
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
 ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ  

1. DAYANAK:  
     2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. ve 47. maddeleri uyarınca Sağlık Kültür ve Spor Dairesinin 
yürüteceği hizmetleri düzenleyen 3 Şubat 1984 Tarih ve 18301 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan S.K.S.D 
Teşkilatlandırma Yönetmenliğinin 10. maddesi Öğrenci Toplulukları Yönergesinin hazırlanmasına dayanak 
teşkil etmektedir.  
2. KAVRAMLAR: 
Öğrenci Topluluğu: 
     Öğrencilerin ders dışı faaliyetlerini Öğrenci Toplulukları Yönergesine göre planlı ve organize bir şekilde 
sürdürmesini sağlayan grubu ifade eder. 
      Öğrenci toplulukları “Öğrenci  Kulübü” adını alarak da kurulabilir ve faaliyette bulunabilirler. 
Akademik Danışman: 
    Topluluk çalışma esaslarının hazırlanmasına yardımcı olan ve faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu Gebze 
Teknik Üniversitesi bünyesinde kadrolu öğretim elemanını ifade eder ve danışmanı olduğu topluluğun temsili 
görevini yürütür. 
3. AMAÇ:  
Gebze Teknik Üniversitesi öğrencilerinin:  
a-) Atatürk İlkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardımcı olmak, 
b-) Beden ve ruh sağlıklarını korumak, 
c-) Araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak, 
d-) Bütçe olanakları  çerçevesinde  fırsatlar sağlayarak dinlenme  ve  boş  zamanlarını  değerlendirme gibi 
sosyal ihtiyaçlarını karşılamak.  
4. YETKİ VE SORUMLULUK:  
     Öğrenci toplulukları S.K.S.D.B’na karşı sorumludur. S.K.S.D.B Rektörlük adına toplulukları şu hususlarda 
denetlemeye yetkilidir: 
a-) Amaç doğrultusunda çalışıp çalışmadığı, 
b-) Sağlanan desteğin yerinde kullanılıp kullanılmadığı, 
c-) Öğrenci topluluğu kuruluş dosyasının, eğitim-öğretim yılı faaliyet planının ve her eğitim-öğretim yılı 
sonunda topluluk çalışma raporunun onaya gönderilip gönderilmediği, 
d-) Onaylanmış çalışma programının uygulanıp uygulanmadığı, 
e-) Evraklarının düzenli tutulup tutulmadığı.  
5. ÜYELİK:  
5.1-) Öğrenci topluluklarına üye olmak isteyen öğrenci topluluk akademik danışmanından alacağı formu 
doldurduktan sonra tekrar topluluk akademik danışmanına teslim eder.  
5.2-) Öğrenci bu başvuruyla kabul edilmiş sayılmaz. Kabul akademik danışman tarafından ve/veya topluluk 
yöneticilerinin görüşleri alındıktan sonra gerçekleştirilmiş olur.  
5.3-) Akademik danışman ve topluluk yöneticileri üye kabulünde ölçüt olarak;  
a-) Başvurunun Gebze Teknik Üniversitesi'ne mensup kayıtlı veya mezun öğrenci tarafından yapılıp 
yapılmadığını,  
b-) Öğrencilerin akademik başarı durumunu, 
c-) Disiplin cezası almamış olma durumunu dikkate alırlar.  
5.4-) Yeni kurulan öğrenci toplulukları akademik danışmanın atanmasından sonraki 6 ay içinde bu yönergede 
belirtilen organlarını oluşturmak zorundadırlar. 
     Gebze Teknik Üniversitesi’nün öğrencisi olmayan kişilerinde topluluk faaliyetlerine katılabilmeleri 
mümkündür. Akademik danışmanlar bu tür başvuruları gerekçeleriyle birlikte onaya sunarlar. Kesin kabul için 
Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı yetkilidir. Ancak öğrenci olmayan topluluk üyeleri topluluk 
kurullarında görev alamazlar. 
     Akademik danışmanlar Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan eşgüdüm 
toplantılarına katılmakla yükümlüdürler.  
6. YÖNETİM ve TOPLULUĞUN FESHİ:  
6.1-) Akademik Danışman:  
     Öğrenci Toplulukları Yönergesi çerçevesinde topluluk faaliyetlerini denetler ve yürütülmesine yardımcı 
olur.  



     Akademik danışmanlar topluluk faaliyetlerinde görev almak isteyen Gebze Teknik Üniversitesi öğretim 
elemanları arasından Rektör tarafından tayin edilirler ve bu görevlerinden dolayı Sağlık Kültür ve Spor 
Dairesi Başkanlığı üzerinden Rektöre karşı sorumludurlar.  
     Akademik danışmanlar gerekli gördüklerinde Yönetim Kuruluna katılırlar ve Kurula başkanlık yaparlar.  
     Öğrenci topluluklarının para, malzeme ve yer gibi ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli idari işlemler ve 
tüm yazışmalar akademik danışmanlar tarafından yerine getirilir.  
     Akademik danışman topluluk kuruluş dosyasını, eğitim-öğretim yılı faaliyet planını ve her eğitim-öğretim 
yılı sonunda topluluk çalışma raporunu Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına sunar.  
6.2-) Genel Kurul: 
    Topluluğa üye akademik danışman ve öğrencilerden oluşur. Genel Kurul Yönetim ve Denetleme Kurulu 
üyelerini seçer ve topluluk tüzüğünü oluşturur. 
6.3-) Topluluk Yönetim Kurulu : 
a-) 5 asıl, 5 yedek üyeden oluşur, 
b-) Genel Kurulca seçilir. Genel Kurulda çoğunluk sağlanamazsa onbeş gün sonra katılan üyeler arasında 
yapılan seçimle akademik danışman tarafından S.K.S.D.B'na onaylatıldıktan sonra göreve başlar ve başkanını 
seçerek en çok 2 yıl süreyle görevini sürdürür, 
c-) Topluluğun yürütme organıdır ve amaçları doğrultusunda çalışır, 
d-) Akademik danışmana karşı sorumludur, 
e-) Yönetimin feshi; 
   1-) Akademik danışman veya S.K.S.D.B'nın teklifi üzerine Rektör onayı ile, 
   2-) Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunlunun istifasıyla,  
   3-) Eğitim öğretim yılı sonunda yıllık faaliyet raporunun S.K.S.D.B’na sunulmaması durumunda 
gerçekleşir.  
6.4-) Denetleme Kurulu: 
a-) 3 asıl, 3 yedek üyeden oluşur, 
b-) Genel Kurulca seçilir.  
6.5-) Topluluğun Feshi: 
a-) Genel Kurul kararı ile, 
b-) Akademik danışmanın önerisi, S.K.S.D.B.’nın uygun görüşü ve Rektörün onayı ile, 
c-) Topluluğun 2 yıl üst üste faaliyette bulunmaması ve bu yönergede belirtilen yükümlülüklerini yerine 
getirmemesi durumunda feshedilir. 
7. DİSİPLİN İŞLERİ:  
7.1-) Topluluk faaliyetlerine ilişkin yasak eylem veya uygunsuz davranışlarda bulunan topluluk üyesi 
öğrencilere şu cezalar verilir.  
a-) Uyarma,  
b-) Kınama,  
c-) Geçici olarak faaliyetlerden alıkoyma,  
d-) Topluluktan ihraç.  
    İlk üç ceza topluluk yönetimi ve akademik danışman tarafından, topluluktan ihraç edilme cezası ise 
akademik danışmanın teklifi ile S.K.S.D.B tarafından verilir.  
7.2-) Topluluğun faaliyetlerine ilişkin yasak eylem ve uygunsuz davranışlar toplulukların çalışma esaslarında 
belirtilir.  
8. MALİ İŞLER VE KAYITLAR:  
8.1-) Öğrenci etkinlikleri için yapılacak bağışlar, öğrenci etkinlikleri sonunda elde edilecek gelirler, öğrenci 
toplulukları üye ödentileri ve diğer gelirler Rektörlükçe gösterilen bir banka hesabına yatırılır ve giderler ilgili 
öğrenci topluluğu akademik danışman tarafından Rektörün onayı ile yapılır. 
8.2-) S.K.S.D.B topluluklara Öğrenci Sosyal Hizmetler Bütçesi imkanları çerçevesinde uygun gördüğü ölçüde 
mali destek verir.  
8.3-) Öğrenci topluluklarının eğitici ve öğretici çalıştırması akademik danışmanın önerisi ve Rektörün onayı 
ile mümkündür. Yürütülen bu çalışma karşılığı 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunda belirtilen 
okutman ders saat ücretini geçmemek üzere ve haftada en fazla 10 saat karşılığı ücret ödenir. 
Toplulukça Tutulması Zorunlu Kayıt ve Defterler: 
a-) Üye kayıt defteri, 
b-) Karar defteri,  
c-) Gelen ve giden evrak defteri, 



d-) Gelir ve gider defteri, 
e-) Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri, 
f-) Demirbaş eşya defteri.  
    Öğrenci topluluğunun kullanması için verilen demirbaşlar, demirbaş defterine numara verilerek kaydedilir. 
Toplulukların kendi gelirleri ile satın alacağı demirbaş 1 ay içinde ayniyat saymanlığına bildirilerek demirbaş 
numarası ile deftere kaydedilir. Demirbaşların kaydından ve korunmasından topluluk başkanı ile akademik 
danışman sorumludur. 
9. ÇALIŞMA ESASLARI:  
    Topluluklar bu yönergede belirlenen esaslara göre kurulur ve faaliyetleri sırasında aşağıda belirlenen 
hususlara uymak zorundadır. 
9.1-) Topluluklar kendilerine tahsis edilmemiş mekanları izinsiz kullanamazlar, 
9.2-) Siyasal faaliyette bulunamazlar ve siyasetle uğraşamazlar, 
9.3-) Akademik danışmanın bilgisi ve onayı olmadan etkinlik düzenleyemezler, 
9.4-) Topluluklar Rektör, S.K.S.D.B. ve akademik danışman tarafından belirlenen her türlü düzenleme ve 
talimata uygun hareket ederler. 
10. Bu yönerge Gebze Teknik Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğü girer. 
11. Bu yönerge hükümlerini Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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