İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ YÖNERGESİ
Üniversite Senatosunun 05.08.2015 tarih ve 2015/12‐4 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğrencileri
tarafından, kişilik gelişimlerini desteklemek, boş zamanlarını değerlendirmek ve toplum
bilincinin oluşmasına katkıda bulunmak üzere yapılacak ders dışı bilimsel, sosyal, sanatsal,
kültürel ve sportif etkinlerle ve bu tür etkinlikleri kolektif olarak gerçekleştirmek üzere
kurulacak öğrenci kulüpleriyle ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğrencileri tarafından,
kişilik gelişimlerini desteklemek, boş zamanlarını değerlendirmek ve toplum bilincinin
oluşmasına katkıda bulunmak üzere yapılacak ders dışı bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve
sportif etkinlere ve bu tür etkinlikleri kolektif olarak gerçekleştirmek üzere kurulacak öğrenci
kulüplerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14 üncü ve 47 inci
maddeleri ile Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi
Uygulama Yönetmeliği’nin 16 ncı ve 17 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Komisyon: Öğrenci Etkinliklerini Değerlendirme Komisyonunu,
b) Kulüp: Öğrenci kulüplerini,
c) Öğrenci: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesine kayıtlı öğrencileri,
ç) Rektör / Rektörlük: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörünü / Rektörlüğünü,

d) SKS Görevlisi: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünce öğrenci etkinlikleri
konusunda görevlendirilen Sağlık Kültür ve Spor Dairesi görevlisini,
e) Üniversite: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesini
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Etkinliklerinin Planlanması ve Uygulanması

Öğrenci Etkinliklerini Değerlendirme Komisyonu
MADDE 5 - (1) Her akademik yıl başında Rektör tarafından Üniversitedeki öğrenci
etkinlikleri ile ilgili planlama ve değerlendirmeleri yapmak üzere kadrolu en az 5 öğretim
elemanı ile SKS Görevlisinden oluşan “Öğrenci Etkinliklerini Değerlendirme Komisyonu”
kurulur. Komisyonda bulunması durumunda ilgili Rektör Yardımcısı, aksi halde Rektör
tarafından belirlenen öğretim üyesi Komisyonun başkanlığını ve SKS Görevlisi Komisyonun
raportörlüğünü yapar. Başkan Vekili Başkan tarafından belirlenir.
(2) Komisyon en az ayda bir defa toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısında üye sayısının
salt çoğunluğu aranır; eşitlik durumunda başkanın oyu iki oy sayılır.
(3) Komisyonun görevleri şunlardır:
a) Kulüplerin kuruluş ve güncelleme başvurularını inceleyerek karara bağlar,
b) Kulüplerin faaliyetlerini izler ve değerlendirir,
c) Kulüplerin ve öğrencilerin bireysel yahut grup halindeki etkinlik başvurularını
inceleyerek karara bağlar ve söz konusu etkinlikleri izleyip değerlendirir,
ç) Öğrenci etkinlikleri kapsamında Rektörlük tarafından verilen diğer görevleri yerine
getirir.
Etkinlik süreçleri
MADDE 6 - (1) Üniversitede öğrenci etkinlikleri, bu Yönergede belirlenen “başvuru”,
“değerlendirme” ve “uygulama” süreçleri çerçevesinde gerçekleştirilebilir.
(2) Başvurular, 7 nci maddede belirtilen usuller çerçevesinde SKS Görevlisine yapılır.

(3) SKS Görevlisi tarafından ön şartları taşıdığı belirlenen başvurular Komisyona iletilir;
Komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonunda uygun görülenler, gereği yapılmak üzere
SKS Görevlisine bildirilir.
(4) Değerlendirme aşamasında Komisyon gerek görürse ilgili bireysel danışmanları,
kulüp danışmanlarını, Öğrenci Danışmanlık Sistemi Koordinatörünü, diğer akademik ve idari
birim temsilcilerinden görüş alabilir.
(5) Başvuruda destek talebi varsa, Komisyon verilecek desteğin mahiyetini ve miktarını
da karara bağlar; ancak mutat ölçüler dışında kalan ve Komisyonca uygun görülen destek
talepleri hakkında karar vermeden önce Komisyon Başkanı tarafından Rektörlük onayı alınır.
(6) SKS Görevlisi Komisyon kararının uygulanması için, harcama gerektiren durumlarda
Üniversitenin satın alma ve ödeme usulleri çerçevesinde gerekli işlemleri yürütür;
etkinliklerin tanıtım ve duyurusunda Üniversite birimlerinden alınacak destek için Kurumsal
İletişim ve Koordinasyon Müdürlüğü ile gerekli koordinasyonu sağlar.
(7) Komisyon tarafından uygun görülen etkinliklerin uygulama sürecinin bu Yönergede
belirtilen amaca ve kurallara uygun biçimde tamamlanmasından SKS Görevlisi sorumludur.
Etkinlik başvuruları
MADDE 7 - (1) Kulüpler / öğrenci grupları / münferit olarak öğrenciler Üniversitede
gerçekleştirecekleri etkinlikler için ilgili formları doldurarak (EK-1) etkinlik tarihinden en az
15 gün önce SKS Görevlisine başvurur.
(2) Kulüp başvurularında kulüp danışmanının, öğrenci grubu başvurularında Öğrenci
Danışmanlık Sistemi Koordinatörünün veya onun tarafından belirlenecek grup danışmanının
ve münferit öğrenci başvurularında bireysel danışmanın etkinliğe ilişkin uygunluk görüşü
ilgili formda belirtilir.
(3) Afiş örneği, katılımcı özgeçmiş(ler)i ve açıklamalar ekte sunulur.
(4) Etkinlik mekanı başvuru formunda belirtilir. Ancak SKS Görevlisi etkinlik mekanında
değişiklik yapabilir.
(5) Afişlerin duyurulmasından önce SKS Görevlisinin onayı alınır. Onayı alınmamış afiş
vb. materyallere Üniversite logosu konulamaz ve duyurusu yapılamaz.
Etkinliklerle ilgili temel kurallar

MADDE 8 - (1) Etkinliklerin mevzuata, mutat usullere aykırı olmaması ve Üniversitenin
vizyon, misyon ve hedefleri ile uyumlu olması gerekir.
(2) Üniversitenin manevi şahsiyetine, fiziki ortamına veya eğitim faaliyetine zarar
verecek etkinlikler yapılamaz.
(3) Etkinliklerde din, dil, etnik köken, milliyet, cinsiyet ve benzeri açılardan ayrımcılık
yapılamaz.
(4) Etkinliklerde Üniversitenin imkanlarından yararlanılırken kurum menfaati ve bu
imkanların daha çok sayıda öğrencinin yararlanabileceği şekilde geliştirilmesi ilkesi gözetilir.
(5) Etkinliklerin öğrencilerin entelektüel emek ve katkılarıyla gerçekleştirilmesi;
organizasyon yetkinliklerini geliştirici, gelecekte daha düzeyli etkinliklere ilham verici ve
ufuk açıcı nitelikte olması; eğitim öğretim programlarını aksatmayacak şekilde planlanması
esastır.
Etkinliklerde danışmanların görevi
MADDE 9 - (1) Kulüp danışmanı için 11 inci maddede belirtilen görevler, birey
etkinliklerinde bireysel danışman ve grup etkinliklerinde Öğrenci Danışmanlık Sistemi
Koordinatörü tarafından belirlenecek grup danışmanı bakımından da geçerlidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Kulüpleri
Kulüplerin kurulması ve güncellenmesi
MADDE 10 - (1) Kulüp kurma ve güncelleme başvurularının her yıl güz yarıyılının ilk
dört haftası içinde yapılması gerekir.
(2) Kulüpler, amaçlarına uygun isimler alırlar ve aldıkları isme uygun faaliyette
bulunurlar.
(3) Aynı ismi taşıyan veya amacı aynı olan birden fazla kulüp kurulamaz. Komisyon,
önerilen kulüp ismi hakkında Üniversite bünyesindeki kulüplerin isim ve amaçlarında uyum
açısından değerlendirme yapar.
(4) Kulüp kurmak / güncellemek isteyen öğrenciler (en az sekiz ve en fazla on kurucu üye
olmak üzere) kurucu üyelere ait bilgilerin bulunduğu formu (EK- 2), kulüp ismini, amacını ve

kulüp danışmanı kadrolu öğretim üyesi/görevlisi/okutman ile ilgili öneriyi içeren formu (EK3) SKS Görevlisine iletirler.
(5) Komisyon, önerilen kulüp danışmanı hakkında ders yükü, Üniversite yerleşkesindeki
ağırlıklı görev mekânı ve ilgi alanı açısından bir değerlendirme yapar.
(6) Komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonunda kuruluşu veya güncellenmesi
hakkında olumlu karar alınması durumunda kulüp için bir danışman belirlenir; bu bildirimi
takiben kulüp o yıla ait faaliyetlerine başlar.
(7) Yeni kurulan kulüpler “aday kulüp” statüsünde olup bir yıllık adaylık süresini
doldurduklarında, yaptıkları faaliyetler ve bu faaliyetlerin kuruluş amaçları ile uygunluğu
Komisyon tarafından değerlendirilerek adaylıkları kaldırılır veya kapatılır.
(8) Kulüpler yıllık planlı faaliyetlerini (EK-4) güz yarıyılının ilk altı haftası içinde
Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere SKS Görevlisine bildirir.
Kulüp danışmanı
MADDE 11 - (1) Komisyon tarafından kulüp kurma veya güncelleme başvurusunun
kabul edilmesiyle kulüp danışmanı bir yıl için görevlendirilmiş olur. Üniversitenin kadrolu
öğretim üyesi/görevlisi/okutmanlarından belirlenen Danışman görev bitiminde tekrar
görevlendirilebilir. Görevinden ayrılması durumunda Komisyon ilgili kulübün önerilerini
değerlendirerek yeni bir danışman belirler.
(2) Kulüp danışmanı:
a) Kulübün bu Yönergeye uygun faaliyet göstermesi ve denetimi hususunda Komisyona
karşı sorumludur.
b) Etkinliklerinin programlanması ve gerçekleştirilmesi süreçlerinde Kulübe yardımcı
olur.
c) Kulüp tarafından yapılan faaliyetlerin hepsine katılır, yapılan etkinliklerin raporlarını
inceler ve son şeklini onaylar.
(3) İstisnai durumlarda bir öğretim üyesi/görevlisi/okutman birden fazla kulüp için
danışman olarak görevlendirilebilir.
Kulübün organları
MADDE 12 – (1) Kulübün organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme
Kuruludur.

(2) Genel Kurul kulübün genel karar organı olup kulübün kayıtlı üyelerinden oluşur ve
üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Genel Kurul, kulübün kurulma / güncellenme tarihini
takip eden on gün içinde Yönetim Kurulu için beş asıl ve iki yedek üye, seçer; üyelikten
çıkarılma tekliflerini karara bağlar; gerektiğinde Yönetim Kurulunun görevine son verir.
Yönetim Kurulu asıl üyeliğine başka bir kulübün Yönetim Kurulunda asıl üye olmayan,
Denetleme Kurulu üyeliğine kendi kulübünde Yönetim Kurulu üyesi olmayan adaylar
seçilebilir. ( EK- 5)
(3) Yönetim Kurulu kulübün yürütme organı olup Genel Kurul tarafından yapılan seçimi
izleyen beş gün içinde kendi içinden bir başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve iki üye seçer.
Yönetim Kurulunun görev dağılımına ilişkin bu belirleme SKS Birim Yöneticisine bildirilir.
Yönetim Kurulu kulüp çalışmalarının bu Yönergeye uygun biçimde yürütülmesinden
sorumludur.
(4) Denetleme Kurulu: Akademik yıl sonunda Genel Kurul adına Yönetim Kurulunu ve
kulüp faaliyetlerini denetler, denetleme raporunu SKS Birim Yöneticiliğine teslim eder.
(5) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre herhangi bir disiplin
cezası alan, kayıt donduran, ders kaydı yaptırmayan öğrenci bu durum devam ettiği sürece
kulüp üyesi olamaz, kulübün yönetim ve denetim kurullarında görev alamaz ve etkinlik
başvurusunda bulunamaz. Kurullarda görevli iken yukarıda belirtilen durumlardan birine
düşen öğrenci bu görevi bırakmak zorundadır.
(6) Bir öğrenci en çok iki kulübe üye olabilir. Lisansüstü öğrencileri ile hazırlık sınıfı
öğrencileri kulüp üyesi olabilir; ancak kulüp kurucu üyesi olamaz, kulüp Yönetim ve Denetim
Kurullarına üye seçilemez.
(7) Kulüplerin seçim ve faaliyet süreçlerinde SKS Birim Yöneticisi ihtiyaç duyulan
koordinasyonu sağlar, çözemediği sorunları Komisyona intikal ettirir.
Faaliyetler
MADDE 13 – (1) Kulüpler:
a) Bu Yönergede belirtilen temel amaçlar çerçevesinde ve kulübün kuruluşu sırasında
beyan edilen amaca uygun etkinliklerde ve tanıtım çalışmalarında bulunabilir.
b) Siyasi partiler ile ilişki içinde olamaz.
c) Ticari faaliyette bulunamaz, üyelerine maddi çıkar sağlayamaz.

(2) Kulüpler arası ortak etkinliklerde ve işbirliği alanlarında bir kulüp lehine herhangi bir
hiyerarşi oluşturulamaz.
Kulüp üyeliğinin sona ermesi
MADDE 14 – (1) Öğrencinin mezun olması, Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi, üyelikten
ayrılmayı yazılı olarak talep etmesi, disiplin cezası alması ve Genel Kurul kararıyla üyeliğinin
düşürülmesi durumlarında kulüp üyeliği sona erer.
Kulübün feshi
MADDE 15 - (1) Kulüp Genel Kurul kararı ile fesih edilebilir. Ekinde Genel Kurul kararı
örneği bulunan ve danışman ile kulüp başkanının imzalarını taşıyan fesih yazısı, SKS Birim
Yöneticisine iletilir. Karar, Komisyonun onayı ile yürürlük kazanır.
Kulüplerin kapatılması
MADDE 16 - (1) Bu Yönergede belirlenen güncelleme başvurusunu süresi içinde ve
usulüne uygun olarak gerçekleştirmeyen, Yönerge hükümlerine aykırı davranış ve faaliyette
bulunan, Genel Kurulu toplanamayan, bir yıl süreyle bu Yönerge hükümlerine uygun bir
etkinlik yapmayan, Üniversite içinde veya dışında izinsiz faaliyet yaptığı tespit edilen
kulüpler, Komisyon tarafından kapatılır.
Üyelik engeli
MADDE 17 - (1) Herhangi bir nedenle kapatılan kulübün Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl
süre ile başka bir kulüpte kurucu üye, Yönetim Kurulu üyesi, Denetim Kurulu üyesi
olamazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ortak Hükümler
Mali konular
MADDE 18 – (1) Kulüp üyelerinden ve üye olmayan gerçek yahut tüzel kişilerden temin
edilen nakdi destek, Komisyon tarafından uygun görülmek kaydıyla, şartlı bağış statüsünde
olmak üzere bağışçı veya onun adına Kulüp Başkanı tarafından Üniversitenin bildirdiği banka
hesabına yatırılır. Bu meblağ sadece o kulübün etkinliklerinde harcanabilir.

(2) Etkinlikler için yapılacak nakdi ve nakit dışı sponsorluk önerileri Komisyon
tarafından değerlendirilip karara bağlanır. Nakdi olanlar 1 inci fıkrada belirtildiği şekilde
banka hesabına yatırılır ve üniversitenin cari usullerine göre şart koşulan etkinlik için
harcanır.
Öğrenci etkinliklerin kayıt altına alınması
MADDE 19 - (1) Kulüpler / öğrenci grupları / münferit olarak öğrenciler Üniversitede
gerçekleştirdikleri etkinlikler için, etkinliği izleyen bir hafta içinde değerlendirme raporu
mahiyetinde olmak üzere ilgili formu doldurup SKS Birim Yöneticisine teslim ederler.
(2) Değerlendirme formları SKS Birim Yöneticisi tarafından incelenir, varsa eksikleri
tamamlatılır ve arşivlenir.
Öğrenci kulüpleriyle ilgili kayıtların tutulması
MADDE 20 - (1) Öğrenci kulüpleriyle ilgili kayıtlar SKS Birim Yöneticiliği tarafından
tutulur.
Yıllık rapor
MADDE 21 - (1) Her akademik yıl sonunda SKS Birim Yöneticiliği tarafından o öğretim
yılına ait öğrenci etkinlikleri ve öğrenci kulüpleriyle ilgili taslak bir rapor hazırlanır ve son
şekli verildikten sonra yıllık rapor Komisyon Başkanı tarafından Rektörlüğe sunulur.
Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönerge Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu yönergeyi Rektör yürütür.

