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1. AMAÇ
Öğrenci topluluklarının temel amacı, öğrencilerin ders dışı sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerini değerlendirmek,
geliştirmek ve/veya akademik koşullara katkıda bulunmak ve Üniversite tarafından sağlanan olanaklardan öğrencilerin
eşit ve düzenli olarak yararlanmasını sağlamaktır.
2. KAPSAM
Öğrenci Dekanlığı - Öğrenci Etkinlikleri ve Gönüllü Projeler Ofisi’ne bağlı olarak ders dışı faaliyet gösteren öğrenci
topluluklarını kapsar. Bu öğrenci topluluklarında faaliyet gösteren tüm üyeler bu yönergeye uymak zorundadırlar.

3. REFERANSLAR
YÖK Disiplin Yönetmeliği

4. SORUMLULUKLAR
4.1. Bu yönergenin hazırlanması, uygulanması ve güncellenmesinden Öğrenci Dekanlığı - Öğrenci Etkinlikleri ve
Gönüllü Projeler Ofisi ve Denetleme Kurulu sorumludur.

5. TANIMLAR
5.1. Öğrenci Etkinlikleri ve Gönüllü Projeler Ofisi
Öğrencilerin ders dışı sosyal, kültürel, sportif ve gönüllü faaliyetlerini değerlendirmek, koordine etmek ve geliştirmek
üzere Rektör tarafından kurulan birimdir. Yönergede bu birim OFİS olarak belirtilmektedir.
5.2. Öğrenci Toplulukları
Resmi kuruluşu OFİS tarafından onaylanmış tüm öğrenci kulüp ve gruplarını kapsar. Öğrenci kulüpleri; en az dört
dönem boyunca kurulma amacına uygun olarak aktif çalışan, proje üreten toplulukların aldığı resmi statüdür. Öğrenci
grupları ise yeni kurulmuş olan ve değerlendirme sürecine tabii topluluklardır. Bazı çok alanlı kulüplerin kendi içlerinde
etkinlik alanlarına ayrılmasıyla oluşturulmuş birimlere de grup denmektedir.
5.3. Etkinlik
OFİS’in bilgisi dahilinde gerçekleştirilen her türlü konser, seminer, söyleşi, konferans, yayın, turnuva, festival, görsel
sanatlar, gezi, atölye çalışmaları gibi, Koç Üniversitesi kültürüne ve öğrenci gelişimine katkı sağlayacak ders dışı
faaliyetleri içerir.
Topluluk üyelerinin, OFİS’in bilgisi ve onayı dışında gerçekleştirdikleri her türlü faaliyet Koç Üniversitesi açısından bir
bağlayıcılık taşımaz.
5.4.

Öğrenci Topluluklarının Faaliyet Alanları:
1) Fikir
2) Sanat ve Medya
3) Performans
4) Hobi
5) Dil ve Kültür
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6) Gönüllülük/Sosyal Sorumluluk
7) Akademik
8) Bilim ve Bilişim Teknolojileri
5.5. Öğrenci Kulüpleri Denetleme Kurulu
OFİS veya öğrenci kulüpleri tarafından iletilen şikayet dosyalarını iş bu yönergeye bağlı olarak değerlendirerek tavsiye
kararlarını Öğrenci Dekanı’na ileten kuruldur. Yönergede bu birim ÖKDK olarak belirtilmektedir.
5.6 Başvuru Formu:
OFİS tarafından düzenlenmiş standart bir formdur, İnternet üzerinde kulüpler sayfasından erişilebilir. (Ek-2 Koç
Üniversitesi Yeni Öğrenci Topluluğu Başvuru Formu diye belirtilen)
6. TEMEL PRENSİPLER
6.1. Öğrenci Topluluğunun Kuruluş Esasları
Bir öğrenci topluluğunun kurulabilmesi için aşağıdaki kriterleri karşılaması beklenir.
6.1.1. Kurucu üye sayısının YÖK disiplin yönetmeliğince uzaklaştırma cezası almamış en az yedi üyeden oluşması
gerekir.
7 kurucu üyenin pozisyonları başkan (1), başkan yardımcısı (1), sayman (1), sekreter (1) ve yönetim kurulu üyesi (en az
3) olarak belirlenmiştir. Demokratik çoğunluğun sağlandığı durumlarda başkanın yanında bir eş başkanın bulunması
mümkündür. Topluluklar farklı ihtiyaçlara yönelik olarak belirtilen yedi pozisyon dışında da pozisyonlar ekleyebilirler.
6.1.2. Topluluğun etkinliklerini gerçekleştirmesi sürecinde bilgi, ilgi ve deneyimlerinden faydalanabileceği bir danışman
edinmesi tavsiye edilir. Bu danışman Koç Üniversitesi içerisinde gönüllü olarak topluluğa yardımcı olabilecek idari veya
akademik personel kadrosundan olmalıdır.
6.1.3. Topluluklar isim ve adreslerini Öğrenci Toplulukları Çalışma Esasları’nda aşağıda belirlenen formata uygun
olarak belirtmek zorundadırlar.
Koç Üniversitesi……………………………………..Kulübü, “Koç Üniversitesi Ders Dışı Öğrenci Faaliyetlerinin
düzenlenmesi hakkındaki yönerge” uyarınca, Koç Üniversitesi Rumelifeneri Yolu 34450 Sarıyer-İstanbul adresinde
Öğrenci Dekanlığı’nın denetiminde çalışmak üzere kurulmuştur.
Yeni Kurulacak Gruplar İçin
6.1.4. Koç Üniversitesi’nde bir topluluğun oluşması üç aşamadan sonra gerçekleşir: (1) Başvuru, (2) Sınamalı
Değerlendirme (3) Resmi Statü Kazanma
6.1.5. Kurulacak gruplar için başvuru duyurusu OFİS tarafından her yıl bir kez güz dönemi başlangıcında yapılır.
Başvurular yapılacak duyuruyu takip eden iki hafta içerisinde tamamlanır. Sonuçlar ise başvuruların bitiş tarihinden iki
hafta sonra duyurulur. Başvuru için gerekli belge başvuru formudur.
6.1.6. OFİS gerekli gördüğü hallerde forma ek olarak bilgi talep etme hakkına sahiptir.
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6.1.7. Gruplar değerlendirme sürecine tabii topluluklardır. Başvuru ve sınamalı süreç değerlendirme OFİS tarafından
aşağıdaki kriterlere göre yapılmaktadır:


Mevcut kulüp ve grupların faaliyet alanları ile çakışmamasına



Başvurusu yapılan grubun amacının Üniversite kültürüne katkısına



Tüm öğrencileri kapsamasına



Faaliyet gösterecekleri alanın sürekliliğine



Bir akademik yıl içinde en az dört faaliyet gerçekleştirebilmesine



İşbu yönergeye eksiksiz olarak uyulmasına

6.1.8. Başvurusu onaylanan gruplara OFİS tarafından e-posta ile bilgilendirme yapılır.
6.1.9. Başvurunun onaylanması durumunda OFİS’e iletilmesi gereken belgeler ve yerine getirilmesi beklenen
yükümlülükler:


İç Tüzük



Üye Listesi



Revize Edilmiş Dönemlik Etkinlik Planı



Yönetim Kurulu’ndan en az iki kişi ile OFİS tarafından düzenlenecek olan “Yeni Grup Eğitimi”ne katılım

6.1.10. Gruplar önce ‘Aday Kulüp’ statüsünde dört akademik dönem geçirirler. Bu süre içinde kuruluş amaçları ile
uyumlu faaliyetlerde bulunmaları, her dönem en az iki faaliyet gerçekleştirmeleri, yeni dönem seçim süreçlerini uygun
biçimde tamamlamaları ve aktif üye sayılarını kuruluşlarındaki üye sayılarının altına düşürmemeleri beklenir. Bu
kriterlere bakılarak dört akademik dönem sonunda grubun statüsü OFİS tarafından gözden geçirilir ve uygun görülürse
kulüp statüsü kazandırılır. Kulüp statüsü verilmeyen gruplar karara ÖKDK nezdinde itiraz edebilirler.
6.1.11. Yeni başvuru yapan ve onaylanan topluluklar sınamalı kapsamda kurulur. Kurulmasını takip eden iki dönem
boyunca OFİS tarafından toplulukların faaliyetleri gözlemlenir ve yukarıdaki tüm kriterleri gerçekleştirmediği tespit
edilirse sene içinde kurulum onayları iptal edilir.
Mevcut Kulüpler İçin
6.1.12. Mevcut kulüplerin her sene aşağıdaki iki aşamayı takip ederek kayıtlarını yenilemeleri gerekir.
6.1.13. İlk aşamada Nisan ve Mayıs aylarında OFİS tarafından organize edilecek olan seçim sürecini tamamlamaları
gerekmektedir. Seçimlerini gerçekleştiremeyen kulüpler bir sonraki akademik yılda faaliyet gösteremezler.
6.1.14. İlk aşamayı tamamlayan kulüpler, güz dönemi başlangıç tarihinden (derslerin başladığı ilk gün) itibaren ilk üç
hafta içerisinde aşağıdaki sorumlulukları tamamlamak ve OFİS’e teslim etmekle yükümlüdürler.


Kulüp iç tüzüğünün güncellenmesi



Güncel üye listesi



Güz dönemi başında gerçekleştirilen kulüpler idari eğitimine katılma
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6.1.15. Mevcut kulüplerin her akademik yılda tüm Koç Üniversitesi öğrencilerine yönelik en az dört etkinlik yaparak
aktif statüsünü koruması gerekmektedir. Bu koşulun sağlanmaması durumunda kulübün statüsü OFİS tarafından yeniden
değerlendirmeye alınır. Bu değerlendirme sonucunda topluluk OFİS tarafından kapatılabilir.
Resmi Statü Kazanan Topluluklara Verilen Haklar
6.1.16. Kulüp ve Grup işleyişiyle ilgili her türlü konu, sorun ve soruyla ilgili OFİS’ten danışmanlık yardımı
6.1.17. Üniversitenin tüm yerleşkelerinde yer alan sınıf, konferans salonu, toplantı odası vb mekânların rezervasyon yolu
ile kullanımı
6.1.18. Üniversitenin tüm yerleşkelerinde afiş asım kuralları (EK 3’de belirtilen) çerçevesinde belirlenmiş sayılarda afiş,
poster vb basılı malzeme asımı ve dağıtımı
6.1.19. Etkinliklerin tüm öğrencilere duyurulmasının sağlanması
6.1.20. Organize edecekleri etkinlikler için Koç Üniversitesi logosu ve isminin kullanımının İletişim Direktörlüğü’nün
onayına sunulması
6.1.21. Topluluk adına e-posta veya web sitesi kurulumu için Bilgi İşlem Direktörlüğü’nden destek alımı alımı ve web
sitesinde kullanılacak logonun / sitenin domain ve tasarımının uygunluğu için İletişim Direktörlüğü’nden onay alınması
6.1.22. Her sene güz dönemi başında organize edilen yeni öğrenci uyum programında öğrenci toplulukları alanında stant
açarak tanıtım yapma imkânı
6.2. Faaliyetler
Kulüp/grupların planladıkları veya düzenledikleri tüm faaliyetlerde aşağıda yer alan yükümlülüklere uyması
gerekmektedir:
6.2.1. Kulüp/topluluklar Anayasa’da ifade edilen; devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne, hukuk devleti ilkesine,
temel hak ve özgürlüklere, laikliğe, yasalara aykırı tutum, davranış ve etkinliklerde bulunamazlar.


Topluluklar OFİS’in onayı alınmadan yazılı olarak veya sosyal medya üzerinde topluluğun ve Üniversite’nin
ismi ve logosu kullanılarak bildirimlerde ve tanıtımlarda bulunamaz, izinsiz faaliyet, basılı materyal basım ve
dağıtımını yapamaz. . OFİS, bu bilgilerin hepsini İletişim Direktörlüğü ile paylaşmalıdır.



OFİS’in bilgisi dışında Koç Üniversitesi adına vakıf, şirket vb sponsorluk görüşmelerine giderek üniversite
adına izinsiz imza atamaz

6.2.2. Kulüp/topluluklar, Koç Üniversitesi’nin bağlı olduğu Yüksek Öğretim Kurumu Disiplin Yönetmeliği’ne uygun
düşmeyecek etkinliklerde bulunamazlar
6.2.3. Kulüp/topluluklar kendi kuruluş amaçlarında belirtilen tanımlamaların dışına çıkan konularda etkinlik yapamazlar
6.2.4. Kulüp/topluluklar Üniversite içinde ya da dışında gerçekleştirmek istedikleri her türlü etkinliği OFİS tarafından
belirlenen tarihlerde ‘Etkinlik Bütçe Talep Formu’nu (EK-4’de belirtilen) doldurarak OFİS’e e-posta yolu ile bildirirler.
Etkinlik verilecek onay doğrultusunda gerçekleştirilir. Onay gelmeden etkinlik duyuruları yapılamaz.
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6.2.5. Kulüp/grup etkinlikleri Koç Üniversitesi mensupları içindir dış katılıma kapalıdır. Koç Üniversitesi dışından her
tür katılım (davetli, basın v.b.) OFİS’in iznine tabiidir.
6.2.6. Her dönem sonunda topluluklar yazılı ve görsel materyallerle destekledikleri ‘Dönem Değerlendirme’ raporunu
OFİS’e teslim etmeleri gerekmektedir.
6.2.7. Her akademik yılın sonunda mevcut topluluklar OFİS tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirme
sonucunda toplulukların bir sonraki dönemde çalışmalarına son verilebilir.
6.2.8. Topluluk yönetimi ve üyeleri bireysel maddi çıkar sağlayan etkinliklerde bulunamazlar.
6.2.9. Topluluklar başka toplulukların faaliyet alanlarına girecek etkinliklerde bulunamazlar. Bu tür durumlar ortaya
çıktığında etkinlik ancak kulüpler arası işbirliği ve iletişim içinde gerçekleşebilir. Anlaşmazlıkları OFİS karara bağlar.
Kulüpler, OFİS kararlarına ÖKDK nezdinde itiraz edebilirler.
6.2.10. Topluluklar OFİS’in onayını almak koşuluyla kuruluş amaçları doğrultusunda, alanında uzman kişilerden destek
alabilir, eğitim düzenleyebilir, her türlü geliştirici faaliyetlerde bulunabilirler.
6.2.11. Toplulukların Üniversite dahilindeki tüm birimler ile olan iş ilişkileri OFİS aracılığı ile takip edilir. Topluluklar
OFİS tarafından yönlendirilmediği sürece Üniversite dahilindeki hiçbir birim ile irtibata geçemez.
6.2.12. Her türlü mal ve hizmet alımları öğrenci kulübü talebi doğrultusunda Satın Alma Müdürlüğü aracılığıyla
gerçekleştirilir. Bu alımlar için kulüpler OFİS’e başvurur. Öğrenci, OFİS tarafından yönlendirilmediği sürece Satın
Alma Müdürülüğü ile irtibata geçemez. Satınalma Müdürlüğü, OFİS’ ten gelen detaylı bilgiler ve şartname (var ise)
doğrultusunda talepleri toplar ve OFİS’ in son onayı sonrası alımı gerçekleştirir.
.6.2.13. YÖK Disiplin Yönetmeliği gereği toplulukların gerçekleştirdiği etkinliklerde alkol ikramı, tanıtımı ve satışı
kesinlikle yapılamaz.
6.2.14. Basılı Malzeme Yükümlülükleri:


Topluluk faaliyetleriyle ilgili her türlü basılı dokümanın (afiş, poster, el ilanı vb.) OFİS onayına sunulması
gerekmektedir. Afiş asımlarıyla ilgili kurallar EK-3’de yer almaktadır.



Ek olarak Koç Üniversitesi isminin ve logosunun kullanılacağı her türlü yazılı ve görsel materyalin
hazırlanması aşamasında Kurumsal Kimlik Kılavuzu’ndan yararlanılmalıdır. Gerekli durumlarda hazırlanan
materyaller İletişim Direktörlüğü’nün onayına sunulabilir. Koç Üniversitesi’ne ait Kurumsal Kimlik
Kılavuzu’na OFİS’ten veya http://pr.ku.edu.tr/tr sayfasından ulaşılabilir.



İletişim Direktörlüğü’nden istenecek her türlü basılı malzemenin tasarımı için aşağıda belirtilen zamanlarda
detaylı brief verilmesi gerekmektedir. Aksi halde, daha kısa zamanlarda çalışmaların teslimatı beklenemez.
o

Poster, afiş, roll up: en az 20 gün önce

o

Basit tanıtım filmi: en az 1 ay önce

o

Çeşitli promosyon malzemesi üzeri görsel uygulama: en az 3 hafta önce
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6.2.15. Koç Üniversitesi Küresel İlkeler sözleşmesini imzalamış bir kurumdur. Sosyal güvencesi olmayan hiç kimse
Üniversite yerleşkesi dahilinde çalışamaz. Bu nedenle topluluklar aracılığı ile dışarıdan Üniversite’ye gelen her türlü
firma ve kurum adına çalışacak kişilerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından zorunlu kılınan işe giriş ve
sigorta belgelerini faaliyet öncesinde OFİS’e iletilmesi gerekmektedir. Topluluklar bu belgelerin OFİS’e
ulaştırılmasında birinci derecede sorumludurlar. İlgili evraklarını getirmemiş firma çalışanları Üniversite içerisine giriş
yapamazlar.
6.2.16. Basının katılacağı ya da basına duyurulacak etkinliklerde:





Basının davet edileceği her etkinlikte, İletişim Direktörlüğü’nün onayı alınmalı. Kulüp, Koç Üniversitesi adına
basınla iletişime geçmemelidir.
Basın bülteni için, en az 2 hafta öncesinden etkinlik ile ilgili detaylı bilgiler İletişim Direktörlüğü’ne
iletilmelidir. Eğer yurt dışına da bülten servis edilecekse bu bilgilerin İngilizcesi de iletilmelidir.
Basının geleceği davetlerde, eğer dışarıdan konuk veya konuşmacı varsa, basın katılımı olacağı bilgisi bu kişi /
kişilere verilmeli, uygunluğu alınmalıdır.
Etkinliğe fotoğrafçı, kameraman ve simultane çevirmen ayarlanmasından İletişim direktörlüğü sorumlu
değildir; eğer isteniyorsa ek bir bütçe gerektirir.

6.2.17. Her türlü reklam ve barter anlaşmalarında İletişim direktörlüğü’nün onayı ile başlanmalı ve devam edilmelidir.

6.3 Mali Esaslar
6.3.1. Bütçe
6.3.1.1. Topluluklar güz döneminde OFİS’ten gelen e-posta içeriğinde yer alan tarihler dahilinde ertesi yıla ait bir yıllık
bütçe taleplerini OFİS’e iletirler. OFİS gerekli revize işlemlerini yaptıktan sonra topluluk bütçelerini Rektörlük’ün
onayına sunar.
6.3.1.2. Topluluk bütçeleri OFİS tarafından etkinlik bazlı olarak değerlendirilir. Her topluluk OFİS’ten gelen aylık/3
aylık etkinlik bütçe talep formlarını doldurarak projeleri için bütçe talebinde bulunurlar. Talepler OFİS tarafından
değerlendirilerek bir hafta içinde topluluklara olumlu/olumsuz geri bildirimde bulunulur. Bütçe talep formlarını
belirtilen tarihe kadar iletmeyen toplulukların etkinlikleri için bütçe ayrılamaz.
6.3.1.3. SAP sistemi üzerinde OFİS’in görüntüleyebildiği ve yönettiği topluluk gelir ve gider kalemleri bulunmaktadır.
Tüm toplulukların gelir ve giderler raporlarının yer aldığı bu bütçe kalemleri ÖD ve Mali İşler Direktörlüğü tarafından
her istenildiğinde incelenebilir. Topluluğa ait yönetim kurulu ise sadece kendi faaliyetlerine ilişkin gelir gider raporunu
OFİS’ten talep edebilir.
6.3.2. Gelir Kaynakları
6.3.2.1. Toplulukların temel gelir kaynakları OFİS tarafından verilen etkinlik bütçeleridir. Bu bütçe haricinde gelir elde
edebilecekleri durum ve koşullar aşağıda belirtilmiştir.
6.3.2.2. Topluluklar üyelerinden dönemsel aidat alabilirler. Dönemsel aidatlar, eğitim yılı başladıktan sonraki ilk tanışma
toplantısı sonrasında talep edilebilir. Aidatların üst sınırı OFİS onayına bağlıdır. Aidatlar OFİS tarafından sağlanan pos
makinası aracılığı ile veya topluluk üyesi öğrencinin Yapı Kredi Bankası Koç Üniversitesi hesabına bireysel olarak
ödeme yapması aracılığı ile toplanır. Üniversite hesabı Yapı Kredi Bankası Koç Üniversitesi Şubesi, Şube No: 938 -
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Hesap No: 386235 / IBAN No: TR55 000 6701 0000 0000 0386235 TL no’lu hesaptır. Toplanan dönemsel aidatlar ilgili
topluluğun adına üyelik geliri olarak OFİS tarafından işletilir.
6.3.2.3. Topluluklar OFİS’in onayını olarak sponsorluk anlaşmaları yapabilir; etkinliklerine mali kaynak sağlayabilirler.
Anlaşma sürecinde topluluk OFİS’in düzenlemiş olduğu ve Satın Alma Müdürlüğü’nden onaylı sponsorluk sözleşmesini
ilgili firmaya imzalatmak ve gerekli evrakları temin ile birlikte sözleşmeden doğan damga vergisi dekontunu Satınalma
Müdürlüğü’ ne iletmekle yükümlüdür. Firmadan sözleşmeye ek olarak gelen talepler OFİS’in değerlendirmesine
sunulur. OFİS; gerekli gördüğü durumlarda bu talepleri Koç Üniversitesi Hukuk Müşavirliği’nin görüşüne sunar.
Sözleşmesi tamamlanmamış veya onaylanmamış firmalar Üniversite’ye giriş yapamaz.
6.3.2.4. Herhangi bir etkinlik için katılım ücreti toplanması gerektiği durumlarda elden ücret toplanamaz. Katılım ücreti
OFİS ön onayı şartıyla pos cihazı aracılığı ile veya Yapı Kredi Bankası Koç Üniversitesi Şubesi, Şube No: 938 - Hesap
No: 386235 / IBAN No: TR55 000 6701 0000 0000 0386235 TL no’lu hesabına yatırılarak toplanır. Toplanan gelirler
topluluğun adına etkinlik geliri olarak OFİS tarafından işletilir.
6.3.2.5. Topluluklar OFİS onayı ile kuruluş amaçlarına yönelik ücretli ya da ücretsiz eğitimler düzenleyebilirler. Ücretli
olarak belirlenen eğitimlerin üst ödeme sınırı OFİS onayı ile belirlenir. Bir eğitim düzenli olarak dışarıdan gelecek
uzman bir eğitmen aracılığı ile verilecek ise bu eğitmenin ve ücretinin OFİS tarafından onaylanması gerekir. Bireysel
olarak, bir şirkete bağlı olmaksızın, çalışan eğitmen Üniversite bünyesinde bordroya alınır ve sigortalanır. OFİS eğitmen
bilgilerini İnsan Kaynakları Direktörlüğü ile paylaşarak bordro sürecini başlatır. Bir şirkete bağlı olarak çalışan ve
hizmet karşılığı fatura kesebilecek eğitmenlerin ödemeleri fatura karşılığı gerçekleştirilebilir.
6.3.3. Giderler
6.3.3.1.Toplulukların her türlü mal ve hizmet alımları OFİS, Mali İşler Direktörlüğü ve Satın Alma Müdürlüğü
tarafından yürütülür. Topluluklar taleplerini OFİS’e etkinlik bütçe talep formu içinde bildirirler ancak satın alma ve
ödeme sürecine dâhil olmazlar.
6.3.3.2. Satın Alma Müdürlüğü tarafından yapılacak alımların haricinde kalan etkinlik harcamaları için Üniversite
Yönetimi tarafından belirlenen limitli bir banka kartı çıkartılır. Banka kartları sadece topluluk başkanı adına düzenlenir.
Kartlar OFİS tarafından muhafaza edilir. Topluluk başkanı yapılacak harcamanın içeriğini ve tutarını belirten bir avans
başvuru formu ile OFİS’e başvurur. Avans talebi uygun bulunursa banka kartı topluluk başkanına teslim edilir. Başkan;
harcama sonrası belirtilen süre içinde kartı ve avans talebine uygun nitelikteki harcama belgelerini eksiksiz olarak
OFİS’e teslim eder. Uygunsuz ödeme evrakı getiren öğrencinin karta ait avans kapama işlemi yapılmaz; bu durumda
öğrenci Üniversite’ye borçlu görünür. İlgili öğrenciden ücretin iadesi talep edilir.
6.3.4. Denetim
6.3.4.1. Topluluklar, yapmış oldukları ödemeleri ve kart avanslarından kullandıkları miktarları belgelemek
durumundadırlar. Gerekli görülen durumlarda topluluklar mali açıdan denetlenebilir.
6.3.4.2. Topluluklar kendi kullanımlarına verilen Üniversite mekânlarını düzgün bir şekilde kullanmakla yükümlüdürler.
Yapılan denetimlerde dağınık ya da uygunsuz şekilde kullanıldığı fotoğraflanıp belgelenen topluluklar uyarı cezası alır.
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Aynı durumun tekrar etmesi topluluğun ikinci uyarıyı alması halinde kulüp odası kullanım hakkı süresiz olarak iptal
edilir. Bu durumda topluluk yönetimlerinin denetleme kuruluna itiraz hakları vardır.
6.3.4.3. Topluluklar demirbaşlarını en iyi şekilde muhafaza etmekle yükümlüdürler. Demirbaşlar, OFİS onayı olmadan,
ilgili topluluğa tahsis edilen alanın dışına çıkartılamazlar. Topluluk kullanımına sunulmuş demirbaş eşyaların her
öğretim yılı sonunda Üniversiteye tesliminde herhangi bir hasar ya da eksik tespit edilmesi halinde bedeli, Yönetim
Kurulu üyeleri tarafından tazmin edilir.
7. YÖNTEM
7.1.Üyelik
7.1.1. Topluluk üyeliği tüm Koç Üniversitesi öğrencilerine açıktır. Bir öğrenci birden fazla topluluğa üye

olabilir.

7.1.2. Topluluklar miktarını OFİS’in onayı ile belirledikleri dönemsel aidatı üyelerinden talep edebilirler. Bedel, her yıl
tekrar belirlenebilir. İşbu bedeli ödemeyen kişiler üye olamazlar. Topluluk bu bedeli, hâlihazırda üye olup da henüz
ödememiş üyelerden de talep etme hakkına sahiptir. Topluluklar, arzu ederlerse ve iç tüzüklerinde belirtilmesi koşuluyla,
üyelerinin üyeliklerinin devamı için yıllık üye aidatı toplayabilirler. Yıllık üye aidatını topluluk iç tüzüğünde belirtilen
süre içerisinde yatırmayan üyelerin üyelikleri askıya alınır. Aidat ödemesi yapmış ancak topluluktan ayrılma kararı alan
üyeler en fazla kırkbeş gün içinde itirazda bulunarak aidat iadesi talep edebilirler.
7.1.3. Topluluklar üye seçim kıstaslarını kendi iç tüzüklerinde belirlerler. Eğer değişiklik yapmak isterler ise değişiklik
önerilerini her öğrenim yılı başında Genel Kurulları'nın onayına sunarlar. Tüm üyelerinin 2/3 çoğunluğuyla alınan bu
karar kulüpler ana tüzüğüne uygun olduğu takdirde ve OFİS’in onaylaması ile gerçekleşir.
7.1.4. Üyelik aktif ve pasif olmak üzere ikiye ayrılır. Aktif üyeler, en az iki yarıyıl boyunca topluluk iç tüzüğünde
belirlenen aktif üyelik kıstaslarına uygun olarak faaliyette bulunan üyelerdir. Bu şartları yerine getirmeyen üyeler pasif
üye sayılır. Pasif üyeler oy verme ve seçilme hakkına sahip değildir. OFİS veya üyeler tarafından istendiğinde aktif pasif
üye kararlarına gerekçe gösterilebilmelidir.
7.1.5. Toplulukların aktif üye sayısı 7’nin altında olamaz.
7.1.6. Koç Üniversitesi Öğretim Üyeleri, Mezunları ve Personeli, Genel Kurul'un salt çoğunluğunun onayıyla topluluğa
fahri üye olabilir ve çalışmalara katılabilirler.
7.1.7. Koç Üniversitesi camiası dışında kalan kişiler, topluluğa üye olamazlar ancak Üniversite dışından gelen çalıştırıcı,
eğitmen gibi görevli kişiler OFİS onayıyla çalışmalara katılabilirler.
7.1.8. Devam zorunluluğunun dışında bir sebeple; topluluk amaç ve ilkelerine ters düşen, topluluğun ve Üniversite’nin
saygınlığını zedeleyici davranışlarda bulunan, grup çalışmalarının gerektirdiği hoşgörü ve uyumu göstermeyen, OFİS
tarafından belirlenen ana tüzüğe uymayan üyelerden öncelikle topluluk yönetimi tarafından yazılı savunması talep edilir.
Savunma topluluk yönetimi tarafından değerlendirilir ve uyarı cezası verilip verilmeyeceğine karar verilir. Bu karar
yazılı olarak ilgili öğrenciye ve OFİS’e iletilir. Uyarı cezasına rağmen var olan sıkıntının devam etmesi durumunda
Yönetim Kurulu'nun 2/3 çoğunluğunun onayıyla üyelikten çıkarma işlemi gerçekleşebilir. Azledilen üyenin ÖKDK’ya
itiraz hakkı mahfuzdur.
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7.1.9. Topluluklar yeni üye kabulü ve/veya çıkarılması durumunda her adımda OFİS’i bilgilendirmekle ve oluşan yeni
listelerini en kısa sürede iletmekle yükümlüdürler. Üye çıkartılması durumunda topluluğun konuyla ilgili OFİS’e detaylı
bir rapor yazması beklenir. OFİS; gerekli gördüğü durumlarda üye çıkartılması konusunu inceleme ve soruşturma
hakkına sahiptir.
7.1.10. YÖK disiplin yönetmeliğine göre uzaklaştırma suçu almış olan öğrencilerin yönetim kurulu üyeliği düşer. Yeni
üye mevcut Yönetim Kurulu’nun ataması ile seçilir.
7.2. Organlar ve Seçim
Topluluklar kendi gerekli organlarını saptayacaklardır. Ancak aşağıdaki kurulların oluşturulması ve bu kurulların
görevlerinin her toplulukta yerine getirilmesi esastır.
7.2.1. Genel Kurul
7.2.1.1. Topluluk Genel Kurulu o kulübün aktif üyelerinden oluşur. Aktif üye tanımı her topluluğun iç tüzüğünde ayrıca
belirtilir.
7.2.1.2. Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nun belirlediği tarihlerde, her dönem en az iki kez, toplanır. Aktif üyelerin salt
çoğunluğunun sağlanmadığı Genel Kurul toplantısı geçerli sayılmaz.
7.2.1.3. Genel Kurul'un karar alabilmesi için üyelerinin salt çoğunluğunun toplantıda hazır bulunması gerekmektedir.
7.2.1.4. Her topluluk, Genel Kurul'un diğer görevlerini ve karar yöntemlerini kendisi hazırlar ve iç tüzük evrakını
OFİS’in onayına sunar.
Genel Kurul’un Görevleri:


Yönetim ve Denetleme Kurullarının asıl ve yedek üyelerini her akademik yılın sonunda bir sonraki
akademik yıl için seçer.



2/3 çoğunluk sağlanması durumunda Yönetim Kurulu üyelerini görevden alabilir.



Her akademik yılın başında öngörülen faaliyet program taslağını onaylar.



Tüzük başlığında belirtildiği gibi tüzük değişikliklerini oylar.

7.2.2. Yönetim Kurulu
7.2.2.1. Yönetim Kurulları her akademik yıl sonunda Genel Kurullar tarafından seçilen bir Başkan, bir Başkan
Yardımcısı, bir Sekreter, bir Sayman, üç Yönetim Kurulu üyesinden oluşur.
7.2.2.2. Yönetim Kurulu üyeliğine, Koç Üniversitesi lisans veya yüksek lisans öğrencisi ve topluluk aktif üyesi olan
adaylar seçilebilir. Yönetim kurulu üyesi kulüpte başkanlık görevinde ise aynı akademik yıl içerisinde diğer bir kulüpte
başkanlık yapmaması tavsiye edilir.
7.2.2.3. Yönetim Kurulu genel kurul üyelerinin 2/3 çoğunluğunun oylarıyla görevden alınabilir. Bu durumda topluluğun
OFİS’e bir rapor iletmesi gerekir. OFİS aracılığı ile yönetim kurulu seçimi tekrar düzenlenir.
Yönetim Kurulu Görevleri:
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Yönetim Kurulları Kulüplerinin faaliyetleri için gerekli çalışma gruplarını oluşturur.



Yönetim Kurulları Kulüplerinin Üniversite içinde ve dışındaki faaliyetlerini, dış haberleşmelerini OFİS’e
bildirmek ve onayını almak zorundadırlar.



OFİS’e her akademik dönemin başında güncel üye listesini, bütçe taslağını ve öngörülen faaliyet
programını, akademik yılın sonunda ise faaliyet raporunu sunmak zorundadır. Her toplantıda tutanak
düzenler, OFİS tarafından istendiği takdirde ibraz eder.



Yönetim Kurulları, çalışmalarının en iyi şekilde yürütülmesinden, denetlenmesinden, tüzüklerinin
uygulanmasından, toplulukların mali gelir ve giderlerinin hesabından, demirbaş eşyalarının korunmasından,
kulüp üyelerine ve Üniversite’ye karşı sorumludurlar.



Yönetim Kurulu'nun diğer görevlerini ve karar yöntemlerini her topluluk kendisi hazırlar ve OFİS’in
onayına sunar.

7.2.3. Öğrenci Kulüpleri Denetleme Kurulu (ÖKDK)
7.2.3.1. ÖKDK, OFİS veya öğrenci kulüpleri tarafından iletilen şikayet dosyalarını iş bu yönergeye bağlı olarak
değerlendirerek tavsiye kararlarını Öğrenci Dekanı’na ileten kuruldur.
7.2.3.2. ÖKDK üç temsilciden oluşacaktır, tercihen tüm temsilciler OFİS çalışanları dışında atanır.


Rektör’ün belirleyeceği bir temsilci



Öğrenci Dekanı’nın belirleyeceği bir temsilci



Öğrenci Konseyi Başkanı

Görevleri:
Kendilerine ulaşan şikayet dosyası üzerine ilgili topluluğun Öğrenci Toplulukları Ana Tüzüğü’ne uygun hareket edip
etmediğini denetler ve aksi durumlarda gerekli yaptırımların uygulanmasını Öğrenci Dekanı’na önerir.


Denetleme Kurulu oybirliği ile karar verir.



Denetleme Kurulu gerekli gördüğü durumlarda sözlü veya yazılı uyarılarla ilgili görüşünü ve Rektör’e,
Öğrenci Dekanı’na ve ilgili OFİS’e bildirir.

7.2.4. Seçim Prosedürleri
7.2.4.1. Öğrenci toplulukları yönetim seçimleri Nisan-Mayıs aylarında gerçekleşir. Bu dönem dışında seçimlerini
gerçekleştirmek isteyen topluluklar OFİS’in onayını almakla yükümlüdürler. İşbu yönergede seçim esaslarının takip
edilmediğinin tespit edilmesi durumunda OFİS ilgili topluluğun seçiminin iptal edilmesi ve/veya tekrar edilmesi için
ÖKDK’ya sevk edilir.
7.2.4.2. Seçim dönemi geldiğinde, OFİS seçim takvimini tüm topluluklara duyurur. Mevcut kulüp/grup başkanı oy
kullanacak ve aday olabilecek aktif üye listesini OFİS’e ulaştırır. Söz konusu liste OFİS tarafından tüm öğrencilere eposta aracılığı ile gönerilir. İtiraz durumunda liste tekrar ilgili OFİS tarafından gözden geçirilir; gerekli düzenlemeler
yapılır. Listelerin tamamlanmasının ardından, Yönetim Kuruluna aday olmak isteyen aktif üyeler, başvurularını bireysel
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olarak OFİS’e yaparlar. Disiplin kontrolleri yapılan adaylardan YÖK disiplin yönetmeliğine göre uzaklaştırma suçu
almış olan öğrencilerin adaylığı düşer.
7.2.4.3. Aday listesi OFİS tarafından onaylandıktan sonra aktif üyelere iletilir ve s”eçim süreci başlatılır.
7.2.4.4. Seçimler çevirim içi ve/veya kapalı kutu formatında gerçekleştirilir. Sonuçlar, Haziran ayının ilk haftası
içerisinde OFİS tarafından, tüm öğrencilere e-posta ile ulaştırılır. Yeni yönetim kurulu listesi topluluk klasörüne eklenir.
7.2.4.5. Seçimlerde yedi kişilik yönetim kurulunun her biri için aday çıkaramamış toplulukların seçimleri askıya alınır.
7.2.4.6. Seçimlerde aday olabilmek için gerekli koşullar ve detaylar her topluluğun kendi iç tüzüğünde belirtilir.
7.2.4.7. Her aday sadece tek bir pozisyonda adaylığını koyabilir.
7.3. Belgeler
Aşağıdaki belgelerin her topluluk bünyesinde bulunması, geçmiş yıllara ait olanların saklanması ve istenildiğinde,
kulüp/topluluk üyelerine, OFİS’e, ÖKDK’ya ve Öğrenci Dekanlığı’na gösterilmesi zorunludur.


Üye Kayıt Listesi: Üyelerin isimleri, öğrenci numaraları ve üyelik kayıt tarihini içeren yazılı bir listenin OFİS’e
verilmesi gerekir. Bu liste her dönem başı güncellenir.



Üye Toplantı Tutanakları: Aktif üyelik kriteri sayılan faaliyetlere katılan üyeler isimlerini faaliyet raporu ile
birlikte istendiğinde OFİS’e sunmak zorundadırlar.



Etkinlik Bütçe Talep Formu



Etkinlik sonrası Değerlendirme Anketi



Yönetim Kurulu Tutanakları



Genel Kurul Tutanakları



Demirbaş Kayıtları: Bu listeyi OFİS hazırlar ve zimmet mukabilinde Kulübe teslim eder. Yönetim Kurulu bu
eşyalardan Öğrenci Dekanlığı'na karşı sorumludur. Yeni satın alınılan demirbaş eşyalar en geç 15 gün içinde
OFİS’e bildirilerek hem demirbaş eşya numarası alınır hem de demirbaş listesine eklenir.

7.4. Cezai Hükümlülükler ve Yaptırımlar
Kulüpler işbu yönetmelikte yer alan tüm maddelere uymakla yükümlüdür. OFİS; bu tüzükte öngörülen yükümlülüklerin
ihlali durumunda ilgili topluluğa uyarı cezası verme, bütçe kısıtlama, benzer faaliyetlere izin vermeme, sorumlularını
görevden alma, üyelikten çıkarma, tüzükte belirtilen faaliyet alanlarını sınırlama, faaliyetlerini dondurma ve topluluğun
kapatılması dâhil olmak üzere ihlalin ağırlığı ile orantılı yaptırımlar uygulayabilir. Topluluk bu cezalara ilişkin
ÖKDK’ya itiraz etme hakkını saklı tutar.

8. KAYITLAR
EK 1: Koç Üniversitesi Öğrenci Konseyi Öğrenci Kulüpleri Prensipler Bildirgesi
EK 2: Koç Üniversitesi Yeni Öğrenci Topluluğu Başvuru Formu
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EK 3: Afiş Asım Kuralları
EK 4: Koç Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Etkinlik Bütçe Talep Formu
9. GÖZDEN GEÇİRME
Bu yönergeyi gözden geçirme ve güncelleştirme sorumluluğu OFİS’e aittir. Gözden geçirme her yıl Temmuz ayında
yapılır. ,
10. DEĞİŞİKLİK/ DAĞITIM/ ONAY TABLOSU
Değişen
sayfa

Değişiklik

Tarih

29.09.2014

Yeni Yayın

Öğrenci Etkinlikleri ve
Gönüllü Projeler Ofisi

D a ğ ı t ı m (İlgili Bölümler)
Tüm Koç Üniversitesi Birimleri
Uygunluk Onayı:

Değişikliği yapan

Yürürlük Onayı:

