine ilişkin usul ve 

esasları belirlemektedir.  

Tanımlar 

MADDE 2 – (1) Bu Yönergede geçen; 

Öğrenci Etkinlikleri Birimi (ÖEB): Öğrencilerin ders dışı etkinliklerini düzenlemek için Rektörlük 

tarafından kurulan birimdir. 

Öğrenci Etkinlikleri Birimi Yönetim Kurulu (ÖEBYK): “Trabzon Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri 

Yönergesi”nin uygulanmasını denetlemek ve kulüpler arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla 

oluşturulan kuruldur. 

(2) Öğrenci Kulüpleri 

a) Akademik Kulüpler: Öğrencilerin ders dışı zamanlarında, ilgili fakülte, devlet konservatuarı, 

yüksekokul, meslek yüksekokulu ve Rektörlüğe bağlı bölümlerin öğretim elemanları ile birlikte akademik ve 

kültürel etkinliklerde bulunmasını sağlamak için kurulmuş birimlerdir. 

b) Sosyal, Kültürel ve Sportif Kulüpler: Öğrencilerin ders dışı zamanlarında sosyal, kültürel, sportif 

ve çevresel etkinliklerde bulunmasını sağlamak için kurulmuş olan birimlerdir. 

 

BÖLÜM II:  

YÖNETİM VE İŞLEYİŞ 

 

Organlar 

MADDE 3 – (1) Öğrenci Etkinlikleri Birimi aşağıdaki organlardan oluşur. 

a) Öğrenci Etkinlikleri Birimi Yönetim Kurulu (ÖEBYK) 

b) Öğrenci Kulüpleri 

 

A) Öğrenci Etkinlikleri Birimi Yönetim Kurulu 

MADDE 4 – (1)  Öğrenci Etkinlikleri Birimi Yönetim Kurulu, Rektör tarafından görevlendirilen bir 

Rektör Yardımcısı (Başkan), Üniversite Genel Sekreteri, Rektör Danışmanı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire 

Başkanı (Tahakkuk Memuru), Öğrenci Konseyi Temsilcisinden oluşur.  

(2) Öğrenci Etkinlikleri Birimi Yönetim Kurulu aşağıda listelenen görevleri yapar:  

a) Yeni öğrenci kulüplerinin açılmasına karar vermek, bunları denetlemek ve Yönerge hükümlerine 

uyulmadığı durumlarda gerekirse faaliyetlerine son vermek,  

b) Kulüplerin teklif ettikleri programları görüşerek karara bağlamak, 

c) Kulüplerin etkinlik alanları ile ilgili yıllık faaliyet raporlarını değerlendirerek sonuçlandırmak. 
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B) Öğrenci Kulüpleri 

MADDE 5 – (1) Öğrenci Etkinlikleri Birimi Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Rektörün onayı ile 

kurulmasına karar verilen öğrenci kulüpleri, aşağıdaki altı temel maddeyi tüzüklerinde yansıtmalıdırlar. 

a) Kulübün ismi ve adresi 

b) Kulübün amaç ve faaliyetleri 

c) Üyelik tanımı ve koşulları 

ç)  Kulüp içi kurullar ve seçimi 

d) Evraklar ve Defterler 

e) Yürütme ve Denetim Mekanizmaları 

a) Kulübün İsim ve Adresi:  Kulüpler; İsim ve adreslerini “…………………………... 

Kulübü, Trabzon Üniversitesi “Öğrenci Kulüpleri Yönergesi” hükümleri uyarınca, Trabzon Üniversitesi,  

Söğütlü Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı, 61335-Akçaabat/TRABZON adresinde Öğrenci Etkinlikleri Birimi 

Yürütme Kurulu’nun denetiminde çalışmak üzere kurulmuştur” şeklinde yazmalıdırlar. 

  

b) Kulübün Amaç ve Faaliyetleri: Kulüp, amaç ve faaliyetlerini saptarken, aşağıdaki kriterleri göz 

önünde bulundurmak zorundadır:  

1) Kulüpler, genel amaç ve faaliyet alanlarını tüzüklerinde açık ve ayrıntılı bir biçimde belirtirler. 

Tüzükte belirtilen genel amaç ve faaliyet alanlarına giren etkinlikler, öğrencilerin ders dışı akademik, sosyal, 

kültürel ve sportif faaliyetlerinin geliştirilmesini amaçlar. 

2) Var olan bir kulüple aynı Bölümde / alanda, konuda etkinlikte bulunmak üzere, ikinci bir kulüp 

kurulamaz. 

3) Kulüpler, Trabzon Üniversitesi içindeki ve dışındaki her türlü faaliyetler ile tanıtım, duyuru ve 

reklam çalışmaların için ÖEBYK’dan izin almak zorundadırlar. 

4) Kulüpler, tüzüklerinde belirtilen amaç ve faaliyet alanları dışında tanıtıma yönelik etkinliklerde 

bulunamazlar. 

5) Kulüpler, üniversitenin fiziki ortamına zarar verecek veya akademik ya da idari işleyiş düzenini 

aksatacak faaliyetlerde bulunamazlar ve görevlilerin uyarılarına uymak zorundadırlar. 

6) Kulüpler, diğer kulüplerin alanlarına müdahale etmemeye ve özellikle kendi faaliyet alanlarının 

dışına çıkmamaya özen gösterirler. Anlaşmazlık durumunda, ÖEBYK’nun görüşlerini de dikkate alarak son 

kararı verir. 

7) Kulüpler arası işbirliği teşvik edilmekle birlikte, kulüpler arasında herhangi bir hiyerarşik veya 

organik bağ bulunamaz. 

 

 

c) Üyelik Tanımı ve Koşulları: 

1) Kulüp üyeliği sadece Trabzon Üniversitesi öğrencilerine açıktır. Öğrenciler birden fazla kulübe üye 

olabilirler. 

2) Üyelik, her akademik yarıyılın başında Kulüp Üyelik Defteri’ne kaydolmak suretiyle gerçekleşir ve 

her akademik yılın başında yenilenir. 

3) Üyelik aktif ve pasif olmak üzere ikiye ayrılır. Aktif üyelik, birbirini izleyen iki yarıyıl boyunca 

üyelik şartlarını yerine getiren ve kulüp tüzüğünde belirtilen aktif üyelik kriterlerini karşılayan üyeler için 

geçerlidir. Bu şartları yerine getirmeyen üyeler pasif üye konumuna düşerler ve Akademik Kulüplere kendi 

bölümleri dışında üye yapamazlar. 

4) Pasif üyeler oy verme ve seçilme hakkına sahip değildirler. 
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5) Aktif üye sayısı 15’in altında kalan ve İki yıl üst üste etkinlikte bulunmadığı saptanan kulüpler 

ÖEBYK’ca dondurulur. Bu şart, yeni kurulan kulüplerde kuruluştan itibaren bir akademik yılın bitiminden 

sonra işlerlik kazanır. 

6) Tanımlanan üyelik koşulları dışında kalan kişiler ancak fahri üye, danışman veya çalıştırıcı sıfatıyla 

kulüp faaliyetlerine katılabilirler. Bu kişiler, Kulüp Genel Kurulu’nun salt çoğunluğu ve ÖEB Yönetim 

Kurulu’nun onayı ile görev alabilirler; ancak seçme, oy verme ve seçilme hakları yoktur. Çalıştırıcı, danışman 

ve fahri üyelerin üyelikleri her yıl yenilenmek zorundadır. 

7) Kulübün çalışma disiplinini bozucu davranışlar sergilenmesi, Kulüp içi kurallara uyulmaması ve 

Rektörlükçe Kulüp üyeliğinin sürdürülmesinde sakınca görülmesi Kulüp üyeliğinden çıkarılma gerekçeleridir. 

Bu gerekçelerden birinin oluşması durumunda, üyelikten çıkarılma, Kulüp Yönetim Kurulu’nun 

gerekçelendirdiği ve ÖEB Yönetim Kurulu’nun onayladığı teklifin Kulüp Genel Kurulu’nun 2/3 

çoğunluğunun onayıyla gerçekleşir. 

 

d) Kulüp İçi Kurullar ve Seçimi 

Kulüp Genel Kurulu 

1) Kulüp aktif üyelerinden oluşur. 

2) Toplantıları her yıl Kasım ayı içerisinde; akademik bölüm kulüpleri bölüm başkanlarının uygun 

gördüğü bölüm salonlarında, diğer kulüpler ise Öğrenci Etkinlikleri Birimi Yönetim Kurulu (ÖEBYK)’nın 

uygun gördüğü salonlarda yaparlar.  İlgili tutanağı Öğrenci Kulüpleri birimine teslim eder. ÖEBYK gerek 

görürse toplantıda gözlemci bulundurabilir. 

3) Yönetim ve denetleme kurullarını, bu kurulların yedek üyelerini ve Kulüp Tüzüğü’nde öngörülen 

diğer kurulları her yıl Kasım ayında bir akademik yıl için seçer. Kasım ayında genel kurul yapmayan kulübün 

faaliyetleri dondurulur. 

4) Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine her akademik yılda en az bir kere toplanır. Ayrıca, Kulüp aktif 

üyelerinin en az 1/3’ünün imzası Genel Kurulun toplanması için yeterlidir. Aktif üyelerin salt çoğunluğu 

olmayan genel kurul toplantısı geçerli sayılmaz. Genel Kurul her yıl en az bir kere toplanmadığı takdirde, 

ÖEBYK, Kulüp faaliyetlerini dondurmak yetkisine sahiptir. 

5) Tüzük kabul ve değişikliklerini oylar. 

6)  Üyelikten çıkarılma tekliflerini oylar. Faaliyet Programı, Faaliyet Raporu ve toplantı tutanaklarını 

ibraz etmeyen kulübün faaliyetleri durdurulur 

7) Fahri üyelik, danışmanlık ve çalıştırıcılık tekliflerini oylar. 

Kulüp Yönetim Kurulu 

1) Her yıl Kasım ayında akademik yıl için Genel Kurul tarafından seçilen bir başkan, bir başkan 

yardımcısı, bir sayman, bir yazman ve üç üyeden oluşur.  

2) Yönetim Kurulu üyeleri seçilirken ayrıca en az iki yedek üye de seçilir. Yönetim Kurulu’nda boşalan 

üyelik olduğu takdirde, yedek üyeler, seçimde aldıkları oy miktarı esas alınarak bu üyeliklere getirilirler. 

Yedek üyeler, Yönetim Kurulu’nun toplantılarına katılabilirler; ancak karar ve imza yetkileri yoktur.  

3) Çalışmaların en iyi şekilde yürütülmesinden, denetlenmesinden, tüzüğün uygulanmasından ve 

demirbaştan üyelere ve ÖEBYK’na karşı sorumludur.  

4) Kulüp, üniversite içinde ve dışındaki faaliyetlerini 15 gün önceden ÖEBYK’na bildirir ve onayını 

alır.  

5) Kulübün öngörülen faaliyet programını, her akademik yılın başında; faaliyet raporunu ise her 

akademik yılın sonunda ÖEBYK’na sunmak zorundadır. Her toplantıda tutanak düzenler. ÖEB Yönetim 

Kurulu tarafından istendiği takdirde, bu tutanakları ibraz eder. Bir Kulübün Yönetim Kurulu üyeliğine 

seçilebilmek için, o Kulübün aktif üyesi olmak gereklidir. Bir kişi aynı anda iki ya da daha fazla kulübün 

Yönetim Kurulunda görev alamaz.  

 

6) Yönetim Kurulu, kulüp aktif üyelerinin 2/3 çoğunluğunun oylarıyla görevden alınabilir 

7) Yönetim Kurulu, danışman, çalıştırıcı veya fahri üye konumundaki kişileri toplantılarına davet 

edebilir. Ancak, bu kişilerin oy hakkı yoktur. 
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8) Kasım ayında yapılan genel kurul tutanaklarını 1(Bir) ay içinde ÖEBYK’ya sunmayan kulübün 

faaliyetleri durdurulur.  

Kulüp Denetleme Kurulu 

1) Denetleme Kurulu, her akademik yıl için Kasım ayında bir akademik yıl için Kulüp Genel Kurulu 

tarafından seçilen üç kişiden oluşur.  

2) Denetleme Kurulu, kulüp faaliyetlerinin tüzüğe ve ÖEBYK kararlarına uygun olup olmadığını 

denetler. 

3) Edinilen demirbaşın Trabzon Üniversitesi Öğrenci Sosyal Hizmetler Birimi Saymanlığına 

kaydettirilmesinin takibinden sorumludur. 

 

e) Evraklar ve Defterler 

Kulüp Tüzüğü 

1) Kulüp Tüzüğü, kulübün isim, adres, amaç ve faaliyet alanları ile aktif üyelik koşullarını ve kulüp 

organlarının seçim kurallarını açık şekilde belirtmek zorundadır. 

2) Kulüp tüzüğü “Trabzon Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi” ile çelişen maddeler içeremez. 

3) Yeni kurulacak kulüpler; Yönergeye uygun olarak hazırlanmış Tüzük ve 15 kurucu üye imzalı 

dilekçeleri ile Kasım ayı içerisinde ÖEB Yönetim Kurulu onayına sunar. 

4) Kulüp Tüzüğü’nün kabulü ve/veya değiştirilmesi; kulüp yönetim kurulu tarafından 

gerekçelendirilmiş ve ÖEB Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış yazılı ve teklifin, kulüp genel kurulu 

üyelerinin 1/3’ü veya kulüp yönetim kurulu tarafından getirilmesi ve bu teklifin kulüp genel kurulunun 

2/3’ünün oyuyla kabul edilmesiyle gerçekleşir. 

5) Kulüp Tüzüğü’nün son şeklinin bir kopyasının ÖEB Yönetim Kurulu’na verilmesi zorunludur. 

Defterler 

Aşağıdaki belge ve defterlerin her kulüpte bulundurulması ve istendiğinde ibraz edilmesi zorunludur. 

a) Üye Kayıt Defteri: Bu defterde; üyelerin ismi, öğrenci numarası, fotoğrafı, üyelik kayıt tarihi ve 

imzası yer alır. Bu defter, her akademik yıl için düzenlenir. Üye kayıt defteri, ÖEB Yönetim Kurulunun 

onaylayacağı bir formatta olmalıdır.  

b) Yönetim Kurulu Tutanak Defteri 

c) Genel Kurul Tutanak Defteri 

ç) Demirbaş Kayıt Defteri: Yeni edinilen her eşya, en geç on beş gün içinde kulüp tarafından 

Üniversite Saymanlığı’na bildirilmek ve demirbaş eşya numarası alınarak bu deftere kaydedilmek 

zorundadır. 

 

f) Yürütme ve Denetim Mekanizmaları 

Yürürlük 

Madde 6 – (1) Bu yönerge Trabzon Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe 

girer. Defterleri bulundurmayan ve istendiğinde ibraz etmeyen kulübün faaliyetleri durdurulur ve yeniden 

faaliyete geçmesi için ÖEBYK’nun kararı gerekir. Defterleri teslim alan kulüp başkanının Üniversiteden 

mezun olması için Öğrenci Kulüpleri Biriminden ilişik kesme oluru alması gerekir. Bunun için Öğrenci 

Kulüpleri Birimi, her yıl Mayıs ayında kulüp başkanlarının isim listesini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na 

sunmak zorundadır. 

Yürütme 

Madde 7 – (1) Bu yönergeyi Trabzon Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 


