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ATATÜRK ÖĞRETMEN AKADEMİSİ  

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ 

Amaç 

            MADDE 1 - Bu yönergenin amacı; ‘öğrencilerin beden ve ruh sağlığının korunması, 
çalışma, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarının’ 
karşılanmasına yönelik olarak ders dışı zamanlarını bilimsel, sanatsal, kültürel, sosyal ve 
sportif etkinliklerle değerlendirmek amacıyla öğrenci kulüpleri ve birliği kurulması, bununla 
ilgili usul ve esasların belirlenmesidir. 
  

            Kapsam 

            MADDE 2 - Bu Yönerge, Atatürk Öğretmen Akademisi’nde kurulan öğrenci 
kulüpleri ile ilgili usul ve esasları kapsar. 
  

            Öğrenci Kulüpleri 

            MADDE 3 - Atatürk Öğretmen Akademisi’nde öğrencilerin ders dışı etkinliklerini 
düzenlemek üzere bilimsel, sanatsal, kültürel, sosyal ve sportif alanlarda faaliyet gösteren 
öğrenci kulüpleri kurulur. 
  

            Öğrenci Kulüplerinin Kurulması 

            MADDE 4 - Öğrenci kulüpleri en az beşi yönetim kurulunu oluşturmak üzere on 
kurucu öğrencinin başvurusu ve incelenmesi sonrasında Akademi Başkanlığı onayı ile 
kurulabilir. 5 kişilik Yönetim Kurulu kendi aralarından oylama yaparak kulüp başkanını 
seçer.  Danışmanlar Kulüp Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Öğrenci Kulüpleri Akademi 
Başkanlığı’na bağlı olarak Akademi başkanının görevlendireceği kişilerin denetiminde 
faaliyetlerini sürdürürler. Yıl içinde yapacakları faaliyetlerini yazılı olarak Öğrenci Konseyi 
aracılığı ile Akademi Başkanlığına bildirirler. Etkinliklerin öncelikleri, öğrenci kulüplerinin 
verdikleri dilekçe tarihine göre sıralanır.  
            

Danışmanlar 

            MADDE 5 - Her öğrenci kulübü için ihtiyaç durumuna göre danışman/danışmanlar, 
öğretim elemanları/akademi personeli arasından Kulüp Yönetim Kurulu tarafından seçilir.  

             

Danışmanların  Görevleri 

            MADDE 6 – Danışmanların görevleri şunlardır; 

            a) Öğrenci kulüpleri için hazırlanacak olan plan, program ve bütçelerin oluşmasında 
kulüplerin yönetim kurullarına yardımcı olmak ve etkinlikleri izlemek, 

            b) Akademi öğrenci kulüplerine tahsis edilen eşyaların uygun şekilde kullanımının 
takibini yapmak, 

            c) Her öğrencinin kulüp etkinliklerine katılmasını özendirmek, 

            d) Yıl içinde düzenlenecek olan kulüp toplantılarının en az ikisine (her akademik 
dönemde en az bir toplantıya) katılmak 
  



 

 

            Kulüplere Üyelik 

            MADDE 7 – 

Kulüplere üyelik işlemleri Atatürk Öğretmen Akademisi’ne kayıtlı tüm öğrenciler için 
elektronik ortamda gerçekleşir.   

Akademi öğretim elemanları ile idari personeli de kulüplere üye olabilirler ve her türlü 
etkinliklere katılabilirler. Ancak bu kişiler yönetimde yer alamazlar.  

Kulüpler, üyelerinin kendi aralarından seçtikleri bir başkan ve dört üyeden oluşan kurul 
tarafından yönetilirler. Birden fazla kulübe üye olabilirler ancak birden fazla kulubün yönetim 
kurulu üyesi olamazlar.     
  

             Kulüp Üyeliğinden Ayrılma 

            MADDE 8 -Her üyenin kulüpten ayrılma hakkı saklıdır. Kulüp üyeliğinden 
ayrılmak isteyen öğrenciler, öğrenci portallarına giriş yaptıktan sonra ‘Kulüp Üyelik 
İşlemleri’ne ilişkin linki tıklayarak ayrılmak istediği kulüpten üyeliğini silebilir. 
 
Akademi’den izinli ayrılan öğrenci, kaydını yenileyinceye kadar kulüp ile ilgili aktivitelere 
ve/veya seçimlere katılamaz. 

 

            Kulüp Üyeliğinin Düşmesi 

            MADDE 9 - Kulübün amaçlarına aykırı çalışma yapan veya verilen görevi yerine 
getirmeyen üyeler, ilgili öğrenci kulübü yönetim kurulunun yazılı uyarısına rağmen bu 
tutumlarında ısrar ederlerse, yine yönetim kurulunun kararı ile üyelikten çıkarılırlar.  

Mezun olan, kaydını sildiren veya akademi tarafından kaydı silinen her öğrencinin kulüp 
üyeliği veya üyelikleri otomatik olarak düşer. 

Kulüp yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılan üyeler mazaret bildirmeden ardışık 3 
toplantıya katılmazlarsa o kulüple ilişkileri kesilir. 
 
  
            Yönetime Seçilebilme Koşulları 

            MADDE 10 - Öğrencilerin Kulüp başkanı ve yardımcısı olabilmeleri, ya da yeni 
kulüp kurulabilmesi için genel not ortalamasının 1.80’den az olmaması gerekir. 
  

            Kulüplerin Gelirleri 

            MADDE 11 - Öğrenci Kulüplerinin gelirleri şunlardır; 

a) Kulüplerin düzenleyeceği gösteri, yarışma, seminer, (AÖA temalı giyim-hediyelik 
eşya satışı) vb. etkinliklerden elde edilecek gelirler, 

b) Kişi ve kuruluşlar tarafından yapılacak olan sponsorluklar, yardım ve bağışlar. 
c) Akademi Başkanlığının önereceği, Akademi Yönetim Kurulu’nun onaylayacağı 

bütçeden yararlanmak isteyen kulüpler harcamalarını önceden Akademi Başkanlığı’na 
bildirip onaylatarak, sonrasında fatura getirip ödeme yapıldıktan sonra makbuz 
vererek işlemleri gerçekleştirirler.  Yıllık bütçedeki kaynak harcanmadığı taktirde bir 
sonraki yıla aktarılır. Kulüpler birbirleriyle koordine olarak belli etkinlikler için 
bütçelerinden katkı yaparak ortak bütçe oluşturabilirler.   
  



 

 

            Kulüplerin Giderleri 

            MADDE 12 - Öğrenci kulüplerinin giderleri 

            a) Kulüp etkinliklerinin gerektirdiği demirbaşların alımı, 

            b) Kulüp etkinliklerinin gerektirdiği ulaşım ve organizasyon giderleri, 

            c) Kulüp etkinliklerinde kullanılan araç, gereç ve eşyanın bakım ve onarım giderleri 

d)Kulüp etkinliklerinin gerektirdiği diğer giderler 
  

            Harcamaların Yapılması 

            MADDE 13 - Öğrenci kulüplerinin elde ettikleri gelirlerin harcamaları, kulüp 
danışmanı ve öğrenci konsey başkanı onayı ile yapılır. 
  

            Belgeler 

            MADDE 14 - Her kulüpte bulundurulması ve gerektiğinde Akademi Başkanlığınave 
Öğrenci Konseyine sunulması zorunlu belgeler şunlardır: 

            a) Üye kayıt defteri, 

            b) Karar defteri, 

c)Gelir ve gider defteri 

 

            Kulüplerin Feshi 

            MADDE 15 - Kulüp üyeleri kulübün feshine karar verebilirler. Feshe karar 
verebilmek için üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması zorunludur. İkinci toplantıda 
belirtilen çoğunluk sağlanmazsa, kulüp yönetim kurulu kulübün feshine karar verebilir. 
Kulübün feshiyle ilgili karar yazılı olarak Akademi Başkanlığına bildirilir. Kulübün feshi 
halinde kulübün malvarlığı Atatürk Öğretmen Akademisi’ne geçer. 
  

            Disiplin İşleri 

            MADDE 16 -Akademi Başkanlığı kulüp etkinlikleri kapsamında kulüp amaçlarına 
ters düşen ya da Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne aykırı davranışlarda bulunan öğrenciler 
hakkında, Başkanlık onayı ile Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca işlem yapar. 

 

            Etkinliklerin Yapılması ve Akademi Başkanlığı’ndan Onay Alınması 

            MADDE 17 - a) Öğrenci kulüpleri eğitim-öğretim yılı içinde en az 2 (iki) etkinlik  
(her yarıyıl en az iki etkinlik)gerçekleştirmelidir. Etkinlikler gerçekleştirilemezse kulüplerde 
yönetim değişikliğine gidilecektir.  

            b) Planlanacak etkinlikler nedeniyle yapılan toplantılarda, alınacak kararlar için 
öğrenci kulüpleri Danışmanlarının, Öğrenci Konseyi Başkanı ve Akademi Başkanının oluru 
ve imzası gerekmektedir. 

 

 

 

 



 

 

            Yürürlük 

            MADDE 18 -  Bu Yönerge, Atatürk Öğretmen Akademisi Yönetim Kurulu’nun 
11.02.2020 tarihli kararıyla yürürlüğe girmiştir. 
  

            Yönetme 

            MADDE 19 - Bu Yönerge hükümlerini Atatürk Öğretmen Akademisi Başkanlığı 
yürütür. 

  


