
Kulüp Yönetmelik (Constitution Bylaws) 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Dağcılık Ve Doğa Sporları kulübü 

(DAUDAK) 
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1.1 Kulübün ismi 

1.1.1 Klubün resmi ismi “ Doğu Akdeniz Üniversitesi Dağcılık Ve Doğa Sporları Kulübü”’dür. 

1.1.2 Tek Kısaltması DAUDAK’tır. 

1.2 Dil 

1.2.1 Resmi dil Türkçedir. 

1.3 Hukuki Durum 

1.3.1 DAUDAK Doğu Akdeniz Üniversitesi Aktivite Merkezi Tarafından resmi olarak tanınan bir 

Kulüptür. 

1.3.2 DAUDAK herhangi bir hükümete bağlı olmayan,herhangi bir din’e mensup olmayan,herhangi 

bir ırka ait olmayan KKTC Mağusada kurulmuş bir öğrenci organizasyonudur. 

1.4 yönetmeliği  (Kurallar ve Kanunlar) 

1.4.1 DAUDAK’ın yönetmeliğine göre yönetilmesi mecburidir. 

1.4.2 Yasalar DAUDAK’ın en önemli kurallarıdır. Hiç kimse bu kuralları bozamaz. 

1.4.3 Yönetmelikler DAUDAK’ın iç işlerini düzenler. 

1.5 Logo 

1.5.1 Resmi logo üst tarafı yarım üçgen, alt tarafı 3 kenardan oluşan sol üst kenarı kilitli karabina’ya 

benzetilmiş gri,diğer kenarlar mavi olan,altında klubün kısaltması DAUDAK yazılmış onun 

altına da tam isim yazılmış beyaz fon üzerinde bulunur. 

1.5.2 Sadece bu resmi Logo DAUDAK tarafından kullanılır. 

1.5.3 Bu logo sadece DAUDAK yönetimi tarafından veya DAUDAK yönetiminin izin verdiği kişilerce 

kullanılır. 

1.5.4 Logonun izinsiz kullanımı yönetim tarafından yaptırım uygulanmasına açabilir. 

1.6 Yayınlar 

1.6.1 Bütün yayınlar(basılmış veya dijital) DAUDAK ismi ve DAUDAK logosu olması zorunludur. 

Yayımlanmadan önce yönetime sunulup onay alınması zorunludur. 

 

2 
 

 DAUDAK yönetimi 

2.1 Genel 

2.1.1 DAUDAK yönetimi aşağıda belirtilen özellikleri taşıması mecburidir: 

a. Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi olması 

b.Aktif bir üye olması( Aktif üye: Bir akademik yıl içerisinde etkinliklerin %80’ine katılan ) 

c.Dağcılık ve doğa sporları ile ilgili orta seviyede bilgisi olması,DAUDAK’ın yönetim işlerini genel 

hatlarıyla bilmesi. 

d.Güncel yönetim tarafından değerlendirilmesi ve seçilmesi 

e.DAUDAK’ın ruhuna,yaptığı işlere ve yönetilmesine karşı işler yapmamış olması. 

3 Resmi yönetim sorumlulukları 

3.1 

a. Yasalara ve yönetmeliğe uyması zorunludur. 

b. Pozisyonun sorumluluklarını layığıyla yerine getirmesi gerekir. 



c. Kulüp başkanını veya başkan yardımcısını yaptığı aktiviteler hakkında bilgilendirmesi 

mecburidir. 

d. Gelecekte DAUDAK’ın devamlılığı ve sürekliliği için çalışmalar yapmalıdır. 

3.2 Durdurma 

a. Dolancırıcılık  

b. DAUDAK yönetmeliğine göre görevleri yerine getirememe 

c. DAUDAK yasa ve yönetmeliğine uymama. 

d. Kasten yönetimin kararlarına karşı sürekli karşı olma. 

e. Resmi yönetimin 2/3 oyu geçmesi halinde yukarıda belirtilen haller kanıtlanmış olur. 

3.3 Resmi Yönetim Toplantıları 

3.2.1 İzin ve toplantıya katılamam durumu en geç 12 saat önceden Kulüp başkanına 

bildirilmesi gerekir. Acil durumlar başkan tarafından değerlendirilip öyle izin velicektir. 

3.2.2 İzin, anca kişi kendisi hastaysa veya şehir dışındaysa verilir, sınav,yapılacak işler bahane 

gösterilemez. 

3.2.3 Toplantıya 15 dakikadan fazla geç kalan kişilere Uyarı kağıdı verilecektir. 

3.2.4 Uyarı kağıdı başkan tarafından kağıda basılmış şekilde kişiye teslim edilecektir. 

3.2.5 3 uyarı alan kişi yönetimden atılacaktır. 

4 Cezalar ve kurallar 

4.1 Resmi yönetim,cezalar: 

4.1.1 Resmi yönetim 
a. Uyarılar yazılı veya sözlü(Sözlü uyarı sadece kulüp başkanı tarafından yapılabilir) Yasa ve 

yönetmelik kurallarını uyulmaması halinde kişiyi uyarmak için atılan ilk adımdır. 

b. Yasaları ve yönetmeliği bozan kişi kendini savunma hakkına sahiptir. 

c. 3. uyarıdan sonra 4. Uyarı verilmeksizin herhangi bir oylamaya tabi tutulmadan kişi 

yönetimden çıkarılır. Kulüp başkanın uyarı vermesi gereken durumlarda kişiyle olan vaziyetini 

gözetmeksizin o kişiye uyarı vermesi zorunludur. 

d.2/3 oy ile resmi yönetim,resmi yönetimde olan bir kişiyi yönetimden çıkarma teklfini kulüp 

başkanına sunabilir. 

e. Resmi KKTC anayasını bozan durumlarda başkan hiçbir yönetim üyesisin tavsiyesini  

almadan kişiyi yönetimden çıkarabilir 

       f. Resmi yönetimin çoğunluğunun ve klubün (eski)danışman başkanlarının de onayı alınarak 

kulüp başkanının görevi sona erdirilebilir 

       g. Resmi yönetim DAUDAK etkinliklerini yönetme, idare etme gibi görevleri yerine getirmesi 

zorunludur. 

      h. Yönetimin DAUDAK için  fikir üretme, çalışma, toplantıları takip etme gibi yükümlülükleri 

vardır. 

     ı.Yönetim üyeleri yeni projeler geliştirmeli,kulübe zaman ayırmalı ve hem kişisel hayatlarında 

hemde gerek sosyal medya gibi platformlarda kulup adına reklam yapmaları iyi şeyler 

konuşmaları gerekir. 

     i.DAÜDAK yönetimde bulunan kişi, herhangi bir öğrenci kulübünün aktivitelerinde faal rol 

alamaz, görev kabul edemez, yardım edemez.(Kişinin fakültesine bağlı kuruluşlar hariç) Sadece 

üye pozisyonunda etkinliklere gidebilir. 

( DAÜDAK’ın herhangi bir etkinliği veya toplantısı olmadığı zaman) 

            j-DAÜDAK yönetiminde bulunan kişi, hiçbir şekilde ırkçı söylemler söyleyemez, üyeleri veya 

yönetimden birini dışlayamaz, aşağılayamaz. Birisinin ırkını baz alarak değerlendirmek hakkında 

konuşması durumunda kişiye zorunlu uyarı verilir. 

 



k-DAÜDAK yönetiminde bulunan kişi, üyelere veya yönetimden herhangi bir kişiye küfür, 

hakaret gibi söylemlerde bulunamaz, yönetim içinde herkesin birbiriyle saygı çerçevesinde 

konuşması mecburidir, herhangi bir durumda başkan uyarı verebilir. 

l- DAÜDAK yönetimde bulunan kişi, hiçbir şekilde kulübü aşağılayıcı sözler söyleyemez, DAUDAK’ı 

diğer oluşumlarla kıyaslama yapamaz 

m-Yönetimden herkes fikir sunabilir, kulüp başkanı bunları dinleyip değerlendirmek 

zorundadır. 

o- Her ay bir değerlendirme toplantısı düzenlenip, yapılan etkinlikleri değerlendirip yeni 

etkinliklerin planı yapılacaktır. 

        p-Yönetime yeni seçilecek biri oylamaya sunulur, fazla oy neyse karar o olur. 

       r- Yönetim arasında geçen konuşmalar, tartışmalar ve alınan kararlar gizli kalmalıdır. Hiçbirşekilde 

dışarıya yansıtılamaz. 

       t. Yönetim üyesisin görev yapmadığı başkan tarafından belirtilirse 2/3  oy alınması ile kişi 

yönetimden çıkarılabilir. 

       u. Etkinliklerde karar verilirken herhangi bir çözüme ulaşılmazsa son kara kulüp başkanına aittir. 

        

       


