Amaç
Madde 1. Bu tüzüğün amacı, Işık Üniversitesi öğrencilerinin ders dışı sosyal, kültürel, sportif çalışmalar
yapabilmeleri; ilgilenen öğrecilerin, Üniversite tarafından sağlanan olanaklardan eşit ve düzenli bir biçimde
yararlanabilmeleri amacıyla kuracakları kulüplerin, teşkilatlanma, işleyiş, görev ve sorumlulukları ile ilgili
esasları bir bütünlük içinde düzenlemektir
Kapsam
Madde 2. Bu tüzük, Işık Üniversitesi’nin bütün kulüplerini, bağlı birimlerini ve bunlarla ilgili faaliyet ve
esaslarını kapsar.
Kulübün Adı, Adresi, Niteliği:
Madde 3. Kulüpler tüzüklerinde ad, adres ve niteliklerini aşağıdaki biçimde açıkça belirtirler:
“…………. Kulübü, Işık Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi uyarınca Işık Üniversitesi, Büyükdere Caddesi,
80670, Maslak-İstanbul adresinde, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı denetiminde çalışmak üzere
kurulmuştur.”
Amaç ve Çalışmaları
Madde 4. Kulüpler; amaç ve çalışmalarını saptarken aşağıdaki kuralları göz önünde bulundurmak zorundadır.
a. Kulüpler genel amaçlarını ve çalışma alanlarını tüzüklerinde açık ve ayrıntılı biçimde belirtirler.
Tüzükte belirtilen genel amaç ve çalışma alanları içine giren temel etkinlikler, öğrencilerin ders dışı sosyal,
kültürel ve sportif çalışmalarının değerlendirilmesini ve geliştirilmesini ya da akademik koşullara katkıyı
amaçlar.
b. Kulüpler, tüzüklerinde belirtilen genel amaç ve çalışma alanları dışında, tanıtım ya da gelir sağlama amacına
yönelik etkinliklerde de bulunabilirler. Ancak bu tür çalışmaların gerçekleştirilmesi için 6. ve 7. maddelerdeki
koşullar esas alınacaktır.
c. Kulüpler, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’ndan izin almak koşuluyla, Üniversite içinde ve dışındaki
çalışmalarına ilişkin duyurular yapabilirler. Bu amaçla Işık Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Faaliyet İzin Formu’nu
doldururlar.
d. Kulüpler, Işık Üniversitesi’nin fiziki ortamına zarar verecek ya da akademik yaşamını aksatacak çalışmalar
yapamazlar.
e. Kulüpler, çalışma alanlarının dışına çıkmamaya ve diğer kulüplerin faaliyet alanlarına tecavüz etmemeye
özen gösterirler. Olası bir anlaşmazlık, Kulüplerarası Kurul tarafından karara bağlanır.
f. Kulüpler arasında işbirliği yapılabilir; ancak herhangi bir hiyerarşi ya da organik bağ bulunmaz.
Üyelik Koşulları
Madde 5.
a. Kulüp üyeliği yalnız Işık Üniversitesi öğrencilerine açıktır. Bir öğrenci, her akademik yılda, bir kulübe aktif
üye; üç kulübe de pasif üye olabilir.
b. Kulüp üyeliği, her akademik yılın başında yapılacak kayıtla gerçekleşir. Üye olabilmek için, öğrencilerin
kulüp üyelik defterine kaydolması ve Kulüp Genel Kurulu tarafından bir önceki akademik yılın sonunda
belirlenip Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nca onaylanan yıllık aidatın, üyelik kaydı sırasında ödenmesi
şarttır. Bu tarihten sonra aidat ödeyenlerin üyelikleri, sonraki dönemden itibaren başlar. Ancak; Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı’ndan burslu olduklarına ilişkin bir belge ibraz eden öğrenciler, kulüp üyelik aidatından muaf
tutulabilirler. Üyelik, her akademik yılın başında, yukarıda belirtilen koşullarda yenilenmek zorundadır.
c. Kulüp üyeliği aktif ve pasif olmak üzere ikiye ayrılır. Aktif üyelik, en az iki yarıyıl boyunca üyelik koşullarını
ve Kulüp Yönergesi’nde belirtilen aktif üyelik koşullarını yerine getirmiş üyeler için geçerlidir. Bu koşulu yerine
getirmeyenler pasif üye konumunda olur.

d. Pasif üyeler oy verme ve seçilme hakkına sahip değildir.
e. Aktif üye sayısı, iki yarıyıl üst üste 10 kişinin altında olan kulüplerin çalışmalarına son verilir. Yeni kurulan
kulüplerde bu koşul, kuruluştan başlayarak bir akademik yılın bitiminden sonra işlerlik kazanır.
f. Tanımı yapılan bu üyelik koşulları dışında kalanlar ancak danışman ya da çalıştırıcı sıfatıyla kulüp
çalışmalarına katılabilirler. Bu kişiler, Kulüp Genel Kurulu’nun salt çoğunluğu ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı’nın onayı ile görev alabilirler; ancak seçme, seçilme ve oy verme hakları yoktur.
1.

Kulüp Yönetim Kurulu’nun; Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından onaylanmış gerekçeli teklifinin
Kulüp Genel Kurulu’nun 2/3 çoğunluğunun onayı ile kulüp üyeliğine son verilebilir.

Kulüp Yönergesi
Madde 6.
a.Kulüp Yönergesi’nde, kulübün adı, adresi, amacı, çalışma kapsamı, aktif üyelik koşulları, kulüp organları,
seçim ve oylama kuralları açık biçimde belirtilir.
b. Kulüp Yönergesi, Işık Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi hükümlerine aykırı olamaz.
c. Kulüp Yönergesi’nin kabulü ya da değiştirilmesi, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından onaylanmış
gerekçeli bir teklifin Kulüp Genel Kurulu üyelerinin 1/3 oranı ya da Kulüp Yönetim Kurulu tarafından getirilmesi
ve bu teklifin Kulüp Genel Kurulu’nun 2/3 oranının oyuyla kabul edilmesi ile mümkündür.
d. Kulüp Yönergesi’nin bir kopyasının Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na verilmesi zorunludur.
Kulübün Organları ve İşleyişi
Madde 7.
a. Genel Kurul: Kulüp aktif üyelerinden oluşur.
Görev ve Yetkileri:
1.Yönetim ve Denetleme Kurullarını, bu kurulların yedek üyelerini ve Kulüp Yönergesi’nde öngörülen diğer
kurulları her akademik yılın sonunda bir sonraki akademik yıl için seçer.
2. Yönerge kabul ve değişikliklerini, üyelikten çıkarılma önerilerini, danışmanlık ve çalıştırıcılık önerilerini
görüşür ve karara bağlar.
3. Yönetim Kurulu’nun isteği üzerine her akademik yılda en az bir kez toplanır. Kulüp aktif üyelerinin en az
1/3’nün imzası da Genel Kurul’un toplanması için yeterlidir. Genel Kurul belirtilen sıklıkta toplanmadığı
takdirde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı kulüp çalışmalarını dondurmak yetkisine sahiptir.
4. Salt çoğunluğunu aktif üyelerin oluşturmadığı Genel Kurul toplantısı geçerli sayılmaz.
b. Yönetim Kurulu: Her akademik yıl sonunda, bir sonraki akademik yıl için Genel Kurul tarafından seçilecek
başkan, başkan yardımcısı, sayman, yazman ve en az bir üyeden oluşur.
Yönetim Kurulu üyeleri seçilirken ayrıca en az iki yedek üye de seçilir. Yedek üyeler, Yönetim Kurulu’nda üyelik
boşaldığında, seçimde aldıkları oy miktarı esas alınarak, bu üyeliklere getirilirler. Yedek üyeler bütün Yönetim
Kurulu toplantılarına katılırlar; ancak karar ve imza yetkileri yoktur.
Görev ve Yetkileri:
1. Kulüp çalışmalarının, Kulüp Yönergesi’ne uygun biçimde yürütülmesinden, alt kurulların denetlenmesinden,
kulübün mali gelir ve giderlerinden, kulübe ait demirbaş eşyadan; üyelere ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı’na karşı sorumludur.
2. Kulübün Işık Üniversitesi içindeki ve dışındaki çalışmalarını; Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na; Işık
Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Faaliyet İzin Formu’nu doldurarak duyurur ve Daire Başkanı’nın onayını alır.
3. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na akademik yılın başında kulübün bütçe taslağını ve öngörülen
çalışma programını, akademik yılın sonunda ise toplantı faaliyet raporu ile mali bilançoyu sunmak zorundadır.
Her toplantıda tutanak düzenler; istenildiği takdirde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na ibraz eder.

4. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmek için: Işık Üniversitesi lisans öğrencisi olmak, sınamalı durumda
olmamak, kulüp aktif üyesi olmak, başka bir kulübün Yönetim Kurulu’nda görevli olmamak gereklidir.
Üniversitede, hazırlık dönemi dışında 10 yarıyılını doldurmuş olan öğrenciler Yönetim Kurulu’na üye olamazlar.
5. Yönetim Kurulu, kulüp aktif üyelerinin 2/3 çoğunluğunun oyları ile görevden alınabilir.
6. Yönetim Kurulu, danışman ya da çalıştırıcı konumundaki kişileri toplantılarına davet edebilir; ancak bu
kişilerin oy hakları yoktur.
c. Denetleme Kurulu: Yönetim Kurulu üyelerinin dışında en az iki asil ve en az bir yedek üyeden oluşur. Genel
Kurul tarafından akademik yıl sonunda bir sonraki akademik yıl için seçilir. Denetleme Kurulu üyeliği için de,
Yönetim Kurulu üyeliği için öngörülen koşullar geçerlidir.
Görevleri:
1.Denetleme Kurulu, kulübün evrakını, gelir-gider defterini ve kulübe ait demirbaşı, elde edililen gelir ve
yapılan harcamaların Kulüp Yönergesi’ne, bütçe taslağına ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olup olmadığını
denetler.
2.Diğer yandan Yönetim Kurulu tarafından satın alınan demirbaş eşyanın Üniversite demirbaş kayıtlarına
geçirilip geçirilmediğini inceler.
3. Her yıl sonunda hazırladığı raporları Genel Kurul’a sunar. Gerektiğinde de yine Genel Kurul’a ve Sağlık,
Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bilgi verir.
d. Diğer Kurullar:
1. Kulüpler, ihtiyaçları doğrultusunda, Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu dışında kurullar
oluşturabilirler.
2. Bu kurulların adı, amacı, üye sayısı ve oluşma biçimleri Kulüp Yönergesi’nde açıkça belirtilir.
3. Bu kurullarda görev alacak kişilerin Yönetim Kurulu üyeliği belirtilen koşullara sahip olmaları gereklidir.
Evrak ve Defterler
Madde 8. Aşağıdaki defter ve belgelerin her kulüpte bulundurulması, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
tarafından istendiğinde ibraz edilmesi zorunludur.
a. Üye Kayıt Defterleri:Üye kayıt defterinde üye öğrencinin adı-soyadı, fakültesi, bölümü, numarası, fotoğrafı,
üyelik tarihi, imzası ve aidat makbuz numarası yer alacaktır.
Bu defter, bir akademik yıl için geçerli olmak üzere düzenlenip yıl sonunda kapatılır, takip eden akademik yılın
ilk yarıyılı başında yeni bir deftere geçilir. Söz konusu defter Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın
onaylayacağı bir formatta olacaktır.
b. Yönetim Kurulu Karar Defteri: Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların bulunduğu defterdir.
c. Genel Kurul Karar Defteri: Genel Kurul tarafından alınan kararların muhafaza edildiği defterdir.
d. Demirbaş Defteri: Kulübün demirbaş eşyalarının kaydını içerir. Yeni satın alınan eşyanın; satın alınma
tarihinden en geç on beş gün içerisinde gereği için Mali İşler Daire Başkanlığı’na, bilgi için de Sağlık, Kültür ve
Spor Daire Başkanlığı’na bildirilmesi ve Mali İşler Daire Başkanlığı’ndan demirbaş eşya numarası alındıktan sonra
bu deftere kaydedilmesi zorunludur.
e. Üye Aidat Makbuzları: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın onaylayacağı formattaki bu makbuzlarda;
hem makbuzun kendisinde hem de makbuz koçanında kulüp adının, üye adının, öğrenci numarasının, üyelik
aidatı ödeme tarihinin, aidat tutarının ve üye imzasının bulunması gerekmektedir.
f. Diğer Belgeler: Kulübün yaptığı bütün giderlere ve elde ettiği gelirlere ait fatura ve imzalı makbuz, sözleşme
ve diğer belgelerdir.

Mali Hususlar
Madde 9.
a. Kapsam: Kulüplerin ana amacı yönergelerinde belirttikleri çalışma alanlarında üyelerine hizmet vermek ve
olanak sağlamaktır. Kulüpler bu doğrultudaki giderlerini karşılamak için gelir getirici çalışmalar yapabilirler.
Kulüp Yönetim Kurulu her akademik yılın başında, yıl içinde öngördüğü çalışmaların nitelik ve dökümünü, bir
çalışma programı olarak ve bu programla ilişkili öngörülen gelir ve giderleri bir bütçe taslağı biçiminde Sağlık,
Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na teslim eder. Bu program ve bütçe taslağında esas, giderlerin kulüp çalışma
alanı ile tutarlılık göstermesi ve gelirlerin ise, öngörülen giderleri karşılamak amacına yönelik olmasıdır.
Akademik yılın sonunda, gerçekleştirilen çalışmaların dökümü ve bunların mali bilançosu aynı biçimde Sağlık,
Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na teslim edilmek zorundadır. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bu taslak
ve raporları incelemeye yetkilidir.
b. Kulüp Hesapları:Üniversite bütçesinden kulüplere ayrılan pay, Işık Üniversitesi’nin hesabının bulunduğu ya
da Üniversite yönetiminin uygun göreceği bankalardan birinin hesabında tutulur.
1. Her kulübün Işık Üniversitesi’nin uygun göreceği bankalardan birinde bir kulüp hesabı vardır. Kulüpler
çalışmalarından elde ettikleri bütün geliri bu hesapta tutmak zorundadırlar. Bu hesaba yatan paraların % 15’i
yine bankada açılmış olan Kulüplerarası Kurul denetimindeki Kulüpler Ortak Hesabı’na Kulüp Yönetim
Kurulu’nca aktarılır. Kulüpler bankadaki fonlarının işletme tarzını kendileri saptarlar. Ortak hesaptaki fonun
işletme tarzını Kulüplerarası Kurul belirler. Kulüpler banka hesaplarının aylık işleyiş raporlarını kulüp evrakları
içinde bulundurmak ve istendiğinde, denetim için Mali İşler Daire Başkanlığı’na, bilgi için Sağlık, Kültür ve Spor
Daire Başkanlığı’na sunmak zorundadırlar. Kulüplerin kendi fonları dışındaki kaynaklardan -Kulüpler Ortak
Hesabı’ndan- yararlanabilmeleri için Kulüplerarası Yürütme Kurulu’nun onayını almaları gerekir.
2. Kulüp çalışmalarının bütün gelir ve giderlerinin belgelenmesi ve akademik yıl sonunda mali bilanço ile
birlikte, denetim için Mali İşler Daire Başkanlığı’na, bilgi için de Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na
teslim edilmesi zorunludur.
3. Kulüpler sponsorluk sözleşmelerini önceden Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na onaylatmak
zorundadırlar.
Kulüplerarası Kurul
Madde 10. Kulüplerarası Kurul’un amacı, kulüp çalışmalarının kendi seçtikleri temsilciler aracılığı ile
koordinasyonunu sağlamak ve denetlemektir.
Kulüplerarası Kurul ayda bir kez toplanır. Ayrıca Kulüplerarası Kurul üyelerinin 1/3’nün ya da Yürütme Kurulu
olağanüstü toplantıya çağrabilir.
Görevleri:
a. Kulüp çalışmalarını zaman, mekan ve çalışma alanlarını gözönüne alarak çizelgelemek ve onay için Sağlık,
Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na sunmak.
b. Kulüpler Ortak Hesabı’nı aşağıdaki esaslar uyarınca yönetmek.
1. Işık Üniversitesi’nce uygun görülen banka bünyesinde tutulan Kulüpler Ortak Hesabı’nın muhasebesini
yapmak.
2. Kulüpler Ortak Hesabı’ndan karşılanmak üzere kulüplerden gelen istekleri başvuru yapan kulübün maddi
imkanlarını göz önüne alarak değerlendirmek ve karara bağlamak.
c. Seçimi: Her kulübün Yönetim Kurulu, her akademik yarıyılın başında, o akademik yarıyıl için görev yapmak
üzere bir üye belirler. Bu üyelerden Kulüplerarası Kurul oluşur. Her kulüp bir asil üye tarafından Kulüplerarası
Kurul’da temsil edilir.
Kulüplerarası Yürütme Kurulu

Madde 11.Kulüplerarası Kurul görevlerini verimli bir şekilde yürütebilmek için kendi içinde bir Yürütme Kurulu
oluşturur. Bu kurul, kulüp çalışmalarını kolaylaştırır; ancak Kulüplerarası Kurul’un üstünde bir kurul değildir.
a. Görevleri:
1.Kulüplerarası Kurul’un Madde 9’da belirtilen görevlerini Kulüplerarası Kurul adına yürütür.
2.Yaptığı işlerden Kulüplerarası Kurul’a karşı sorumludur, her ay yapılan Kulüplerarası Kurul toplantılarına o
ayki çalışmalarını rapor eder.
3. Bir ya da birkaç kulübü ilgilendiren bir karar alma durumunda ilgili kulüplerin Kulüplerarası Kurul’daki
temsilcileriyle görüşür.
4. Gerekli gördüğü durumlarda Kulüplerarası Kurul’u toplantıya çağırır.
b. Seçimi:
Yürütme Kurulu 7 üyeden oluşur. Kulüplerarası Kurul içinden aday olan kulüp temsilcileri arasından,
Kulüplerarası Kurul tarafından her yarıyıl başında, o yarıyıl görev yapmak üzere seçilir. Kulüplerarası Kurul, üye
listesi üzerinden kendi kulübünün en çok tercih ettiği 7 kişiyi tercih sırasına göre numaralandırır ve Sağlık,
Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na yazılı olarak iletir. 1’den 7’ye dek sıralanan aday listeleri 7’den 1’e dek (7 en
tercih edilen, 1 en az tercih edilen) puan verilir; puanlar, her kulübün aktif üye sayısının kulüpler toplam aktif
üye sayısına oranı üzerinden ağırlıklandırılır. Böylelikle her adayın bütün kulüp listelerinden toplam puanı
hesaplanır ve en çok oy alan 7 aday Yürütme Kurulu’na seçilir.
c. Karar Alma:
Yürütme Kurulu göreve başlamasının ardından başkan, başkan yardımcısı, yazman, sayman seçer. Kurul
üyelerinin her biri bir oya sahiptir.
Yürütme Kurulu iki seçenekli seçimlerde (A ya da B seçeneği, Evet/Hayır) salt çoğunluk esasına göre karar alır.
Oylama sonucunda eşit oy çıkarsa ikinci tur oylama yapılır.
Seçeneklerin ikiden çok olduğu seçimlerde her Kurul üyesi kendi öncelik sırasını yapar; en çok sayıda birinci
tercih olan seçenek (/seçenekler) seçilmiş sayılır (/sayılırlar). Eşit sayıda birinci tercih olma durumunda yalnız
eşitler arasında öncelik sıralamasının yapıldığı turlara geçilir. İkiden çok seçeneğin olduğu ve tek son seçenek
gerektiren durumlarda yukarıdaki tercihler sıralamasına dayalı seçim yöntemi uygulanır; seçeneklerin ikiye
inmesi ve eşitliğin bozulması durumunda ikili seçim esasına göre karar alınır.

