KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ
DAĞCILIK ve KIġ SPORLARI KULÜBÜ
TÜZÜĞÜ
A) GENEL HÜKÜMLER
KULÜBÜN ADI, MERKEZĠ ve KURULUġU
MADDE 1.1 Öğrenci kulübünün adı “Karadeniz Teknik Üniversitesi Dağcılık ve KıĢ
Sporları Kulübü” dür.
MADDE 1.2 Kulübün kısa adı KTÜDAKS 'tır.
MADDE 1.3 Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi hükümleri
uyarınca, “Karadeniz Teknik Üniversitesi, 61080 Trabzon” adresinde, Öğrenci Etkinlikleri
Birimi Yürütme Kurulu’nun denetiminde çalışmak üzere kurulmuştur.
KULÜBÜN AMACI ve FAALĠYETLERĠ:
MADDE 2.1 Kulübün amacı, tüm doğa sporlarını (dağcılık, kayak, kamp, yürüyüş,
mağaracılık vb.) amatör bir ruhla ve bilimsel bir yaklaşımla yurt içinde ve yurt dışında sosyal
ilişkiler kurarak sevdirmek ve yaymak amacını gütmektedir.
MADDE 2.2 Kulübümüz insan – doğa ilişkilerini, insanın ve doğanın yararı doğrultusunda
pekiştirerek tüm imkânlarını sonuna dek kullanır. Kulübümüz bu faaliyetlerini sosyal
bütünlük içinde gerçekleştirir.
MADDE 2.3 Kulüp faaliyetlerinin amacı, her faaliyete katılan sporcuların tekniğini ve
becerisini o faaliyetin gerektirdiği ölçüde arttırmaktır. Bu amaç doğrultusunda tüm yıl
boyunca çeşitli teorik, pratik eğitimlerden, eğitim kamplarından, tırmanışlardan ve sosyal
aktivitelerden oluşan faaliyetler yapar. Faaliyetlerini her türlü dağ şartlarında yapmayı,
değişik dağların ve değişik mevsimlerin gerektirdiği tekniklerin öğrenilmesini ve
kullanılmasını hedefler.
MADDE 2.4 Kulübümüz yaptığı tüm doğa sporlarını birbirini tamamlayan sporlar olarak
görür. Kayağı da doğa ile birlikte olmayı sağlayan bir spor olarak kabul eder. Kayağın
dağcılıkla ve diğer faaliyetlerle ilişkili olarak kullanılmasını, teknik yönden güçlü, amatör
ruhlu sporcuların yetiştirilmesini ve bu sporcuların üniversite adına amatör kayak
yarışmalarına girmesini teşvik eder. Bu amaç doğrultusunda, kulübümüz doğada yapılan tüm
sporları destekleyen ve bu sporları yapan kulüplerle ilişkiler kurar ve mevcut ilişkilerini
sürdürür.

KULÜBE ÜYE OLMA ve ÜYELĠK HAKLARI
MADDE 3.1 Kulübe sadece Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencileri kayıt olabilirler.
MADDE 3.2 Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencileri, kulüp tüzüğünü kabul ederek bir
dilekçe ile başvurdukları takdirde üyeliğe kabul edilirler. Üyelik kaydı “Kulüp Üyelik
Defteri”ne kaydolmak suretiyle gerçekleştirilir. Kulüp Yönetim Kurulu’nun uygun görmediği
hallerde üyelik başvurusu reddedilebilir.
MADDE 3.3 Kulüp üyeliği için başvurular her yıl güz yarıyılının başlamasıyla başlar ve en
fazla 2 ay sürer. Daha sonra yapılan üyelik başvuruları Kulüp Yönetim Kurulu tarafından
incelenir ve uygun görüldüğü takdirde üyelik başvurusu kabul edilir.
MADDE 3.4 Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim elemanları ve diğer personeli kulüp
tüzüğünü kabul ederek bir dilekçe ile başvurduklarında Kulüp Yönetim Kurulu kararı ile
kulüp üyelikleri kabul veya red edilir.
MADDE 3.5 Daha önce disiplin cezası almış olduğu tespit edilen öğrenciler kulüp
organlarında ve yönetim ve denetleme kurullarında görev alamazlar. Eğer hali hazırda
görevde bulunuyorlarsa kulüp yönetim kurulunun kararı ile yönetim organlarından çıkarılırlar.
Fakat kulüp üyelik haklarından yararlanabilirler.
MADDE 3.6 Üyelik, aktif üyelik, pasif üyelik ve fahri üyelik olmak üzere üçe ayrılır. Aktif
üyelik, birbirini izleyen iki yarıyıl (1 yıl) boyunca üyelik şartlarını yerine getiren ve kulüp
tüzüğünde de belirtilen aktif üyelik kriterlerini karşılayan üyeler için geçerlidir. Bu şartları
yerine getirmeyen üyeler pasif üye konumuna düşerler.
MADDE 3.7 Aktif üyeler, kulübün güz yarıyılı başında başlayan eğitim ve tırmanış
programının tamamına katılmak zorundadırlar. Bu eğitim ve tırmanış programı, yıl boyunca
gerçekleştirilecek olan teorik ve pratik eğitimleri, eğitim kamplarını, tırmanışları
kapsamaktadır. Üyelerin bu faaliyetlere katılıp katılmadığının kontrolü Kulüp Denetleme
Kurulu ve Kulüp Yönetim Kurulu’ndan seçilmiş bir üye tarafından takip edilir.
MADDE 3.8 Pasif üyeler hiçbir surette oy verme ve seçilme hakkına sahip değildir.
MADDE 3.9 Kulüp Yönetim Kurulu üyelerden üyelik aidatı toplama hakkını saklı tutar.
Kulüp üyeleri, yukarıda belirtilen istisnalar dışında kulübün her türlü etkinliklerinde görev
alabilirler.
ONURSAL (FAHRĠ) ÜYELĠK
MADDE 4.1 KTÜ Mezunları, üniversiteden ayrılmış öğretim elemanları, üniversite ve kulübe
önemli katkıları olanlar Kulüp Yönetim Kurulu kararı ve Öğrenci Etkinlikleri Birimi Yönetim
Kurulu’nun onayı ile onursal (fahri) üye olabilirler. Onursal (fahri) üyeler kulüp organlarında
görev alamaz ve oy kullanamazlar. Bunun dışında her türlü kulüp etkinliklerinde görev
alabilirler.

MADDE 4.2 Asil üyelik özelliklerini yitirenler dilekçe ile başvurarak onursal (fahri) üyelik
başvurusunda bulunabilirler. Başvurular Kulüp Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek
kabul veya red edilir.
MADDE 4.3 Kulüp bünyesinde verilen ve 4 yıllık süreyi kapsayan teorik - pratik eğitimlerini,
eğitim kamplarını tamamlayan üyeler öğrenciliklerinden sonra KTÜ bünyesinde çalışmaya
başladıkları takdirde direkt olarak Onursal (Fahri) Üye pozisyonuna geçerler. Sadece bu
maddede belirtilen koşulu sağlayan Onursal (Fahri) Üyeler Genel Kurullara gözlemci sıfatıyla
katılabilirler.
MADDE 4.4 Onursal (Fahri) Üyeler üyeliklerini her yıl yenilemek zorundadır.
MADDE 4.5 Kulüp Yönetim Kurulu Onursal (Fahri) Üyelerden üyelik aidatı toplama hakkını
saklı tutar. Onursal (Fahri) Üyeler ile aktif ve pasif üye aidatları farklılık gösterebilir.
ÜYELĠKTEN AYRILMA ve ÇIKARILMA
MADDE 5.1 Kulüpten ayrılmak isteyenler Kulüp Yönetim Kuruluna dilekçe ile başvururlar.
Yönetim Kurulunun bu konuda alacağı onay kararından itibaren üyelerin kulüple ilişkileri
kesilir. Öğrenci üyelerin, öğrencilikle ilişkilerinin kesilmesi kulüp üyeliğini kendiliğinden
sona erdirir.
MADDE 5.2 Kulüp çalışmalarına katılan öğrencilere, öğrenciliğe yakışmayan tutum ve
davranışlarda bulunmaları halinde KTÜ Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uygulanır. Ayrıca
kulüp faaliyetlerine ilişkin yasak eylem veya uygunsuz davranışlardan birini veya bir kaçını
işleyen kulüp üyesi öğrencilere şu cezalar verilebilir.
a) Uyarma
b) Kınama
c) Geçici olarak faaliyetten alıkoyma
d) Kesin olarak faaliyetten alıkoyma
İlk üç ceza verme yetkisi Kulüp Yönetim Kuruluna aittir. Kesin faaliyetten alıkoyma
cezasını Kulüp Yönetim Kurulu’nun teklifi ile Öğrenci Etkinlikleri Birimi Yönetim Kurulu
verir.
MADDE 5.3 Rektörlük tarafından kulüp üyeliğini sürdürmesinde sakınca görülenlerin
üyelikleri de Öğrenci Etkinlikleri Birimi Yönetim Kurulu’nun alacağı kararla sona erer.
Üyelikten çıkarma kararları kesin nitelikte olup bu kararlar aleyhine başvuruda bulunulamaz.
Ancak Öğrenci Etkinlikleri Birimi Yönetim Kurulu üyelikten çıkarma kararını geri alması
halinde üyelikten çıkarılmış olanlar tekrar kulübe üye olabilirler.
MADDE 5.4 Kulüp üyeliğinden ayrılan veya çıkarılanlar kulüp çalışmaları ve varlığı
üzerinde hak ileri süremezler.
MADDE 5.5 Kulüp üyeliğinden kendi isteğiyle ayrılan veya çıkarılanlar eğer varsa kulüp
aidat borçlarını ödemekle mükelleftir. Üyelikten ayrılmak ve/veya çıkarılmak borçların
feshedilmesini sağlamaz.
MADDE 5.6 Disiplin cezası dolayısıyla üyelikten çıkarılanlar yeniden kulübe üye olamaz.

B) TOPLULUĞUN ORGANLARI
MADDE 6 Kulüp organları Kulüp Genel Kurulu, Kulüp Yönetim Kurulu ve Kulüp
Denetleme Kurulu’ndan oluşmaktadır.
KULÜP GENEL KURULU
MADDE 7.1 Kulüp Genel Kurulu, kulüp bünyesinde verilen teorik ve pratik eğitimlere,
eğitim kamplarına, tırmanışlara katılan ve en az 1 yıl boyunca aktif üye konumunda bulunan
üyelerden oluşur.
MADDE 7.2 Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu ve bu kurulların yedek üyeleri, Kulüp
tüzüğünde belirtilen diğer kurullar her yıl Mayıs ayında bir sonraki akademik yıl için Kulüp
Genel Kurulu’nda seçilir.
MADDE 7.3 Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine Genel Kurul her akademik yılda en az bir
kez toplanır. Ayrıca, kulüp üyelerinden en az 2 yıl (4 yarıyıl) aktif üye konumunda bulunan
üyelerin en az 1/3’ünün imzası Genel Kurulun toplanması için yeterlidir. Aktif üyelerin salt
çoğunluğu olmayan genel kurul toplantısı geçerli sayılmaz. Genel Kurul her yıl en az bir kez
toplanmadığı takdirde, Öğrenci Etkinlikleri Birimi Yönetim Kurulu, kulüp faaliyetlerini
dondurmak yetkisine sahiptir.
MADDE 7.4 Kulüp tüzüğünün kabulü ve değişikler Genel Kurulda oylanır.
MADDE 7.5 Üyelikten çıkarılma teklifleri Kulüp Yönetim Kurulu’nun teklifi, Denetleme
Kurulu’nun onayıyla Genel Kurulda oylanır.
MADDE 7.6 Onursal (Fahri) üyelik, danışmanlık teklifleri Genel Kurulda oylanır. Madde
4.3’de belirtilen koşulları sağlayan Onursal (Fahri) Üyelerin üyelikleri her yıl kendiliğinden
yenilenir ve üyelik için Genel Kurul oylamasına gerek duyulmaz.
KULÜP YÖNETĠM KURULU
MADDE 8.1 Yönetim Kurulu, her yıl mayıs ayında bir sonraki akademik yıl için Genel Kurul
tarafından seçilen bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter (yazman), 1 sayman ve
üç üyeden oluşur. Kulüp Başkanı aynı zamanda Yönetim Kurulunun da başkanıdır. Kulübün
kuruluşundan, ilk Yönetim Kurul toplantısına kadar kulübe müteşebbis kurul başkanı geçici
başkanlık eder ve yönetim kurulu da müteşebbis kurul üyelerinden oluşur.
MADDE 8.2 Yeni yönetim kurulu ilk yönetim kurul toplantısını yapana kadar kulübe bir
önceki dönem kulüp başkanı başkanlık eder.
MADDE 8.3 Yönetim Kurulu üyeleri seçilirken ayrıca en az iki yedek üye de seçilir.
Yönetim Kurulu’nda boşalan üyelik olduğu takdirde, yedek üyeler, seçimde aldıkları oy
miktarı esas alınarak bu üyeliklere getirilirler. Yedek üyeler, Yönetim Kurulu’nun
toplantılarına katılabilirler; ancak karar ve imza yetkileri yoktur.
MADDE 8.4 Yönetim Kurulu en az dört üye ile toplanır. Karar alınabilmesi için salt
çoğunluğun sağlanması gerekir. Toplantılara kulüp başkanı, onun katılamaması halinde ise
başkan
yardımcısı
başkanlık
eder.
Kararlar
oy
çokluğu
ile
alınır.

Mazeret belirtmeden üst üste üç kere toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, yönetim
kurulu üyeliğinden ayrılmış sayılır ve yerine genel kurulda seçilen yedek üyelerden, Madde
8.3’e göre yeni bir üye atanır.
MADDE 8.5 Kulübün temsili, başkan, başkan yardımcısı veya yönetim kurulunun
görevlendireceği üye veya üyelerce yapılır. Yönetim Kurulu, kulüp çalışmalarının en iyi
şekilde yürütülmesinden, denetlenmesinden, tüzüğün uygulanmasından ve demirbaştan
üyelere ve Öğrenci Etkinlikleri Birimi Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.
MADDE 8.6 Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının
başkanlarını belirler, çalışmalarını denetler ve yazılı rapor verilmesini isteyebilir.
MADDE 8.7 Yönetim Kurulu, kulübün öngörülen faaliyet programını, her akademik yılın
başında; faaliyet raporunu ise her akademik yılın sonunda Öğrenci Etkinlikleri Birimi
Yönetim Kurulu’na sunmak zorundadır. Her toplantıda tutanak düzenlenir. Öğrenci
Etkinlikleri Birimi Yönetim Kurulu tarafından istendiği takdirde, bu tutanakları ibraz eder.
MADDE 8.8 Yönetim Kurulu, kulübün üniversite içinde ve dışındaki faaliyetlerini Öğrenci
Etkinlikleri Birimi Yönetim Kurulu’na bildirir.
MADDE 8.9 Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmek için, üyelerin Madde 7.1’de belirtilen
aktif üye koşullarını sağlaması gerekmektedir. Kulüp Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilmek
içinse en az 3 yıl (6 yarıyıl) boyunca aktif üye pozisyonunda olmak, kulüpte verilen teorik ve
pratik eğitimleri eksiksiz olarak tamamlamak ve yaz ve kış olmak üzere en az 10 teknik
tırmanışa katılmış olmak gerekmektedir.
MADDE 8.10 Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmek için başka bir kulübün yönetim
kurulunda yer almamak gereklidir.
MADDE 8.11 Madde 4.3’te koşulları belirtilen Onursal (Fahri) Üyeler Yönetim Kurulu
toplantılarına katılabilirler. Ancak bu kişilerin oy hakkı yoktur.
MADDE 8.12 Yönetim Kurulu, en az 2 yıl (4 yarıyıl) aktif üye konumunda bulunan üyelerin
2/3 çoğunluğunun oylarıyla görevden alınabilirler.
ÇALIġMA GRUPLARI
MADDE 9.1 Her yıl yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programı çerçevesinde
görev dağılımı yapılır ve bu görevleri yürütecek çalışma grupları belirlenir.
MADDE 9.2 Çalışma gruplarının sayısı her yıl faaliyet programındaki ihtiyaca göre
değişiklik gösterebilir.
MADDE 9.3 Her çalışma grubunun bir başkanı olacaktır. Çalışma grubu başkanı ihtiyaç
duyduğu takdirde çalışma grubunda görev alacak çalışma grubu üyelerini belirleyecek ve bu
üyeleri yönetim kuruluna bildirecektir. Yönetim kurulu, çalışma grubu üyelerini
değerlendirecek, aldığı kararı çalışma grubu başkanına bildirecek ve üyeliğe uygun kişileri
çalışma grubu başkanının sorumluluğu altında bu göreve atayacaktır.

MADDE 9.4 Çalışma grupları çalışmalarında Kulüp Yönetim Kurulu’na bağlıdırlar ve
faaliyetleri hakkında haftalık olarak Yönetim kurulu’na bilgi vermek zorundadırlar.
MADDE 9.5 Çalışma grupları kendi içlerinde toplantı yapabilir ve karar alabilirler. Toplantı
yapıldıktan sonra 1 hafta içinde toplantı hakkında çalışma grupları yönetim kuruluna rapor
vermek zorundadır. Ayrıca bu toplantılarda alınan kararlar Kulüp Yönetim Kurulu’nca
onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
DENETLEME KURULU
MADDE 10.1 Denetleme Kurulu, her akademik yıl sonunda bir sonraki akademik yıl için
Genel Kurul tarafından seçilen üç kişiden oluşur
MADDE 10.2 Denetleme Kurulu’nda sadece kulüp bünyesinde verilen tüm teorik ve pratik
eğitimleri ve eğitim kamplarını başarıyla tamamlayan, yaz ve kış olmak üzere en az 15 teknik
tırmanış gerçekleştirmiş olan üyeler ve/veya Madde 4.3’te belirtilen koşulları sağlayan
Onursal (Fahri) Üyeler yer alabilir.
MADDE 10.3 Denetleme Kurulu, kulüp faaliyetlerinin tüzüğe ve Öğrenci Etkinlikleri Birimi
Yönetim Kurulu kararlarına uygun olup olmadığını denetler.
MADDE 10.4 Edinilen demirbaşın kaydının takibinden sorumludur.
MADDE 10.5 Kulüp bünyesinde verilen eğitimlerin işleyişinin takibinden sorumludur. Kulüp
içerisinde verilen eğitimlerde görev alacak olan Eğitmen Yardımcısı ve Eğitmenleri Yönetim
Kurulu’nun teklifiyle sadece Denetleme Kurulu belirler.
MADDE 10.6 Her akademik yıl başında Eğitmen Yardımcılığı ve Eğitmenlik sınavları
düzenler, sonuçları değerlendirir ve sınav sonuçlarına göre eğitimlerde yer alacak Eğitmen
Yardımcılarını ve Eğitmenleri seçer. Eğitmen Yardımcılığı ve Eğitmenlik sınavlarına
Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği şartları sağlayan ve Yönetim Kurulu tarafından seçilen
aktif üyeler katılır.
MADDE 10.7 Yönetim Kurulu her ay yapılan çalışmalarla ilgili olarak Denetleme Kurulu’na
Aylık Faaliyet Raporu verir. Denetleme Kurulu çalışmaların uygun şekilde yapılıp
yapılmadığını kontrol eder. Gerektiği takdirde Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırabilir.
MADDE 10.8 Denetleme Kurulu üyeliğine seçilebilmek için kulüp bünyesinde verilen tüm
teorik ve pratik eğitimleri, eğitim kamplarını başarıyla tamamlamış olmak, yaz ve kış olmak
üzere en az 15 teknik tırmanış yapmak ve kulüp bünyesinde en az 3 yıl (6 yarıyıl) aktif üye
konumunda bulunmak gerekir.

C) MALĠ HÜKÜMLER (GELĠR ve GĠDERLER)
MADDE 11.1 Kulüp kendi adına gelir ve gider yapabilir. Kulübün yapacağı her türlü gelir ve
gider kaydı tutulmak zorundadır. Gerekirse belgelendirilmek zorundadır.
MADDE 11.2 Kulübün her türlü mali konularından Kulüp Yönetim Kurulu’nda yer alan
Sayman görevlidir. Mali konularda sayman Yönetim Kurulu’na, Yönetim Kurulu Denetleme
Kuruluna karşı sorumludur.

D) EVRAKLAR ve DEFTERLER
MADDE 12 Aşağıda listelenen belge ve defterlerin kulüpte bulundurulması ve istendiğinde
ibraz edilmesi zorunludur. Bu defterler Kulüp Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nca
takip edilir.
MADDE 12.1 Üye Kayıt Defteri: Bu defterde; üyelerin ismi, öğrenci numarası, fotoğrafı,
üyelik kayıt tarihi, üyelik niteliği ve imzası yer alır. Bu defter her akademik yıl için
düzenlenir.
MADDE 12.2 Yönetim Kurulu Tutanak Defteri: Kulüp Yönetim Kurulu’nun
gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu toplantıları ve alınan kararlar her toplantı sonunda bu deftere
işlenir ve toplantıya katılan Yönetim Kurulu tarafından defter imzalanır. Toplantı
tutanaklarının deftere işlenmesinden Yönetim Kurulu üyesi olan Genel Sekreter (Yazman)
sorumludur.
MADDE 12.3 Genel Kurul Tutanak Defteri: Kulüp bünyesinde gerçekleştirilen Genel
Kurullarda alınan kararlar bu deftere işlenir. Toplantı kararlarının deftere işlenmesinden
mevcut Yönetim Kurulu üyesi olan Genel Sekreter (Yazman) sorumludur.
MADDE 12.4 DemirbaĢ Kayı Defteri: Kulüp bünyesinde yer alan ve kulübe ait olan her
türlü demirbaş malzeme, teknik ekipman bu deftere kaydedilir. Kayıtların yapılmasından,
demirbaşların ve ekipmanların takibinden Kulüp Yönetim Kurulu’nca seçilmiş olan Yönetim
Kurul üyesi sorumludur.

E) GENEL HÜKÜMLER
MADDE 13 Kulübün kapatılma yetkisi Öğrenci Etkinlikleri Birimi Yönetim Kurulu önerisi
ile yalnızca Rektörlüğe aittir. Kulüp Yönetim Kurulu hiçbir şekilde topluluğu kapatma,
çalışmalarını durdurma kararını alamaz. Çoğunluk sağlansa bile Kulüp Yönetim Kurulunun
böyle bir karar almaya yetkisi yoktur.
MADDE 14 Kulüple ilgili her çeşit duyuru ve kararların öğrenciler ve üniversite personeli
tarafından rahatlıkla izlenebilmesi için kampüs alanında duyuru asılabilecek yerlere kulüple
ilgili her türlü afiş, duyuru ve reklâmlar Öğrenci Etkinlikleri Birimi Yönetim Kurulu’nun izni
ve onayıyla asılabilir.
MADDE 15 Bu tüzüğün yürürlüğe girmesinden sonra yapılabilecek değişiklikler, Kulüp
Yönetim Kurulu tarafından gerekçelendirilmiş ve Öğrenci Etkinlikleri Birimi Yönetim Kurulu
tarafından onaylanmış yazılı bir teklifin, kulüp genel kurulu üyelerinin 1/3’ü veya Kulüp
Yönetim Kurulu tarafından getirilmesi ve bu teklifin kulüp genel kurulunun 2/3’ünün oyuyla
kabul edilmesiyle gerçekleşir.
MADDE 16 Kulüp tüzüğünde yapılabilecek değişikliklerden sonra kulüp tüzüğünün son
şeklinin bir kopyasının Öğrenci Etkinlikleri Birimi Yönetim Kurulu’na verilmesi zorunludur.
MADDE 17 Kulüp, üniversite tarafından kendilerine tahsis edilmiş ortak mekânları
kullanabilir.

MADDE 18 Kulüp sorumluları ve üyeleri kendi kullanım ve varsa ortak kullanım alanlarının
kulüp amaçlarına uygun olarak kullanımından sorumludur, denetleyicidir. Bu amaçlar dışında
kullanılmasının tespiti durumunda Kulüp Yönetim Kurulu toplanarak bu kişiler hakkında
gerekli kararı alır ve karar Öğrenci Etkinlikleri Birimi Yönetim Kurulu onayına sunulur.
MADDE 19 Bu tüzük , "Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi"nin
tanımlayıcısıdır. Bu tüzükte ve adı geçen yönergede hükmü bulunmayan durumlarda
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğrenci Etkinlikleri Birimi Yönetim Kurulu’nun kararları
geçerlidir.

