GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ

Amaç
MADDE 1 – Bu yönergenin amacı, Gebze Teknik Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı’na bağlı öğrenci topluluklarının kuruluş, işleyiş ve çalışma esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – Bu yönerge, Gebze Teknik Üniversitesi lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin
mesleki, eğitsel, bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal amaçlarla kurabileceği; Üniversiteden
mezun olan, lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin ve üniversite personelinin de üye
olabileceği Öğrenci Toplulukları Birliği Kurulu tarafından onaylanmış öğrenci topluluklarını
kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 2880 sayılı Kanun’la değişik
46 ıncı ve 47 inci maddeleri uyarınca Sağlık Kültür ve Spor Dairesi’nin yürüteceği hizmetleri
düzenleyen 3 Şubat 1984 tarih ve 18301 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim
Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği” nin 10
uncu maddesi esas alınarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – Bu yönergede geçen;
(a) Topluluk: Gebze Teknik Üniversitesi’ne kayıtlı öğrencilerin eğitim faaliyetleri dışındaki
zamanlarını değerlendirmek amacıyla kurdukları ve Öğrenci Toplulukları Birliği Kurulu
tarafından kuruluşları onaylanmış öğrenci topluluklarını,
(b)Topluluk Danışmanı: Öğrenci topluluğunun kuruluşu, işleyişi ve denetimi hususunda
ÖTBK’ya karşı sorumlu, Gebze Teknik Üniversitesi öğretim üyesi, araştırma görevlisi veya
öğretim elemanı,
(c) Topluluk Danışman Yardımcısı: Öğrenci topluluğunun kuruluşu, işleyişi ve denetimi
hususunda ÖTBK’ya karşı sorumlu, Gebze Teknik Üniversitesi öğretim üyesi, araştırma
görevlisi veya öğretim elemanı,
(ç) Kurucular Kurulu (Girişimciler Kurulu) : Topluluk kurmak üzere ilk başvuruyu yapan ve en
az on beş öğrenciden oluşan kurulu,
(d) Öğrenci Toplulukları Birliği Kurulu: İncelenen topluluk kurma başvurularını onaylayıp
sonuçlandırmak, kurulmuş topluluk faaliyetlerini izlemek, gerektiğinde yol göstermek ve
uyarıda bulunmak amacıyla oluşturulan kurulu,

(e) Öğrenci Toplulukları Birliği Merkezi: Topluluk kurma başvurularını inceleyip
sonuçlandırmak, topluluklar arası iletişimi sağlamak, topluluk faaliyetlerini izlemek amacıyla
ÖTBK’ ya karşı sorumlu birimi,
(f) SKS: Gebze Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nı,
(g) Üniversite: Gebze Teknik Üniversitesi’ni ifade eder.
Öğrenci Toplulukları Birliği Kurulunun Oluşumu
MADDE 5 – ÖTBK, Gebze Teknik Üniversitesi öğrenci topluluklarının kurulması, işleyişi ve
denetlenmesi konusunda tam yetkili olan karar organıdır. Kurul, SKS’ den Sorumlu Rektör
Yardımcısı Başkanlığında, SKS Daire Başkanı, SKS Şube Müdürü, birim koordinatörü ve
Topluluklar Arası Kurul Başkanı’ndan oluşan doğal üyelerdir. Asli görevlerinde kaldıkları
sürece üyelikleri devam eder. ÖTBK her eğitim-öğretim döneminde en az bir kere olmak
üzere, SKS’ den Sorumlu Rektör Yardımcısının çağrısı üzerine toplanır. Toplantı ve karar yeter
sayısında üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır.
ÖTBK faaliyetlerinin yürütülmesi, topluluk başvuruların incelemesi, topluluklarla iletişimi
sağlamak üzere, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı Öğrenci Toplulukları Birliği
Merkezi adı altında bir birim oluşturarak, yeterli sayıda personel ve bir koordinatör
görevlendirebilir.
Öğrenci Toplulukları Birliği Kurulunun Görevleri
MADDE 6 – Öğrenci Toplulukları Birliği Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Öğrenci faaliyetlerinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda belirtilen amaçlara aykırı
düşmeyecek bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
b) Her öğrencinin faaliyetlerine katılabilmesini sağlayacak yöntemler saptamak,
c) Öğrenci topluluklarınca hazırlanmış olan plan, program ve bütçeleri görüşerek karara
bağlamak,
ç) Her eğitim-öğretim yılı sonunda Rektöre sunmak üzere, öğrenci faaliyetleri ile ilgili olarak
rapor hazırlamak,
d) SKS bütçesine Öğrenci toplulukları için konulmuş ödeneğin uygun ve dengeli bir biçimde
kullanılmasını sağlamak,
e) Öğrenci ders dışı faaliyetlerine yön vermek amacıyla öğrenci toplulukları kurulmasına
karar vermek,
f) Üniversitenin, öğrenci faaliyetine tahsis ettiği mekân ve eşyaların uygun şekilde kullanımını
sağlamak,

g) Topluluk etkinlik ve yükümlülüklerini, bu Yönerge, topluluk tüzüğü ve Yükseköğretim
Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'ne uygunluk yönünden denetlemek ve gerekirse
topluluk faaliyetlerini dondurmak ve son vermektir.
Öğrenci Topluluklarının Kuruluşu
MADDE 7– Bir öğrenci topluluğunun kurulabilmesi için en az 15 öğrenciden oluşan
''Girişimciler Kurulu' nun; ad-soyad, kayıtlı oldukları fakülte, öğrenci numarası, açık
ikametgâh adresi, telefon numarası ve imzalarını içeren liste eki ile sunacakları dilekçe,
öğretim üyesi/araştırma görevlisinin topluluk danışmanlığını/danışman yardımcılığını kabul
dilekçesi ve kurmak istedikleri topluluğun tüzüğü ile ÖTBK’ ne başvururlar.
ÖTBK girişimciler kurulunun GTÜ öğrencisi olup olmadıklarını, disiplin cezası alıp
almadıklarını ve Üniversitede aynı amaçlı başka topluluk olup olmadığını inceler. ÖTBK,
girişimciler arasında disiplin cezası almış öğrencinin bulunduğunu saptarsa bu öğrencinin
adının girişimciler kurulu listesinden çıkarılmasını, eğer girişimciler kurulu üye sayısının on
beş öğrencinin altına düşmesi söz konusuysa bu sayının tamamlanmasını ister.
ÖTBK yaptığı incelemenin olumlu sonuçlanması üzerine yeni topluluğun kurulmasını
karara bağlanması için dilekçeleri ÖTBK’ nin onayına sunar, sonucun olumlu olması
durumunda topluluk, topluluk danışmanı ve danışman yardımcısı resmen faaliyetlerine
başlamış olur ve üye kaydı alır. Danışman, topluluğun ilk Genel Kuruluna kadar topluluk geçici
başkanlığı görevini üstlenir. Genel Kurul sonrası danışmanlık görevini sürdürür.
Bu andan itibaren en geç üç ay içinde yeni katılan üyelerle birlikte bir Genel Kurul
yapılarak topluluk başkanı ve yönetim kurulu seçilir. Topluluk başkanı olmak ve Yönetim
Kurulunda yer almak isteyen öğrencilerin not ortalaması aranmamaktadır.
Topluluklar aynı zamanda kulüp olarak da adlandırılabilir.

Topluluk Organları
MADDE 8 – Öğrenci topluluklarının organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Danışmandır.
Genel Kurul
MADDE 9 –Topluluğun en yetkili karar organıdır. Topluluğun kayıtlı üyelerinden oluşur. Genel
Kurul; iç tüzükte belirtilen toplantı yeterlilik sayısı ve iç tüzükte belirtilen dönemlerde
toplanır. Üyelerin üçte birinin yazılı isteği ile olağanüstü genel kurul toplantıya çağrılabilir.
Genel Kurulun yapılacağı, en az yedi gün önceden, toplantı gündemi, zamanı, yeri ve ilk
toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının tarihini de içerecek
şekilde, ilan edilir. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.
Genel kurulun görevleri; Yönetim ve denetim kurulu üyelerini gizli veya açık oy ve açık
sayım esasına göre seçmek, üyelikten çıkarma önerilerini ve yönetim-denetim kurulları
tarafından sunulan faaliyet ve denetleme raporlarını inceleyerek karara bağlamaktır.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – Yönetim Kurulu, topluluk üyeleri tarafından seçilen en az 5 en fazla 10 üyeden
oluşur. Ayrıca 3 yedek üye seçilir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında görev paylaşımı yaparak
kendi içinden başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve sayman seçer.
Yönetim Kurulu en az Yönetim Kurulu üye sayısının bir eksiği üye ile toplanır. Toplantılara
topluluk başkanı, onun katılamaması halinde ise başkan yardımcısı başkanlık eder. Kararlar
oyçokluğu ile alınır. Oyların eşit sayıda çıkması halinde başkanın oyu bir oy sayılır. Geçerli
özrü olmaksızın üst üste üç kere toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış
sayılır.
Topluluğun temsili; başkan, başkan yardımcısı veya Yönetim Kurulunun görevlendireceği
üye veya üyelerce yapılır. Yönetim Kurulu, topluluk tüzüğünde belirtilmiş olan amaçlar
doğrultusunda kararlar alır ve yürütür.
Yönetim Kurulu, danışman tarafından onaylanmış olan geçmiş yıla ait faaliyet raporu ile
gelecek yıla ait faaliyet programını her yıl Haziran ayının sonuna kadar ÖTBK’ ye sunmak
zorundadır.
Topluluk Danışmanı ve Danışman Yardımcısı
MADDE 11 – Topluluk danışmanı ve danışman yardımcısı, kuruluşu ÖTBK tarafından
onaylanan topluluk girişimciler kuruluna yardımcı olmak, topluluğun bu yönerge
hükümlerine uygun faaliyet göstermesini, denetimi sağlamak, topluluğa ait demirbaş ve
eşyaların muhafazası hususunda yol göstermek üzere, topluluk tüzüğünde belirtilmiş olan
mesleki/bilimsel faaliyet alanına ilişkin anabilim dalı öğretim üyeleri veya araştırma
görevlilerinin, gönüllülük esasına dayanılarak görevlendirilen öğretim elemanıdır.
Topluluk danışmanı ve danışman yardımcısı ÖTBK’ ya karşı sorumludur. Dönem sonunda
topluluk defter, evrak ve demirbaşlarının yeni yönetime devredilmesini sağlar. Yönergede yer
alan diğer görevleri yerine getirir.
Bir öğretim elemanı birden fazla öğrenci topluluğunda danışman olabilir. Görevinden
ayrılan danışman yerine topluluk, on beş gün içinde yeni topluluk danışmanı ÖTBK ‘ye bildirir.
Topluluklar Arası Kurul
MADDE 12 – Topluluklar arası kurulun amacı; Topluluk faaliyetlerinin topluluk başkanları
aracılığı ile koordinasyonunu sağlamak ve denetlemektir. Ayrıca topluluklar ile ÖTBM
arasında iletişimi sağlamaktır. Aynı zamanda topluluk başkanları birim koordinatörü ile
doğrudan iletişim kurabilirler.
Topluluklar Arası Kurul topluluk başkanlarından oluşur. Başkanın bulunmadığı durumda
başkan yardımcısı görevi üstlenir. Kurul ayda en az bir kez toplanır. Ayrıca üyelerin 1/3'ünün
çağrısı ile de toplanabilir. Toplantılar için üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının katılımı
gereklidir.

Topluluklar Arası Kurulun başkanı, toplulukların başkanları arasından seçimle
belirlenir. Seçimde toplulukların sayıları esastır. Topluluklar Arası Kurul başkanı seçiminde
toplantı yeter sayısı mevcut topluluk sayısının 2/3’üdür. Toplantıda karar yeter sayısı
katılımcı sayısının salt çoğunluğudur. Başkanın seçilememesi durumunda toplantı birer hafta
aralıklarla ikinci ve üçüncü defa gerçekleştirilir. Başkan adaylarının ve görev süresini
tamamlayan başkanın seçimde oy hakkı yoktur ancak eşitlik durumunda görev süresini
tamamlayan başkanın bir oy hakkı vardır. Üçüncü toplantıda başkanın seçilememesi
üzerine ÖTBK başkanı seçer. Seçilen başkan üyeler arasından iki başkan yardımcısı ve bir
sekreter belirler. Topluluklar Arası Kurulun Başkanı eğitim ve öğretim dönemini zamanında
bitiremeyen kişiler arasından seçilemez.
Topluluklar Arası Kurul başkanı seçimi her yılın Kasım ayının ilk haftası yapılır.
Topluluk Üyeliği ve Üyelikten Çıkarma
MADDE 13 –
Gebze Teknik Üniversitesi öğrencisi olan ve disiplin cezası (uyarma cezası
hariç) bulunmayan Üniversite bünyesinde kurulmuş olan topluluklara üye olabilir . Bir öğrenci
birden fazla topluluğa üye olabilir, birden fazla yönetim kurulunda yer alabilir fakat birden
fazla toplulukta başkan olamaz. Ayrıca GTÜ mezunları, personeli olan kişilerde Üniversite
bünyesinde kurulmuş olan topluluklara fahri üye olabilir, ancak üniversite öğrencileri
dışındaki diğer üyeler seçme ve seçilme hakkına sahip değildir.
Üye olmak için topluluk tüzüğünü kabul ettiğini belirten bir dilekçe ile topluluk Yönetim
Kuruluna başvurur. Üyeliğe kabul konusunda topluluk Yönetim Kurulu yetkili olup, somut bir
belge ve/veya bilgiye dayanmaksızın başvuruları ret hakkına sahip değildir.
Topluluktan ayrılmak isteyenler Yönetim Kuruluna dilekçe ile başvururlar. Yönetim
Kurulunun bu konuda alacağı karar ile üyelerin toplulukla ilişkileri kesilir.
Tüzüğe uymayanlar ve topluluk çalışmalarının yürütülmesini zorlaştıranlar Yönetim
Kurulu’nun gerekçeli önerisi ve ÖKKK’ nın kararı ile üyelikten çıkarılabilirler.
Disiplin cezası alan üyelerin topluluk üyeliğinin devam etmesi Kulüpler birliği başkanı ve
kulüpler birliği yönetim kurulu kararıyla sonuçlandırılacaktır..
Öğrencilerin, öğrencilikle ilişkilerinin kesilmesi halinde topluluk üyeliğini isterlerse devam
eder.
Topluluk üyeliği ve üyelikten çıkarılma konusunda doğacak anlaşmazlıklarda karar mercii
Öğrenci Toplulukları Birliği Kurulu’dur.
Topluluk Tüzüğü
MADDE 14 – Her topluluk, topluluğun işleyişini sağlayabilmek için amaçlarını ve faaliyetlerini
gerçekleştirebilmesini sağlayacak kuralları belirten, yönergeye uygun bir topluluk tüzüğü
hazırlamak zorundadır.

Topluluk tüzüğü GTÜ Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda oluşturulur ve
yönerge ile çelişen maddeler içeremez.
Topluluk Tüzüğü, topluluğun isim, adres, amaç ve faaliyet kapsamını, üyelik koşullarını,
topluluk organlarını, seçim ve oylama kurallarını açık şekilde belirtmek zorundadır.

Tutulması gereken defter ve belgeler
MADDE 15– Aşağıda yazılı defter ve belgeler SKS Daire Başkanlığı tarafından
her sayfası numaralandırılıp mühürlenerek imza karşılığı topluluk başkanına teslim edilir.
a) Üye kayıt defteri,
b) Gelen -giden evrak defteri,
c) Karar defteri,
ç) Demirbaş kayıt defteri,

Öğrenci Topluluklarının Çalışma Düzeni ve Gelir Kaynakları
MADDE 16 –Toplulukların çalışma düzeni;
a) Topluluklar üniversite kampüslerinde düzenleyecekleri etkinlik için “Öğrenci Toplulukları
Etkinlik Başvuru Formu”nu doldurarak, etkinlik tarihinden en az 2 hafta önce ÖTBM’ye
başvuruda bulunurlar ve en fazla 1 hafta içerisinde geri dönüş almalıdırlar. Afiş asma
talepleri var ise afiş örneği, katılımcı bilgileri ve açıklamalar ekte sunulur.
b) Toplulukların etkinlikleri tüzüklerinde belirtilen faaliyet alanlarına ilişkin olmalıdır.
Topluluklar kendi faaliyet alanı dışında da etkinlik yapabilirler fakat bunu Kulüpler
Birliğinin onayı ile yapabilirler. Bu faaliyetlere öğrenciler dışında çalıştırıcı, eğitmen ve diğer
ilgililer ÖTBM’nin onayıyla katılabilirler.
c) Üniversite içinde ve dışındaki tüm etkinlikler ÖTBM’nin onayı alındıktan sonra
gerçekleştirilir.
ç) Öğrenci toplulukları kendi adlarına gelir elde edemez. Topluluğun gerçekleştireceği
etkinlikleri karşılamak üzere Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bütçesinin ilgili harcama
kalemine konulacak ödenekten sağlanır ve ne oranda sarf edileceği konusunda ÖTBK
yetkilidir.
d) Öğrenci toplulukları etkinliklerini yapmak için ÖTBM’nin izni doğrultusunda ayni ve maddi
sponsorluk desteği alabilir.

e) Alanına dair gerçekleştireceği etkinlik ile üniversiteyi temsil edecek olan topluluğa bütçe
imkanları çerçevesinde harcırah verilebilir.
f) Üyelerden üyelik aidatı veya başka bir ad altında para alınamaz; ancak toplulukların üyeleri
kendi rızaları ve topluluk danışmanın onayı ile topluluğa ayni ve maddi destekte
bulunabilirler.
Kapatma
MADDE 17 –Kapatma;
a) Bu yönerge hükümlerine aykırı davranış ve faaliyette bulunan topluluklar,
b) Genel kurulu toplanamayan topluluklar,
c) Faaliyet planı ve raporların teslim edilmemesi,
ç) Topluluğun bir dönem etkinlik yapmaması halinde topluluk askıya alınır ve genel kurul
toplanır. Genel kurul tarafından yeni bir başkan ve yönetim kurulu seçilir. Yeni yönetim
kurulu bir dönem etkinlik yapmadığı takdirde topluluk kapatılır.
d) Üniversite içinde veya dışında izinsiz faaliyet yaptığı tespit edilen topluluklar, ÖTBK kararı
ile kapatılır.
f) Okul itibarını zedeleme, terör propagandası yapma ve teşvik etme, okul güvenliğini ve
öğrenci güvenliğini tehlikeye atma, insan sağlığını tehlikeye sebep olacak davranışlar, okul
demirbaşlarına zarar verme, okul demirbaşlarını ve okul yapıtını kullanarak gelir elde etme
durumunda kulüpler ve topluluklar kapatılır.
Fesih
MADDE 18 –Fesih; her topluluk yönetim kurulu kararı ile feshini isteyebilir. Karar, yazılı
olarak, akademik danışman ve topluluk başkanın imzaladığı fesih yazısı ile bildirimde
bulunulur. Tüm bildirimler ÖBTK onayı ile yürürlüğe girer.
Yürürlükten Kaldırılan Yönerge
MADDE 19 – Gebze Teknik Üniversitesi Senatosu’nun 01.04.2015 tarih ve 2015/3 oturum
sayılı GTÜ Senato Toplantısı kararı ile kabul edilen “GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ
TOPLULUKLARI YÖNERGESİ” yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 20 – Bu yönerge, Gebze Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından kabulünü
takiben yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 21 – Bu yönerge hükümleri, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür

Üniversitemiz Senatosunun 16.06.2015 tarih ve 2015/07 oturum sayılı kararıdır.

