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T.C. 

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 

  SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 

 ÖĞRENCİ BİLİMSEL VE TEKNİK GEZİ YÖNERGESİ 

 

 

 

 Amaç 

 

 Madde 1. Bu yönerge, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencilerinin bilimsel, 

sosyal ve kültürel alanlarda bilgi, beceri ve deneyimlerini arttırarak kişisel, akademik ve 

mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak ve teorik bilgilerini uygulama ile pekiştirmelerini 

sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek olan araştırma ve inceleme gezilerine yönelik ilkeleri 

içermektedir. 

 

 Kapsam 

 

 Madde 2. Bu yönerge, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde öğrenim gören tüm 

öğrencileri ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi personelini kapsar. 

  

 Dayanak 

 

 Madde 3. Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14-b/2.-8. ve 47. 

Maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

 Tanımlar 

  

 Madde 4. Yönergede geçen terimler; 

a. Üniversite: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’ni, 

b. Rektör: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü’nü, 

c. Daire: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nı, 

d. Gezi: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde düzenlenecek olan bütün gezileri, 

e. Kulüp: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesindeki Öğrenci Kulüplerini tanımlar. 

  

 Genel Hükümler 

  

 Madde 5. Gezi başvuruları; Fakültelerde Dekan, Yüksekokullarda ve Enstitülerde 

Müdür, öğrenci kulüplerinde akademik danışman tarafından ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe yazılı 

olarak yapılır. Bu birimler yoluyla Daireye iletilir. Talepler, Daire tarafından incelemeden 

geçirilerek İdari Mali İşler Daire Başkanlığına bağlı araç ve şoförlerin uygunluğuna bakılarak 

Rektörlük oluruna sunulur. 

a. Güz ve bahar yarıyıllarında, ayrı ayrı olmak üzere, ilgili Yüksekokul, Fakülte ve 

Enstitülerdeki bölüm veya programlar en çok iki kere teknik ve kültür gezisi 

düzenleyebilirler. Ders kapsamında gerçekleştirilmesi gereken uygulama gezileri, bu 



sayının dışındadır. 

b. Ders uygulaması kapsamında gerçekleştirilecek olan geziler, yarıyıl başında ilgili birim 

tarafından Daireye bildirilir. Bu uygulama gezileri, teknik ve kültür gezilerinden öncelikli 

olarak değerlendirilir. 

c. Üniversiteyi temsil faaliyetlerini Türkiye Üniversite Sporları programı çerçevesinde 

yürüten spor takımlarının kamp ve sportif gezileri, öncelikli olarak değerlendirilir. 

d. Geziler için ilgili birim tarafından, planlanan gezi tarihinin 20 gün öncesinden, yazılı 

olarak Daireye başvuru yapılmış olmalıdır. Süresinde yapılmayan ve eksik belge ile 

yapılan başvurular, dikkate alınmaz. Sözlü başvurular ile araç-gün tahsisi talepleri kabul 

edilmez. 

e. Ders amaçlı gezilerde, dersten sorumlu öğretim elemanı başvuruda bulunmalı ve ilgili 

birim yönetim kurulunun gerekçeli kararı alınmalıdır. 

f. Ders kapsamında programlanan geziler, yalnız ilgili derse kayıtlı öğrenciler ile dersin 

yürütülmesinde sorumlu öğretim elemanı, yardımcıları ve gerekli hallerde ilgili bölümün 

diğer öğretim elemanlarının katılması ile birlikte gerçekleştirilir. 

g. Öğrenci kulüplerinin düzenleyecekleri geziler, topluluğun etkinlik alanları ile 

örtüşmelidir. 

h. Öğrenci kulüplerinin gezileri, ilgili topluluğun akademik danışmanı nezaretinde yapılır. 

i. Gerçekleştireceği etkinlik ile Üniversitemizi temsil edecek olan kulüpler, başvurularına ev 

sahibi tarafından gönderilmiş davet yazısı ve etkinlik programını (afiş, poster, web çıktısı 

vb) eklenmelidirler. 

j. Ders dışı yapılacak bilgi, görgü, inceleme ve kültür gezilerinin öncelikle ilgili bölümün ve 

programın hedeflerine uygun olması gerekir. Bu tür gezi başvurularında ayrıntılı gerekçe 

yazılmalıdır. Başvuru yapan bölüm, program veya ders içeriği ile örtüşmeyen ve öğrenci 

topluluğu etkinlik alanına girmeyen doğa-kültür vb. gezileri dâhil olmak üzere diğer tüm 

başvurular destek kapsamı dışındadır. 

k. Talep edilen gezilerde, ilgili derste akademik başarısı 2.50'nin altında olan öğrenciler 

teknik gezilere, genel akademik başarısı 2.00'nin altında olan öğrenciler ise kültür 

gezilerine katılamazlar, bu konudaki sorumluluk gezi talebinde bulunan öğretim 

elemanlarındadır. 

l. Geziye katılacak tüm kişiler "katılım başvuru formunu" doldurmalı ve imzalamalıdır.  

m. Gezi ile ilgili önceden belirlenen ve bildirilmiş olan güzergâh dışına, yol yapımı, kaza vb. 

gibi zorunlu durumlar olmadıkça çıkılamaz. Aksi hallerde, tüm hukuki sorumluluk gezinin 

yürütülmesinden sorumlu bulunan öğretim elemanına aittir. 

  

 Madde 6. Ders amaçlı yapılan geziler haricinde yapılan diğer gezilere katılan 

öğrenciler, görevli veya izinli sayılmazlar. 

  

 Madde 7. Gezi taleplerine, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın bütçe 

imkânları ölçüsünde destek sağlanır. 

 

 Madde 8. Ders kapsamında gerçekleştirilmesi talep edilen geziler final sınav 

dönemlerinde yapılamaz. Yarıyıl içinde düzenlenecek gezilerin de öğrencilerin sınav 

tarihlerinde olmaması gerekir. 



 

 Madde 9. Her gezi sonunda, düzenleyici-sorumlu öğretim elemanı tarafından 'Gezi 

Raporu' hazırlanır. Raporda, program kapsamında ziyaret edilen yerler/kurumlar, görüşülen 

kişiler, görüşülenlerin iletişim bilgileri, gezi sonunda edinilen deneyimler ve öğrencilere 

sağladığı yararlar vb. bilgilere yer verilir. Rapor, gezinin sonuçlanmasının ardından 1 hafta 

içinde ilgili Dekanlık/Müdürlüğe teslim edilir. Bu raporlar gezi bitiminden sonraki 15 gün 

içinde Dekanlık/Müdürlük tarafından Daireye iletilir. 

 

 Madde 10. Gezide kullanılacak araçla ilgili otoban, köprü geçiş ve park ücretleri, 

geziyi talep eden birim veya talep eden öğrenci kulübü tarafından karşılanır. Ayrıca gezi 

kapsamında ziyaret edilecek sergi, fuar, müze, ören yeri, gösteri merkezleri vb. yerlerin giriş 

ücretleri katılımcılara aittir.  

  

 Sorumluluk 

 

 Madde 11. Bu yönergede belirtilen hususların yerine getirilmesinden, ilgili akademik 

ve idari birim yöneticileri ile kulüplerin yönetici ve akademik danışmanları sorumludur.  

  

 Madde 12. Yönerge yükümlülüklerine uymayan öğretim elemanı, kulüp akademik 

danışmanı ve kulüp yöneticileri, bir akademik yıl içinde yeniden herhangi bir gezi talebinde 

bulunamazlar. 

  

 Disiplin 

  

 Madde 13. Düzenlenen her türlü gezide öğrenciler, yükseköğretim öğrenciliği ve 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ni temsil etmenin gerektirdiği tutum ve davranış içerisinde 

bulunmaya özen gösterir. Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği 

hükümleri gezi süresince de geçerlidir.  

  

 Yürürlük 

  

 Madde 14. Bu yönerge, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosu’nun 19.09.2013 

gün ve 85 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. 

  

 Yürütme 

  

 Madde 15. Bu yönerge hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü 

yürütür. 
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T.C. 

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ 
 

I.BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç 

MADDE 1 - (1) Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı uygulamasının amacı, Bilecik 

Şeyh Edebali Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bir 

işte çalışarak ve becerilerini geliştirerek hayata hazırlanmalarına, iş disiplini edinmiş, üretken 

bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır. 

Kapsam 
MADDE 2 - (1) Bu yönerge, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığı ile kısmi zamanlı öğrenci çalıştıracak tüm birimler ve kısmi zamanlı çalışacak tüm 

öğrenciler tarafından uyulması gereken usul ve esasları kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 - (1) Bu esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46. maddesinin son 

fıkrası hükmü ile Yükseköğretim Kurumlarındaki Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılabilmesine 

İlişkin Usul ve Esaslar’a dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 - (1) Yönergede geçen terimler; 

a)Üniversite: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini, 

b) Rektör: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörünü, 

c)Yönetim Kurulu: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 

d) Birim: Kısmi zamanlı öğrencilerin çalıştığı Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Merkez, Genel 

Sekreterlik ve Daire Başkanlıklarını,  

e)Birim Yöneticisi: Kısmi zamanlı öğrencilerin çalıştığı birimlerin yöneticilerini,  

f)Kısmi Zamanlı Öğrenci: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde kayıtlı kısmi zamanlı 

olarak geçici işlerde çalıştırılan ve bu yönerge esaslarına göre çalışan öğrenciyi,  

g) Daire Başkanlığı: Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığını,  

h) Yönerge: Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesini,  

i)Yürütme Kurulu: Bir öğretim yılında, hangi birimde ne kadar kısmi zamanlı öğrenci 

çalıştırılacağını belirleyen, iş duyurularını yapan, denetim mekanizmasını çalıştıran kurulu ifade 

eder. 

II.BÖLÜM 

Kısmi Zamanlı Olarak Çalıştırılacak Öğrecilerin Belirlenmesinde 

Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Kısmi Zamanlı Çalıştırılacak Öğrencilerde Aranacak Özellikler 

MADDE 5 - (1) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs 

verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda 

belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, Üniversitemizde kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde 

çalıştırılabilir. 

a)Tezsiz yüksek lisans öğrencisi, özel öğrenci hariç olmak üzere Bilecik Şeyh Edebali 

Üniversitesinde kayıtlı öğrenci olmak, 

b) Normal Eğitim-Öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak, 

c)Kınama cezası veya daha üstü ceza almamış olmak, 

d) Yetim maaşı ve nafaka dışında asgari ücret düzeyinde herhangi bir gelire sahip olmamak, 
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e)Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilere uygulanan sözleşmeye aykırılık nedeniyle 

sözleşmesi feshedilmemiş olmak 

f)Herhangi bir kamu – özel kurum veya kuruluşlardan burs almıyor olmak, 

g) Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak, 

h) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak, 

i)Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu 

belgeleyen öğrenciler, engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, 

disiplin cezası almamış olmak ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak dışında yukarıdaki şartlar 

aranmaz. 

Kısmi Zamanlı Çalıştırılacak Öğrencilerin Sayılarının Belirlenmesi 

MADDE 6 -  (1) Birimler, kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırmak istedikleri öğrenci 

sayılarını ve çalıştıracakları yerleri listeleyerek Birim Yöneticisi imzasıyla Eylül ayı sonuna kadar 

Daire Başkanlığına gönderirler. 

(2) Birimlerin, kısmi zamanlı çalıştıracakları öğrenci sayıları; birimlerin yerine getirmek 

zorunda oldukları görevler, birimlerin özelliği, insan kaynağı ihtiyacı ile kısmi zamanlı öğrenci 

çalıştırma maliyeti ve bütçe imkanları dikkate alınarak Daire Başkanlığınca birimler itibarıyla 

belirlenerek Rektörlük onayına sunulur. 

(3) Belirlenen kısmi öğrenci sayıları mali yıl içinde birimlerin istekleri doğrultusunda 

artırılamaz. Ancak işten ayrılan öğrenci yerine bir başka öğrenci teklif edilebilir. 

Başvuru Şekli ve Zamanı 

MADDE 7 - (1) Hangi birimde, aylık kaç saat ve ne kadar kısmi zamanlı öğrencinin 

çalıştırılacağına dair genel duyuru Ekim ayı başında Daire Başkanlığı aracılığı ile ilgili birimlere 

resmi yazı yolu ve internet aracılığıyla duyurulur.  

(2) Başvurular İş Başvuru Formu (Form 1)  ile ilgili birimlere yapılır. 

Öğrencilerin Seçimi ve Onaya Sunulması 

MADDE 8 - (1) Birimlerde çalıştırılacak kısmi zamanlı öğrenciler; yönergenin 5. 

maddesinde şartları taşıyıp taşımadıkları, maddi durumları, çalıştırılacakları işe beceri ve 

yetenekleri açısından uygunlukları, ders programlarının çalışacakları işe uygunluğu gibi hususlar 

yönünden çalıştırılacağı birimde oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilerek belirlenir.  

(2) Birim tarafından belirlenen öğrenciler bir üst yazı ve öğrenci listesi ile birlikte Daire 

Başkanlığına bildirilir.  

(3) Daire başkanlığınca kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışacakların listesi Rektörlük 

onayına sunulur. Rektörlük tarafından onaylanan liste Üniversitenin web sitesi ile birimlerin ilan 

panolarında duyurulur. 

İşe Başlama İçin Gerekli Belgeler 

MADDE 9 - (1) Daire Başkanlığınca kısmi zamanlı çalıştırılmasına karar verilen 

öğrencilerden, aşağıdaki belgelerin tamamlanması istenir. 

a)İş başvuru formu, 

b) Nüfus cüzdan fotokopisi, 

c)Yeni tarihli öğrenci belgesi, 

d) Transkript, 

e)İkametgâh belgesi, 

f)Savcılık temiz kâğıdı, 

g) 4 adet fotoğraf, 

h) Kısmi Zamanlı Öğrenciye ait banka hesap numarası (Daire Başkanlığından bildirilen 

bankaya ait) 

Sözleşme Yapılması 

MADDE 10 - (1) Kısmi zamanlı çalıştırılmasına karar verilen öğrenci ile Rektörlük arasında 

“Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi” (Form 2) imzalanır. Sözleşme,  Rektörlük adına 
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Daire Başkanı tarafından imzalanır. Öğrenciler ile yapılacak sözleşmenin süresi, en fazla işe 

başlama tarihinden itibaren 12 aydır. Öğrenci ile yapılan sözleşme, öğrencinin talep etmesi ve 

üniversitenin uygun görmesi halinde yenilenebilir. 

 

III.BÖLÜM 

Çalışma İlkeleri 

Çalışma Süresi ve İdari Mali Esaslar 

MADDE 11 - (1) Kısmi zamanlı çalıştırılacak öğrencilerin çalışma süresi haftada en çok 15 

saattir. Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımı, işin başlama ve bitim saatleri birim 

yöneticilerince belirlenir. 

(2) Kısmi zamanlı çalıştırılacak öğrencinin yapacağı iş ve işlemler, çalıştığı birim tarafından 

önceden tanımlanarak belirlenir ve hazırlanan çalışma planı öğrenciye bildirilir. Ancak kısmi 

zamanlı öğrenciler birimlerde temizlik, taşıma vb. ağır işlerde çalıştırılamaz. 

(3) Kısmi zamanlı çalıştırılacak öğrenciler; milli bayram ve genel tatil olarak kabul edilen 

günlerde çalışmaması esas olmakla birlikte zorunlu hallerde hafta sonu, gece ve resmi tatil 

günlerinde işin durumuna göre birim amirinin isteği doğrultusunda çalıştırılabilirler. Ancak bu 

durumda da haftalık çalışma süresi 15 saati geçemez. 
(4) Kısmi zamanlı çalıştırılacak öğrenciler, sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 

kapsamında sigortalı sayılır ve haklarında sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri 

uygulanır. Buna ilişkin gerekli işlemler Daire Başkanlığı tarafından yapılır. 

(5) Sigorta girişi yapılmadan öğrenci işe başlayamaz. 

(6) Daire başkanlığı gerek gördüğü takdirde, kısmi zamanlı öğrencinin çalıştığı birimi ve iş 

değişikliğini yapabilir. 

(7) Öğrenci yalnızca bir Birimde çalışabilir. 

(8) Kısmi zamanlı çalıştırılacak öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 

4857 sayılı İş Kanununa göre 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari 

ücretin dörtte birini geçmemek üzere, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yönetim Kurulu 

tarafından belirlenir. 

(9) Ücretlerin tahsili için her çalışan öğrencinin belirtilen bankanın şubesinde hesap 

açtırması ve bu açılan hesabın Daire Başkanlığına bildirmesi gerekir. 

(10) Üniversitede kısmi zamanlı çalıştırılacak kısmi zamanlı öğrencilerin ücretleri Daire 

Başkanlığı bütçesi tarafından ödenir. Ödemeler konuyla ilgili yürürlükteki mevzuat hükümlerine 

uygun olarak yapılır. 

(11) Her birim aynı ayın 1’i ile 30’u arasını bir ay olarak kabul edip Daire Başkanlığı 

tarafından gönderilen Aylık Puantaj Cetveli’ni hazırlayarak ve bu cetvelleri onaylayarak bir 

sonraki ayın 5’ine kadar üst yazı ile Daire Başkanlığına teslim ederler. 

(12) Öğrenci için her ay Aylık imza föyü düzenlenir. Düzenlenen bu föyler Birimde saklı 

tutulur. İstenildiği taktirde Daire Başkanlığına beyan edilir. 

(13) İzin almadan ve mazeret göstermeden işten ayrılan kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler 

o öğretim yılı içinde tekrar kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışamazlar. Fakat mazereti ilgili birim 

yöneticileri tarafından makul bulunan öğrenciler aynı birimde ya da başka bir birimde tekrar işe 

alınabilirler. Eksik kalan kontenjanlara da belirtilen esaslar çerçevesinde yeni öğrenci alınabilir. 

Kısmi Zamanlı Çalıştırılacak Öğrencilerin Davranış, Görev ve Sorumlulukları 

MADDE 12 - (1) Kısmi zamanlı çalıştırılacak öğrenciler, çalıştığı birimin itibarını ve 

saygınlığını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamazlar.  

(2) Kısmi zamanlı çalıştırılacak öğrenciler, amirleriyle ve çalışma arkadaşlarıyla olan 

ilişkilerinde saygılı olmak, işlerini tarafsızlıkla, tam ve zamanında yapmakla yükümlüdürler. 
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(3) Kısmi zamanlı çalıştırılacak öğrenciler, kendilerine verilen görevleri ilgili mevzuat 

esasları ve amirleri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda yerine getirmekle yükümlü ve 

sorumludurlar. 

(4) Kısmi zamanlı çalıştırılacak öğrenciler Birim Yöneticisinin yaptığı işle ilgili istekleri 

yerine getirmekle mükelleftirler.  
(5) Kısmi zamanlı çalıştırılacak öğrenciler, işyerinde belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, 

iş disiplinine, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına, yönetmelik, genelge, talimat gibi düzenlemelere 

uymak zorundadırlar. 

(6) Kısmi zamanlı çalıştırılacak öğrenciler işlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve 

kendilerine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak 

zorundadırlar. 

 

IV.BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Yürütme Kurulu 

MADDE 13 - (1) Yürütme Kurulu Daire Başkanlığından sorumlu Rektör Yardımcısı 

başkanlığında Genel Sekreter, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı ve Rektörlük tarafından 

uygun görülecek iki öğretim elemanından oluşur. Rektör tarafından seçilen öğretim elemanlarının 

görev süreleri 3’er yıldır. Görev süresi biten üye Rektör tarafından yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Sekreterya hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.  

Yürütme Kurulunun Görevleri 

MADDE 14 - (1) Birimlere göre belirlenen kontenjanların öğrencilere duyurulmasını sağlar. 

(2) Birimlerin ihtiyaçları, gerekçeleri ve bütçe imkânlarını dikkate alarak kısmi zamanlı 

çalıştırılacak öğrenci sayılarını belirler. 

(3) Kısmi zamanlı çalıştırılacak öğrencilerin başvurusu üzerine veya gerekli gördüğü 

zamanlarda ve durumlarda Birim Yöneticisinin denetim raporlarını değerlendirerek gerekli 

önlemleri alır ve yaptırımlar uygular. 

(4) Yönergeye uygun iş akış programı hazırlar ve uygular. 

(5) Yürütme Kurulu, başkanının çağrısıyla toplanır ve kararlarını salt çoğunlukla alır. 

Yetki ve Sorumluluklar 

MADDE 15 - (1) Yöneticiler, memurlar ve öğretim elemanları yanlarında çalışan kısmi 

zamanlı öğrencilere yetki ve sorumluluklarını devredemezler. Kısmi zamanlı öğrenciler, iş ve 

işlemlerin daha hızlı ve verimli yürütülebilmesi amacıyla, o birimdeki çalışma düzenini 

aksatmadan yönetici, memur ve öğretim elemanlarına katkıda bulunmakla yükümlüdürler. 

Denetim 

MADDE 16 - (1) Birim yöneticileri çalıştırdıkları kısmi zamanlı öğrencilere sürekli denetim 

uygularlar. Sistemin verimli ve sağlıklı işleyebilmesi için gerekli bütün önlemleri alırlar. 

Yürürlük 

MADDE 17 - (1) Bu yönerge Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosunun 27 Ağustos 

2010 tarih ve 33/6 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 

Yürütme 

MADDE 18 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü 

yürütür. 

 

 

 

 





BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ 

KONSEYİ YÖNERGESİ 
 

 
Amaç ve Kapsam 
MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ön lisans, lisans ve 

lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının 

karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek, öğrencilerin ulusal çıkarlar konusunda 

duyarlı olmalarını sağlamak, yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim 

kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek ve öğrencilerin eğitim- 

öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacıyla oluşturulacak Üniversite Öğrenci 

Konseyi üye ve organlarının seçim ve çalışma esaslarını düzenler. 

 

Dayanak 
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan 

“Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci 

Konseyi Yönetmeliği”nin 7. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 
MADDE 3- (1) Yönergede geçen terimler; 

a) Öğrenci Konseyi; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencilerinin kendi aralarında 

demokratik usulle kurdukları öğrenci birliğini, 

b) Bölüm/ Program/ Anabilim Dalı/ Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi; Bilecik Şeyh 

Edebali Üniversitesine bağlı fakülte, meslek yüksekokulu veya enstitülerdeki her bir 

bölüm/program/anabilim dalı veya anasanat dalı öğrencilerinin, kendi aralarından, 

bulundukları bölüm/program/anabilim dalı veya anasanat dalı öğrencilerini, Öğrenci 

Konseyinde temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi, 

c) Bölüm/Program/Anabilim/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu; Bölüm/ 

Program/ Anabilim/ Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcilerinden oluşan kurulu, 

d) Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisi; Bölüm/ 

program/anabilim dalı veya anasanat dalı öğrenci temsilcilerinin, kendi aralarından, 

bulundukları fakülte/meslek yüksekokulu veya enstitü öğrencilerini Öğrenci 

Konseyinde temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi, 

e) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu; Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitü 

öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu, 

f) Öğrenci Konseyi Kurultayı; Fakülte, y ü k s e k o k u l ,  meslek yüksekokulu ve enstitü 

öğrenci temsilcilerinin katılımıyla, her yıl Ekim ayında gerçekleştirilen Öğrenci 

Konseyinin genel kurul toplantısını, 

g) Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu; Öğrenci Konseyi Kurultayı’nda gündem 

maddelerinin 2.maddede belirtilen Yönetmeliğe ve bu Yönerge hükümlerine uygun 

olarak gerçekleştirilmesi için Öğrenci Konseyi Genel Kurulunca seçilen kurulu, 

h) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu; Öğrenci Konseyinin yönetim organını, 

i) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu; Öğrenci Konseyinin denetleme organını, 

j) Öğrenci Konseyi Başkanı; Öğrenci Konseyinin ve Öğrenci Konseyi Yönetim 

Kurulu’nun başkanını,  

ifade eder. 

 

Öğrenci Konseyi  Organları 
MADDE 4- (1) Öğrenci Konseyi üye ve organları; "Bölüm/Program/Anabilim 

Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi", "Bölüm / Program/Anabilim Dalı / Anasanat Dalı 

Öğrenci Temsilcileri Kurulu", "Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci 



Temsilcisi", "Öğrenci Konseyi Genel Kurulu", "Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu", 

"Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu", "Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu" ve "Öğrenci 

Konseyi Başkanı"ndan oluşur.  

 

Seçim Dönemi 
MADDE 5- (1) Öğrenci Konseyi üyelerinin belirlenmesi ve organlarının oluşturulması 

için yapılacak seçimler Akademik Takvimin başlamasından itibaren 2 hafta içerisinde, Dekanlık 

ve Enstitü Müdürlüklerinin önerisi de dikkate alınarak, Rektörlük tarafından belirlenen bir 

süre ve program dâhilinde gerçekleştirilir. 

 

Öğrenci Temsilciliği Adaylık Koşulları 
MADDE 6- (1) Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki koşullar 

aranır: 

a) İlgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitünün kayıtlı öğrencisi 

olmak. 

b) Siyasi parti veya parti organlarında üye veya görevli olmamak. 

c) Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç 

işlememiş olmak. 

d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olmak. 

e) Kayıtlı bulunduğu yükseköğretim kurumundaki normal öğrencilik süresini aşmamış 

olmak. 

  (2)  Adaylık başvuruları, seçimden en az 3 gün önce ilgili seçim kuruluna yapılır. 

 

Seçim Kurulları 
MADDE 7- (1) Her Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitüde, öğrenci 

temsilciliklerinin seçim işlemlerini düzenlemek ve yürütmek üzere, Dekan/Müdür tarafından, 

bir dekan yardımcısının/ müdür yardımcısının başkanlığında, başkan dâhil 2 öğretim elemanı 

ve 1 idari personelden bir seçim kurulu oluşturulur. 

(2) Seçim Kurulu; 

a) Seçime katılacak ilgili birimde kayıtlı öğrencileri gösteren  seçmen  

listelerini hazırlar, seçim tarihinden en az 5 gün önce ilan eder ve seçimden 3 iş 

günü önce seçmen listelerini kesinleştirir. 

b) Adaylık başvurularını, bu Yönergede belirtilen adaylık koşullarına göre inceler, 

koşulları taşıyan adayları seçim öncesi 3 iş günü boyunca ilan ederek duyurur. 

c) Oy pusulalarının bastırılmasını sağlar. 

d) Oy sandıklarının yerlerini ve Sandık Kurulu görevlilerini belirler. 

e) Öğrenci temsilcisi seçimlerini bu Yönerge esaslarına göre düzenler, yürütür ve 

sonuçları duyurur. 

f) Dekanlık/ Müdürlük ile işbirliği içinde seçim güvenliğini sağlar. 

g) Seçimlere ilişkin itirazları inceleyip 3 iş günü içinde karara bağlar. 

h) Kesinleşen seçim sonuçlarını Dekanlığa/Müdürlüğe bildirir. 

 

Sandık Kurulları 
MADDE 8- (1) Sandık kurulları; her bir birimde akademik personel arasından 2, idari 

personel arasından 1 kişi olmak üzere seçim kurulunca görevlendirilen 3 kişiden oluşturulur. 

Sandık Kurulu, o birimde seçimin yürütülmesinden, oyların sayılmasından ve sonucun bir 

tutanakla belirlenerek ilgili Seçim Kuruluna iletilmesinden sorumludur. 

 

Seçim Esasları, Oylama, İlan 

MADDE 9- (1) Seçim Kurulunca ilan edilen temsilci adayları, seçim tarihinden bir 

önceki günün mesai bitimine kadar kurulca belirlenen yer, şekil ve şartlarda kampanya 



yürütebilirler. 

(2) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi, Bilecik Şeyh 

Edebali Üniversitesinin; 

a) Fakültelerde ve Yüksekokullar da ki her bir bölüm ve Meslek Yüksekokullarındaki 

her bir program, 

b) Enstitülerindeki her bir anabilim dalı/anasanat dalı, 

c) Bölümlerindeki program/anabilim dalı/anasanat dalına öğrenci alınan fakülte, 

yüksekokullarda ise, her bir program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerince, kendi 

aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla bir defaya mahsus iki yıl için seçilir. 

(3) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcilikleri seçimlerinde, 

seçimin yapılabilmesi için birinci tur seçimlerde seçimin yapıldığı bölüm/program/anabilim 

dalı/anasanat dalına kayıtlı öğrencilerin (varsa ikinci öğretim öğrencileri dâhil) en az %60’ 

ının, ikinci turda ise en az %50’sinin seçime katılması şarttır. İlk iki turda seçim yapılamaz 

ise üçüncü turda katılma şartı aranmaz. 

(4) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisinin seçilme 

niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması 

halinde kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalında 

bir ay içerisinde aynı usulle yeni bir temsilci seçilir. 

(5) Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisi; 

Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat  Dalı  Öğrenci  Temsilcilerinin  kendi  aralarından,  

seçime katılanların salt çoğunluğuyla bir defaya mahsus iki yıl için seçilir. Sadece bir 

bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı bulunan fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu 

veya enstitülerde, var olan Bölüm/Program/Anabilim Dalı veya Anasanat Dalı Öğrenci 

Temsilcisi, söz konusu fakülte /meslek yüksekokulu veya enstitünün temsilcisi olarak görev 

yapar.  

(6) Fakülte/ Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisinin seçilme 

niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması 

halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, fakülte, meslek yüksekokulu veya enstitü öğrenci 

temsilciliğine, ilgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitüdeki Bölüm/Program, 

Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu üyelerinin kendi aralarından 

seçeceği bir üye vekâlet eder. 

(7) Öğrenci temsilciliği seçimleri, Rektörlükçe belirlenen tarihlerde, gizli oy ve açık 

sayım esasına göre, ilgili seçim kurulu sorumluluğunda yapılır. Seçimlerde yalnızca bir aday 

için oy kullanılabilir. Birden fazla aday için kullanılan oylar geçersiz sayılır. Oyların eşitliği 

halinde, seçimi kazanan aday kur’a ile belirlenir. 

(8) Seçimler, Rektörlükçe belirlenen seçim takvimine göre yapılır. Belirlenen süre 

içinde yapılan seçimlerde, bir birimde herhangi bir nedenle sonuç alınamaz ise, o birimde o 

akademik yıla ilişkin temsilci seçilmemiş olur. 

(9) Seçim sonuçları, ilgili seçim kurulu tarafından seçimden itibaren 2 gün içinde ilan 

edilir. 

 

Seçim Sonuçlarına İtiraz 
MADDE 10- (1) (Değişiklik) Seçimlere ilişkin her türlü itiraz, sonuçların ilanını izleyen 

ilk iş günü içinde ilgili seçim kuruluna yapılır. Kurul, gerekli incelemeleri yaparak itirazları 3 

iş günü  içinde karara bağlar ve kesinleşen seçim sonuçlarını derhal Dekanlığa / Müdürlüğe 

bildirir. Kesin seçim sonuçları, Dekanlık / Müdürlük tarafından ayrıca Rektörlüğe bildirilir. 

 

Öğrenci Temsilcilerinin Görevleri 
MADDE 11- (1) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisinin 

görevleri şunlardır:  

a) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalında Öğrenci Konseyi 



çalışmalarını yürütmek, 

b) Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları temsil ettiği birimde duyurmak ve 

uygulamalarını izlemek, 

c) Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitülerin 

Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu toplantılarına 

katılmak ve bu toplantılarda kendi bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerini 

temsil etmek, 

d) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalındaki öğrenci sorunlarını 

belirlemek ve bunların çözümü için Öğrenci Konseyinin ve ilgili birimin yönetim organlarına 

iletmek, 

e) Kendi bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerini, öğrenci 

etkinliklerinde temsil etmek, 

f) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalındaki öğrencilerle bu 

birimlerin yönetim organları arasında iletişimi geliştirmek, 

g) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalındaki öğrenci etkinliklerini 

koordine etmek, 

h) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında temsil ettiği 

bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalının akademik toplantılarına katılmak. 

(2) Fakülte/ Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisinin görevleri 

şunlardır: 

a) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul,  meslek yüksekokulu veya enstitüde Öğrenci 

Konseyi çalışmalarını yürütmek, 

b) Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları, temsil ettiği fakülte, meslek 

yüksekokulu veya enstitüde duyurmak ve uygulamaları izlemek, 

c) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitüde öğrenci 

sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için Öğrenci Konseyi’nin ve ilgili birimin yönetim 

organlarına iletmek, 

d) Bulunduğu fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitünün 

öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek, 

e) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitüde öğrenci 

etkinliklerini koordine etmek, 

f) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitüdeki 

Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu toplantılarına 

başkanlık etmek ve kurulda alınan kararları Üniversitenin ilgili yönetim organlarına iletmek, 

g) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında, temsil ettiği fakülte, yüksekokul, 

meslek yüksekokulu veya enstitünün yönetim kurulu ve akademik kurul toplantılarına katılmak. 

 

Bölüm, Program, Anabilim Dalı, Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu ve 

Görevleri 

MADDE 12 - (1) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri 

Kurulu, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin: 

a) Fakültelerde, Yüksekokullarda bölüm,  

b) Meslek yüksekokullarında program, 

c) Enstitülerinde anabilim dalı/anasanat dalı, 

d) Bölümlerindeki program/anabilim dalı/anasanat dalına öğrenci alınan fakültelerde 

ise, program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcilerinden oluşur ve Üniversitenin ilgili 

akademik birimlerinde Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütür. Bölüm/Program/Anabilim 

Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu ve Yönetim 

Kuruluna karşı sorumludur. 

Bölüm/Program/Anabilim Dalı/ Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu, ilgili 

Fakülte/ Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu veya Enstitü Öğrenci Temsilcisinin başkanlığında 



ayda en az bir defa toplanır. Toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az yedi gün önce kurul 

başkanı tarafından öğrenci temsilcilerine duyurulur. Kurulun toplanabilmesi için temsilci üye 

sayısının salt çoğunluğunun katılımı,  karar alabilmesi içinde yapılacak açık oylamada 

katılanların salt çoğunluğunun oyu gereklidir. Oyların eşitliği durumunda başkanın oyu 

belirleyicidir. 

(2) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulunun 

görevleri şunlardır: 

a) Öğrenci Konseyi’nin aldığı kararların, temsilcilerce birimlerinde duyurulması için 

çalışmalar yapmak ve uygulamalarını izlemek, 

b) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dallarının sorunlarını tartışmak ve karara 

bağlamak, 

c) Bulundukları fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu ve enstitülerde ortak öğrenci 

etkinlikleri oluşturmak ve koordine etmek, 

d) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalları öğrencileri arasında iletişimi 

geliştirmek için çalışmalar yapmak, 

e) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalları öğrencileri ile ilgili birimlerin 

akademik ve yönetim organları arasındaki iletişimi geliştirmek için çalışmalar yapmak, 

f) Çalışmaları ile ilgili raporlar hazırlamak ve arşiv oluşturmak. 

 

Öğrenci Konseyi Genel Kurulu ve Görevleri 
MADDE 13 - (1) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu; fakülte, yüksekokul, meslek 

yüksekokulu ve enstitülerin öğrenci temsilcilerinden oluşur ve Öğrenci Konseyinde en yüksek 

karar organıdır. Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun toplanabilmesi için üyelerinin salt 

çoğunluğunun toplantıya katılması gerekir. 

Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, her yıl en az bir kere ve birincisi Ekim ayında 

olmak üzere“Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğrenci Konseyi Kurultayı" adıyla olağan 

olarak toplanır ve Öğrenci Konseyi organlarını oluşturur. 

Öğrenci Konseyi Kurultayı ve gündemi, Öğrenci Konseyi Başkanı tarafından en az on 

beş gün önce üyelere yazılı olarak bildirilir. Yapılan duyuru üzerine bu Yönetmelikte 

belirtilen toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde duyuru işlemi aynı şekilde tekrarlanır. 

Öğrenci Konseyi Genel Kurulunda organların oluşturulması kararları, toplantıya 

katılanların salt çoğunluğu, gizli oylama ve açık sayım ile bunların dışındaki kararlar, 

toplantıya katılanların salt çoğunluğu ve açık oylama ile alınır. 

Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun kararı veya Genel 

Kurul üyelerinin 1/4'ünün yazılı başvurusu üzerine Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü 

toplantıya çağrılabilir. Bu durumlarda Genel Kurul toplantısı en geç on beş gün içerisinde 

gerçekleştirilir. 

Öğrenci Konseyinin olağanüstü yapılan Genel Kurul toplantılarını ve gündemini 

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu belirler ve yürütür. 

(2) Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Öğrenci Konseyi Başkanını seçmek, 

b) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyelerini seçmek, 

c) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu üyelerini seçmek, 

d) Öğrenci Konseyinin ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencilerinin sorunlarını 

tartışmak ve karara bağlamak, 

e) Öğrenci Konseyinin dönem hedeflerini belirlemek. 

 

Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu ve Görevleri 
MADDE 14 - (1) Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu, her yıl olağan olarak Ekim 

ayında düzenlenen Öğrenci Konseyi Kurultayında Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin, 

kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla seçtiği bir başkan ve iki başkan 



yardımcısından oluşur. Divan Kurulu üyeleri, Öğrenci Konseyi Yönetim ve Denetleme Kurulu 

seçimlerinde aday olamazlar. 

(2) Öğrenci Konseyi Divan Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Öğrenci Konseyi Kurultayı’nda gündemi yürütmek, 

b) Öğrenci Konseyi başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği 

seçimlerine aday olacaklar için ayrı ayrı seçim pusulası hazırlamak, 

c) Öğrenci Konseyi başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği 

seçimlerinin gizli oylama ve açık sayım ile gerçekleştirilmesini sağlamak, 

d) Öğrenci Konseyi başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği 

seçimlerinin oylama sonuçlarını ve seçilenleri, Öğrenci Konseyi Kurultayında ilan etmek. 

Kurultayı, yeni seçilen Öğrenci Konseyi Başkanının konuşması ile kapatıp, kapanış bildirgesini 

hazırlayarak Rektörlüğe sunmak. 

 

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu ve Görevleri 
MADDE 15 - (1) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu 

üyelerinin, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçtiği; 

başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman, halkla ilişkiler ve bilişim sorumlusu, dış 

ilişkiler sorumlusu, çalışma grupları sorumlusu, eğitim sorumlusu ve sağlık, spor ve kültür 

sorumlusu olmak üzere toplam dokuz öğrenciden; Öğrenci Konseyi Genel Kurulu’nda bu sayıyı 

oluşturacak yeterli temsilci olmaması durumunda başkan, genel sekreter, sayman, eğitim 

sorumlusu ve sağlık, spor ve kültür sorumlusu olmak üzere beş öğrenciden oluşur. Öğrenci 

Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu’na karşı sorumludur. 

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu Başkanının 

yönetiminde ayda en az bir kez toplanır. Kurulun toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az yedi 

gün önce başkan tarafından Yönetim Kurulu üyelerine duyurulur. Kurulun toplanabilmesi için 

kurul üye sayısının salt çoğunluğunun katılımı, karar alabilmesi için de yapılacak açık 

oylamada katılanların salt çoğunluğunun oyu gereklidir . Başkanın toplantılara 

katılamadığı  durumlarda başkan yardımcısı , başkan yardımcısının olmadığı hallerde 

başkanın belirleyeceği bir Yönetim Kurulu üyesi bu görevi yürütür ve oy kullanabilir. 

Oylarda eşitlik durumunda başkanın oyu, başkanın olmadığı toplantılarda bu görevi yürüten 

başkan yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyesinin oyu belirleyicidir. 

(2) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun aldığı kararların uygulanmasını sağlamak, 

b) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencilerinin sorunlarını belirlemek, görüş ve 

düşüncelerini yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim organlarına iletmek, 

c) Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak,  toplumsal duyarlılık projeleri 

geliştirmek ve bu projelere Üniversite içerisinde öğrenci katılımını teşvik etmek, 

d) Ulusal ve uluslararası "Eğitim ve Gençlik Programları"na öğrenci katılımına 

yönelik çalışmalar yapmak, 

e) Ulusal ve uluslararası öğrenci birlikleri ve organizasyonları ile ilişkileri geliştirmek, 

f) Yemek, ulaşım, barınma, kafeterya, kulüp, burs, eğitim, sanat, kültür ve spor 

alanlarında çalışma grupları oluşturmak ve bunların işlerliğini sağlamak, 

g) Çalışmaları hakkında Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerini bilgilendirmek, 

h) Ulusal Öğrenci Konseyinin kararlarını Üniversitede duyurmak ve izlemek, 

i) Gerçekleştirilen çalışmaların raporlarını hazırlamak ve arşiv oluşturmak. 

 

Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu ve Görevleri 
MADDE 16 - (1) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu 

tarafından, görev süresi bitmekte olan ve öğrenciliği en az iki yıl daha devam edecek olan 

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyeleri arasından, yeterli Yönetim Kurulu üyesi olmaması 

durumunda, aynı şartlarda, Genel Kurul üyeleri arasından, seçime katılanların, salt 



çoğunluğuyla ve bir yıl için seçilir. Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu, bir başkan ve iki 

üyeden oluşur. 

(2) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun Yönerge hükümlerine ve Öğrenci Konseyi 

Genel Kurulu kararlarına göre çalışıp çalışmadığını denetlemek, 

b) Yaptığı çalışmalar hakkında Rektörlüğü ve Öğrenci Konseyi Genel Kurulunu 

bilgilendirmek. 

 

Öğrenci Konseyi Başkanı ve Görevleri 
MADDE 17 - (1) Öğrenci Konseyi Başkanı, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu 

tarafından, kurul üyeleri arasından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla bir defaya mahsus 

olmak üzere ve iki yıl için seçilir. 

Konsey Başkanının seçilme niteliklerini kaybetmesi veya herhangi bir nedenle süresi 

bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni başkan 

seçilinceye kadar Öğrenci Konseyi Başkanlığına Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu 

üyelerinin kendi aralarından seçeceği bir üye vekâlet eder. 

(2) Öğrenci Konseyi Başkanının görevleri şunlardır: 

a) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencilerini ulusal ve uluslararası öğrenci 

etkinliklerinde temsil etmek, 

b) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirlemek ve bu 

toplantılara başkanlık yapmak, 

c) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunca alınan kararların duyurulmasını sağlamak ve 

uygulanmasını izlemek, 

d) Görev süresi bitiminde yıllık faaliyet raporunu bir sonraki Öğrenci Konseyi 

Kurultayında sunmak, 

e) Öğrencilerle ilgili konuların  görüşülmesi  sırasında  Üniversitenin  Senato 

ve Yönetim  Kurulu toplantılarına katılmak. 

Başkanın katılamadığı durumlarda, başkan yardımcısı veya başkanın belirleyeceği bir 

yönetim kurulu üyesi toplantılara katılır. 

 

Öğrenci Konseyi Üyelerinin Görev Giderleri 
MADDE 18 - (1) Öğrenci Konseyi organlarında görev yapan başkan ve diğer öğrenci 

temsilcilerinin, 2.maddede adı geçen Yönetmelik ve bu Yönerge esasları doğrultusunda 

yurt içi; bütçe olanakları ölçüsünde de yurt dışı görevlendirilmelerinden doğan harcırahları, 

varsa katılım ücretleri Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığının ilgili bütçe tertibinden, 

bütçe olanakları ölçüsünde karşılanır. 

 

Öğrenci Konseyi Çalışmalarının Koordinasyonu ve Yürütülmesi 
MADDE 19 - (1) Öğrenci Konseyi çalışmalarını Üniversite ile koordine etmek ve 

gerektiğinde ilgili Kurul ve kurumların onayını almak suretiyle T.C. Anayasasına ve 

yürürlükteki diğer mevzuata uygun olarak yürütmek zorundadır. 

Öğrenci Konseyine, belirtilen görevleri gerçekleştirmek amacıyla Rektörlük 

tarafından, Üniversite içinde uygun görülen bir oda tahsis edilir ve çalışmaları için gerekli araç 

ve gereç sağlanır. 

 

Öğrenci Temsilciliklerinin ve Organlardaki Görevlerin Süresi 
MADDE 20 - (1) Öğrenci Konseyi organlarındaki öğrenci temsilciliklerinin ve 

görevlerinin süresi iki yıldır. 

 

Öğrenci Temsilciliği Görevinin Sona Ermesi 
MADDE 21 - (1) Mezuniyet veya başka bir nedenle Üniversite ile ilişiği kesilen ya da 



“Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği”ne göre, haklarında 

uzaklaştırma veya çıkarma cezası kesinleşen Öğrenci Konseyi üyelerinin, öğrenci 

temsilciliği, üyeliği ve buna bağlı tüm görevleri sona erer. 

(2) 13.11.2008 tarih ve 10 sayılı Senato kararı ile kabul edilen Bilecik Şeyh Edebali 

Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Yürürlük 

MADDE 22 - (1) Bu yönerge, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosu’nun 

18.08.2014 gün ve 101 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. 

 

Yürütme 

MADDE 23 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü 

yürütür. 





BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 

TİCARİ REKLAM, İLAN, AFİŞ, STANT VE TANITIM ARAÇLARI  

UYGULAMA YÖNERGESİ 
 

BÖLÜM I 

Genel Hükümler 

Amaç 
MADDE 1 - (1) Bu yönerge Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kampüsü, Fakülteler, Meslek 

Yüksekokulları ve diğer üniversite birimleri sınır alanları içerisinde ilan, reklam ve tanıtım yapmak 

amacıyla açılan stant, konulan pano, tanıtıcı levha, afiş, vb. tanıtım araçlarının yol açtığı görüntü 

kirliliğini ortadan kaldırmayı, ticari rekabette eşit şartları sağlamayı, öğrencilerin sosyal ve kültürel 

anlamda gelişmelerine katkıda bulunmayı, afiş, duyuru, ilan asma ve stant kullanımını düzenlemeyi 

ve bu işleri yapan gerçek veya tüzel kişilerle, kamu kurum ve kuruluşlarının uymak zorunda 

bulundukları esasları belirler. 

Kapsam  
MADDE 2 - (1) Bu yönerge Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kampüsü, Fakülteler, Meslek 

Yüksekokulları ve diğer üniversite birimleri sınır alanları içerisinde ticari reklam, duyuru, ilan, afiş, 

stant açılması ve tanıtım araçları ile ilgili iş ve işlemleri kapsar.  

Tanımlar 

MADDE 3 - (1) Bu Yönergede geçen; 

a)Üniversite: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini, 

b)Rektörlük: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünü, 

c)Yetkili Amir: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörünü, 

d)Yönetim Kurulu: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 

e)Yönerge: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ticari Reklam, İlan, Afiş, Stant ve Tanıtım 

Araçları Uygulama Yönergesini, 

f)Başkanlık: Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığını ifade eder. 

Dayanak 
MADDE 4 - (1) Bu yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 5846 sayılı Fikir ve Sanat 

Eserleri Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, 5326 sayılı Kabahatler 

Kanunu, Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri ve bu kanunlarla ilgili uygulama yönetmelikleri ile 

diğer ilgili mevzuat hükümlerinin Rektörlük yetki, görev ve sorumluluklarını belirleyen hükümleri 

doğrultusunda hazırlanmıştır.  

Temel İlkeler 
MADDE 5 - (1) Ticari reklam, duyuru, ilân, afiş, stant ve tanıtım araçlarında aşağıda 

belirtilen temel ilkeler esas alınır;  

a. Reklam, duyuru, stant, ilân ve afişler, yasalara, genel ahlaka uygun, doğru ve dürüstlük 

ilkesi içerisinde olmalıdır.  

b. Reklam, duyuru, stant, ilân ve afişler kamu düzenini bozucu nitelikte olamaz; şiddet 

hareketlerine yol açıcı, göz yumucu, özendirici veya destekleyici unsurlar içeremez; yasadışı veya 

kınanacak davranışları cesaretlendiremez.  

c. Reklam, duyuru, stant, ilân ve afişler, dil, din, ırk, mezhep, siyasi, felsefi düşünce ve 

cinsiyete dayalı ayrımcılık üzerine kurulamaz, ayrımcılığı destekleyemez, kötüleme içeremez ve 

istismar edemez. 

d. Reklam, duyuru, stant,  ilan, afiş, vb. tanıtım araçları üzerinde Tütün ve Tütün Mamulleri 

ile Alkol içeren içecek firmalarının isimleri ya da logoları bulundurulamaz.  



e. Reklamlar, tüketicinin güvenini kötüye kullanacak ya da onun tecrübe ve bilgi 

eksikliklerini istismar edecek biçimde olamaz.  

f. Reklamlarda, bilgi vererek, anlam karışıklığına yol açarak veya abartılı iddialar ileri sürerek 

yanlış izlenimler yaratmak suretiyle tüketiciyi doğrudan ya da dolaylı olarak yanıltabilecek ifadeler 

ya da görüntüler kullanılamaz.  

İlan, Reklam, Tanıtım Aracı Çeşitleri, Kullanım Alanları ve Yerleri 

MADDE 6 - (1) Üniversite'nin belirlediği ölçülerde kullanılan duyuru, ilan, reklam ve tanıtım 

aracı çeşitleri şunlardır;  

 a. Bez / kağıt afişler 

  b. 80x140 cm ebadında stant 

  c. Bez ya da naylon branda 

 d. El İlanları ve broşürler 

 e.  İlgili kişiler tarafından önerilen diğer tanıtım araçları 

(2) Üniversite Kampüsü, Fakülteler, Meslek Yüksekokulları ve diğer üniversite birimleri sınır 

alanları içerisinde kafeterya, yemekhane, kütüphane, konferans salonu, bina koridorları ve panoları 

veya uygun görülen yerlerde reklam, duyuru, afiş vb. şekilde ilan edilir veya stant olarak kullanılır.   

 

BÖLÜM II 

Genel İlkeler 

Uygulamaya İlişkin Genel İlkeler  
MADDE 7 - (1) Ticari reklam, duyuru, ilân, afiş, stant ve tanıtımlarda aşağıda belirtilen genel 

ilkeler esas alınır;  

a. Stant talebinde bulunacak olan öğrenci, firma, kamu kuruluşları ile kişi veya kişilerin 

Başkanlığa dilekçe ile başvuru yapması gerekmektedir. 

b.  Talep edilen kitap stantları ile ilgili olarak; Kültür Bakanlığı’nın belirlediği şartları taşıyan 

ve Yayıncılar Meslek Birliğinin, 5846 sayılı kanuna göre bulundurulması zorunlu olan, Vergi Kayıt 

Belgesi, Esnaf veya Ticaret Odası Kayıt Belgesi, Kitap Satış Sertifikası, eserler üzerinde Kültür 

Bakanlığı bandrolü bulundurulması, Üniversitenin uygun görmesi ve stant bedelinin ödendiğine 

dair dekont getirilmesi durumunda stant açabilirler.   

c. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Kabahatler 

Kanunlarına uyulmaması hallerinde öğrenci, firma, kamu kuruluşları, kişi veya kişiler 

sorumludurlar. 

d.  Başvuru dilekçesi ile verilen ürün listesi dışında bulunan ürünler ve bandrolü bulunmayan 

ürünlerin satışı yapılmayacaktır. Yapıldığı takdirde ilgili firma, kamu kuruluşları ile kişi veya kişiler 

sorumlu olacaklar ve konu ile ilgili kanuni işlemler yapılacaktır. 

e. Öğrenci, firma, kamu kuruluşları, kişi veya kişiler yapmak istedikleri etkinlik ve sosyal 

faaliyetler ile ilgili duyuru ve afişleri, Başkanlığa verecekleri dilekçeye eklemeleri gerekmektedir. 

f.  Üniversite birimlerinde açılacak stant ve duyurularda Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 

ücretler geçerlidir ve farklı birimlerde açılacak stantların her biri için ayrı ücret alınır. 

g. Müracaat ve başvuru yapılması izin verildiği anlamına gelmez. İzin alınmadan hiçbir 

surette ilan ve afiş asılamaz, stant açılamaz, reklam ve tanıtım aracı konulamaz. İzni yenilenmeyen, 

izin şartlarına aykırı olan, bozulan veya tahrip olan, afişlerin üzerinde “Uygundur” ibaresi olmayan 

ve yeniden izin verilmesi uygun görülmeyen tanıtım araçları, yazılı uyarıya gerek kalmadan görsel 

ve çevresel kirliliğe neden olmayacak şekilde Üniversite tarafından kaldırılacaktır.  

 

 

 

 

 



BÖLÜM III 

İzin Mercii ve Denetim 

İzin Mercii  

MADDE 8 - (1) Ticari reklam, duyuru, ilân, afiş asma, stant açma ve tüm tanıtım araçlarına 

izin verme mercii Başkanlıktır. Başkanlık tarafından izin verildiği durumlarda ilgili birime bilgi ve 

belgelerin birer nüshası verilir.   

Başvuruda İstenecek Belgeler  
MADDE 9 - (1) İlan, duyuru, afiş asmak, stant açmak ve tanıtım yapmak için; Başkanlığa 

aşağıdaki belgelerle başvurulması zorunludur. Başvurular 5 (beş) iş günü içinde değerlendirilip 

sonuca bağlanır. 

a. Başvuru Dilekçesi  

b. Satışı yapılacak ürünlerin listesi  

c. İlan, afiş, duyuru vb. örneği 

Denetim 

MADDE 10 - (1) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kampüsü, Fakülteler, Meslek 

Yüksekokulları ve diğer üniversite birimleri sınırları içerisinde bulunan her türlü ilan, stant, reklam 

ve tanıtım araçları Başkanlık ve ilgili Yükseköğretim birimi idaresi tarafından denetlenir.  

          İzinsiz Konan Ticari Reklam, Duyuru, İlân, Afiş ve Tanıtım Araçları  

MADDE 11 - (1) Bu Yönerge Hükümlerine aykırı veya izinsiz yapılan ilan, reklam, stant 

açma ve tanıtım araçlarının; yazılı uyarıya gerek kalmaksızın kaldırılması gerekir. Kaldırılmadığı 

takdirde görsel ve çevresel kirliliğe neden olmayacak şekilde Başkanlığın yazılı talebi üzerine 

Üniversite Koruma Güvenlik Amirliğince kaldırılacaktır.  

(2) İzinsiz Ticari reklam, duyuru, ilân, afiş ve Tanıtım Araçları koyanlar için; 

a. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ilgili maddeleri,  

b. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri, 

c. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddeleri, 

d. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 

e. Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri doğrultusunda işlem yapılır. 

 

BÖLÜM IV 

Çeşitli Hükümler 

Yürürlük 

MADDE 12 - (1) Bu yönerge Bilecik Şeyh Edebali  Üniversitesi Senatosunun 12 Ocak 2011 

tarih ve 38/3 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 

Yürütme  
MADDE 13 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü 

yürütür. 





T.C.

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
BİSİKLET KULLANIM YÖNERGESİ

I. BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
MADDE  1-  (1)  Bu  yönergenin  amacı  Sağlık  Bakanlığının  yürüttüğü  “Fiziksel  Aktiviteyi
Teşvik  Projesi”  kapsamında  Üniversitemize  kazandırılan  bisikletlerden  öğrenci  ve
personelimizin  yararlanma  usul  ve  esasları  ile  bunları  uygulamaya  ilişkin  hususları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2-  (1)  Bu  yönerge,  Bilecik  Şeyh  Edebali  Üniversitesine  ait  bisikletlerin  öğrenci,
personel ve personel yakınları tarafından kullanımına yönelik verilecek olan hizmet ile ilgili
usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3-  (1)  Bu yönerge,  2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu’nun 2880  sayılı  yasa  ile
değişik 47. maddesi uyarınca Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının yürüteceği hizmetleri
düzenleyen 3 Şubat 1984 tarih ve 18301 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yükseköğretim
Kurumları  Mediko-Sosyal,  Sağlık,  Kültür  ve Spor Daire  Başkanlığı  Uygulama Yönetmeliği
hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
Başkanlık: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığını,
Öğrenci: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde ilgili dönemde kayıtlı öğrencileri,
Personel: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde görevli tüm akademik, idari ve hizmet alımı
personellerini,
Personel Yakını: Üniversitede görev yapan personelin 1. derece yakınlarını,
Şube Müdürlüğü: Spor Şube Müdürlüğünü,
Rektörlük: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünü,
Üniversite: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini,
Yetkili Amir: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörünü,
Yönerge: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bisiklet Kullanım Yönergesini, ifade eder.
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II. BÖLÜM
Yönetim Esasları

MADDE 5-  (1)  Bisikletlerin  kullanımına  ilişkin  işlemler  bu  Yönergede öngörülen  usul  ve
esaslar  dâhilinde  Yetkili  Amirin  denetimi  altında  Başkanlık  tarafından  Şube  Müdürlüğü
aracılığıyla yürütülür.

MADDE 6-  (1) Bisikletlerin hizmete sunulmasında görevlendirilecek olan personelin sayısı,
görev,  yetki  ve  sorumlulukları  verilecek  hizmetin  kapasitesi  dikkate  alınarak  Başkanlık
tarafından belirlenir.

MADDE 7- (1) Bisikletlerin faal olarak kullanılabilmesi için gerekli olan her türlü bakım ve
onarım iş ve işlemleri ilgili mevzuat kapsamında Başkanlık tarafından yaptırılır.

Tutulacak Kayıtlar ve Kullanılacak Formlar
MADDE 8- (1) Bisikletlerin öğrenci, personel ve personel yakınlarının hizmetine sunulması
için  öğrenci/personel  kimliklerinin  görevliye  ibrazı  ile  işbu  Yönerge  kural  ve  esaslarına
uyulacağına  dair  “Bisiklet  Teslim  Formu”nun  kullanıcı  ve  görevli  personel  tarafından
imzalanarak kayıt altına alınması zorunludur.

III. BÖLÜM
Yararlanma Usul ve Esasları

Yararlanma Şekil ve Süreleri
MADDE 9-  (1)  Bisiklet  kullanım süresi  24  saattir.  Kullanım süresi  sonunda  bisikletlerin,
Başkanlık tarafından belirlenen istasyonlara bisiklet kullanıcısı tarafından sağlam ve eksiksiz
olarak teslim edilmesi zorunludur. 24 saatlik bisiklet kullanım süresinin yenilenmesinin talep
edilmesi  halinde,  bisikletin  görevliye  kontrol  ettirilmesi  ve  kayıt  yenileme  işlemlerinin
yapılması zorunludur.

(2)  Öğrenciler,  personel  ve  personel  yakınları  bisikleti  almak  için  öğrenci/personel
kimliklerini  görevliye  ibraz  ederek,  işbu  Yönerge  kural  ve  esaslarını  kabul  ettiklerine  dair
Bisiklet Teslim Tutanağını imzalandıktan sonra bisikletleri ücretsiz olarak teslim alabilirler.

(3) Öğrenci ya da personel, bisikleti ancak kendi adına alabilir.  Bir başka kişi adına
bisiklet  alınması  ve işlem yapılması  yasaktır.  Öğrenci  ya  da personel,  kendi  kullanımı için
sadece 1 adet bisiklet alabilir. Ancak ilgili personelin onayının alınmasından sonra, personel
yakınları bu sayı sınırlamasına tabi olmaksızın bisiklet alabilir. Bu durumda tüm sorumluluk
ilgili personele aittir.

(4) Bisikleti teslim alan öğrenci ya da personel, bisikletin güvenliğinden sorumlu olup
bisikletin kaybolması ya da zarar görmesi halinde, meydana gelen tüm zararı tazmin etmekle
yükümlüdür.  Kaybolan  bisikletten  bisikleti  teslim  alan  kullanıcı  sorumludur  ve  kaybolan
bisikletin  değerini  ödemek  ya  da  yerine  yenisini  alıp  teslim  etmekle  yükümlüdür.
Öğrenci/personel teslim aldığı bisikleti belirlenen tarihte ve saatte tüm aksesuarları ile eksiksiz,
sağlam ve çalışır durumda teslim etmek zorundadır. Bisikletler kullanıcı tarafından üçüncü bir
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şahsa ödünç verilemez, kiralanamaz veya satılamaz. Bu tür durumlardan doğabilecek her türlü
sorumluluk bisikleti teslim alan kullanıcıya aittir.

İbraz Edilecek Belgeler
MADDE  10-  (1)  Bisikletlerden  yararlanmak  isteyen  kişilerin,  görevliye  kimliklerini  ibraz
etmeleri zorunludur.

Ücret
MADDE  11-  (1)  “Fiziksel  Aktiviteyi  Teşvik  Projesi”  kapsamında  kullanıma  sunulan
bisikletlerden kullanım ücreti talep edilmeyecektir.

IV. BÖLÜM
Bisiklet Kullanıcılarının Uyması Gereken Kurallar

Sürüş Kuralları ve Güvenlik
MADDE 12- (1) Bisikletler, Üniversitemiz kampüsü dışına çıkartılmayacak olup kampüsümüz
içindeki  bisiklet  yolu  ve  ilgili  trafik  düzenlemeleri  doğrultusunda  kullanılacaktır.  Ayrıca
Yönerge  ekinde  sunulan  Bisikletliler  Derneğinin  “Şehirlerde  Güvenli  Bisiklet  Kullanma
Kılavuzu” kurallarına  uyulması  gerekmektedir.  Bisiklet  kullanım kaskı,  hijyen  nedenleri  ve
şahsi eşya olmasından dolayı kullanıcıya ait olup, kullanılıp kullanılmamasındaki sorumlulukda
kullanıcıya  aittir.  Öğrencilerin  ve  personellerin  “Şehirlerde  Güvenli  Bisiklet  Kullanma
Kılavuzu”  kurallarına  uymamaları  ve  bisiklet  ve  bisiklet  sürmekten  kaynaklı  meydana
gelebilecek yaralanmalar,  kazalar  ve her  türlü maddi,  manevi  zararlardan kullanıcı  sorumlu
olup Üniversite ve Başkanlık sorumlu tutulamaz.

Kıymetli Eşya
MADDE 13- (1) Yanlarında para, ziynet, kıymetli evrak, mücevher ve bunun gibi kıymetli eşya
bulunan kimseler bisiklet kullanımında bu eşyalarını görevliye emanet edemezler. Bu eşyaların
muhafazasının sorumluluğu kişinin kendisine aittir ve bisiklet sürüşü esnasında oluşabilecek
kayıplarından kendisi sorumludur.

Usullere Uymayanlar Hakkında Yapılacak İşlem
MADDE 14-  (1)  Bu  Yönerge  ve  Yetkili  Amirce  yukarıdaki  maddelere  göre  tespit  olunan
hususlara  uymayanlar  hakkında,  Şube  Müdürlüğünce  görevlendirilen  personel  tarafından
düzenlenen  tutanak  Yetkili  Amire  intikal  ettirilir.  Yetkili  Amir  tarafından  ilgili  şahsın
kullanımında  bulunan  bisiklete  el  konulur,  işlenen  fiilin  durumuna  göre  kişi  bisiklet
kullanımından men edilir ve varsa zarar tazmin ettirilir, hakkında ilgili mevzuat uyarınca işlem
yapılır.

Yararlananların Şikâyet ve Önerileri
MADDE 15- (1) Bisiklet kullanımı ile ilgili şikâyetler ve öneriler sözlü ya da yazılı olarak
Başkanlığa bildirilir.
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Diğer Hususlar
MADDE 16- (1) Bu Yönergede yer almayan hususlarda yapılacak uygulamaya ilişkin esaslar,
yürürlükteki  mevzuata  ve  bu  Yönergeye  aykırı  olmamak  kaydıyla  Yetkili  Amir  tarafından
belirlenir.

Sorumluluk
MADDE 17-  (1)  İşbu  Yönerge  kapsamında  hizmete  sunulan  bisikletlerin  kullanımının  bu
Yönerge  esasları  dâhilinde  idaresinden,  Bilecik  Şeyh  Edebali  Üniversitesi  Rektörlüğü
sorumludur.

Yürürlük
MADDE 18- (1) Bu Yönerge Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosunun 19/10/2016 tarih
ve 141/3 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Yürütme
MADDE 19-  (1) Bu Yönerge hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü yürütür.

EK: Şehirlerde Güvenli Bisiklet Kullanma Kılavuzu
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BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE  1–  (1)  Bu  Yönerge  ile  Bilecik  Şeyh  Edebali  Üniversitesinde  kayıtlı  bulunan
önlisans,  lisans  ve  lisansüstü  öğrencilerinin  ve  Üniversite  mensuplarının  beden  ve  ruh
sağlığının  korunması,  boş  zamanlarının  değerlendirilmesi,  öğrencilerin  kendisine  güvenen
sorumlu bireyler olarak yetişmesi, bilgi, yetenek ve ilgileri ölçüsünde kişisel potansiyellerini
geliştirmeleri  ve  mesleki  formasyonlarına  katkı  sağlayacak  faaliyetlerde  bulunmaları  için
kurulacak olan öğrenci kulüplerinin esas ve işleyişlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

(2)  Yönerge,  Üniversitenin  kurumsal  kimliğini  ön  plana  çıkararak  kamuoyunda
benimsenmesinde ve tanınmasında, Üniversitemiz öğrenci ve personelinin faydalanmaları için
eğitim,  uzmanlık,  sağlık,  spor,  sosyal  ve kültür  alanlarında kurulacak öğrenci  kulüplerinin
işleyişine ilişkin usul ve esasları ihtiva etmektedir.

Kapsam
MADDE  2–  (1)  Bu  Yönerge,  Bilecik  Şeyh  Edebali  Üniversitesinin  önlisans,  lisans  ve
lisansüstü öğrencileri ile akademik ve idari personelinin oluşturacağı tüm kulüpleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3–  (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 2880 sayılı yasa ile
değişik  47.  maddesi  uyarınca  Sağlık,  Kültür  ve  Spor  Daire  Başkanlığının  yürüteceği
hizmetleri  düzenleyen  3  Şubat  1984  tarih  ve  18301  sayılı  Resmi  Gazete’de  yayınlanan
Yükseköğretim Kurumlar Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Uygulama
Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4– (1) Bu Yönergede geçen;
Akademik  Danışman:  Kulüp  çalışma  esaslarının  hazırlanmasında  ve  faaliyetlerinin
yürütülmesinde danışmanlık yapan, Üniversite bünyesinde kadrolu öğretim elemanını,
Daire Başkanlığı: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığını,
Dekanlık: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı fakülte dekanlıklarını,
Kulüp: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde kurulan eğitim, uzmanlık, sağlık, spor, sosyal
ve kültür alanlarında faaliyet gösteren öğrenci kulüplerini,
Müdürlükler:Bilecik  Şeyh  Edebali  Üniversitesine  bağlı  enstitü,  yüksekokul  ve  meslek
yüksekokulu müdürlüklerini,
Ö.K.K.K.: Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulunu,
Rektör: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörünü,
Üniversite: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini, ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu ve Kulüp Yönetim Organları

Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu(Ö.K.K.K.)
MADDE  5-  (1)  Öğrenci  Kulüpleri  Koordinasyon  Kurulu  (Ö.K.K.K.)  Rektörün  veya
görevlendireceği bir Rektör Yardımcısının Başkanlığında kurulur ve tabii üyeler ile birlikte
toplam 5 kişiden oluşur. Yeni kurulacak veya kapatılacak bir kulüp hakkında veya var olan bir
kulübün nitelik, tüzük, faaliyet, isim değişiklikleri vs. ilgili olarak karar verir.

a)Sağlık  Kültür  ve  Spor  Daire  Başkanı  ve  Üniversite  Öğrenci  Konseyi  Başkanı,
Ö.K.K.K.’nın  tabii  üyeleridir.  Diğer  üyeler,  Rektör  tarafından  görevlendirilir.  Üniversite
Öğrenci Konsey Başkanının kurul toplantılarında oy hakkı yoktur.

b)Rektör  tarafından  görevlendirilen  kurul  üyelerinin  görev  süresi  2  yıl  olup  görev
süresi dolan üyeler, yeniden görevlendirilebilir. Ö.K.K.K. tarafından kulüplerin inceleme ve
denetlenmesi için yeterli sayıda eleman ve kulüplerle ilişkiyi sağlamak üzere tam zamanlı bir
genel koordinatör görevlendirilebilir.

Kulüp yönetim organları ve seçim 
MADDE 6– (1) Kulüplerin organları şunlardır:
Genel Kurul, 
Yönetim Kurulu,
Denetim Kurulu.

Yönetim ve Denetim Kurullarına aday olmak için herhangi bir disiplin cezası almamış
olmak gerekmektedir. Adaylık işlemleri, Genel Kurul toplantısında gerçekleştirilir.

A)Genel kurul
(1) Genel Kurul,  söz konusu kulübe kaydını yaptırmış tüm öğrenci ve personel üyelerden
oluşur.  Genel Kurul  toplantısı, Öğrenci Kulüp Danışmanı gözetiminde her yılın kasım ayı
sonuna kadar yapılır. Genel Kurul toplantı yeri, zamanı ve toplantı gündemi en az on beş gün
öncesinde üyelere bildirilir. Genel Kurul, bir başkan ve bir sekreter tarafından yönetilir.
(2) Genel Kurul, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini seçer.
(3) Genel Kurul, üyelikten çıkarma önerilerini karara bağlar.
(4) Genel Kurul, kulüp üyelerinin 1/3'ünün imzası ile olağanüstü toplanır. Genel Kurul, eğer
belirlenen süre içerisinde toplanmazsa kulüp, Daire Başkanlığının önerisi ve Ö.K.K.K.’nın
kararı ile kapatılır.
(5) Genel Kurulun toplantı yeter sayısı mevcut üyelerin yarıdan bir fazlasıdır. Toplantı yeter
sayısı oluşmaz ise bir gün sonra tekrar toplanılır. Eğer tekrar üyelerin yarısından fazlası katıl-
maz ise toplantılarda kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
(6) Genel Kurul, yönetim faaliyetlerini varsa mali durumunu ibra eder.
(7) Genel Kurul toplantı tutanağını, üye hazırun listesini, yıllık faaliyet raporunu, işletme he-
sap özetini, yeni seçilen Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üye isim listelerini
ve oy pusulalarını on beş gün içinde Daire Başkanlığına bildirir.

B)Yönetim Kurulu
(1) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından bir yıl için seçilen 5 asil ve 5
yedek  üyeden  oluşur.  Üyeler,  kulübün  kurulmasından  itibaren  1  hafta  içerisinde  kendi
aralarında  görev  dağılımı  yaparak  başkan,  başkan  yardımcısı,  sekreter,  sayman,  basın  ve
halkla  ilişkiler  sorumlusu  ve  5  üye  seçerler.  Seçim  sonucu  hazırlanan  liste,  akademik
danışman imzası ile Daire Başkanlığına sunulur. 
(2)Yönetim  Kurulu  Başkanı,  aynı  zamanda  öğrenci  kulübünün  de  başkanıdır.  Kulüp
Başkanının görev süresi bir yıl olup, en fazla iki defa üst üste seçilme hakkı vardır.
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(3) Yönetim Kurulu, kulüp çalışmalarının en iyi biçimde yürütülmesinden, denetlenmesinden
tüzüğün uygulanmasından,  kulübün  gelir  giderlerinden  ve  demirbaş  eşyalarından üyelere,
Daire Başkanlığına ve Ö.K.K.K.'ya karşı sorumludur.
(4) Yönetim Kurulu, gerektiğinde çalışma grupları oluşturur.
(5)Yönetim Kurulu, kulübün Üniversite içindeki ve dışındaki etkinliklerinde Daire Başkanlığı
aracılığı ile Ö.K.K.K.’dan onay almakla yükümlüdür.
(6)  Yönetim  Kurulu;  bütçe  önerisi,  bütçe  raporu,  etkinlik  raporu,  etkinlik  programı  gibi
evrakları Daire Başkanlığına vermekle yükümlüdür.
(7)  Kulüp  danışmanı,  Yönetim  Kurulunun  doğal  üyesidir.  Ancak  Yönetim  Kurulu
toplantılarında oy hakkı bulunmamaktadır.
(8) Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul üyelerinin 2/3 çoğunluğunun oyları ile görevden
alınabilir.
(9) Yönetim Kurulu, kulübe yeni üye kabulü, üyeliklerin güncellenmesi ve bu Yönergenin 12'
nci maddesine göre üyelikten çıkarma işlemlerini gerçekleştirir.
(10) Yönetim Kurulu, göreve başladıktan sonra 1(bir) ay içerisinde yıllık faaliyet planlarını
hazırlayarak  Daire  Başkanlığının  onayına  sunar.  Daire  Başkanlığı  tarafından  onaylanan
planlar, Ö.K.K.K.’ya iletilir. Bunun dışındaki faaliyetler için yeniden onay gerekir.
(11) Yönetim Kurulu, her eğitim-öğretim yılının sonunda yılsonu faaliyet raporunu hazırlar ve
ilgili  Daire  Başkanlığına  sunar.  Daire  Başkanlığı,  kulüplerin  faaliyet  raporlarını  en  geç  1
Kasım tarihine kadar Ö.K.K.K.’ya iletilmekle yükümlüdür. 
(12) Yeni seçilen Yönetim Kurulu; Genel Kurul toplantı tutanağını, üye hazırun listesini, yıllık
faaliyet raporunu, işletme hesap özetini, yeni seçilen Yönetim Kurulu asil ve yedek isim liste-
lerini ve oy pusulalarını on beş gün içinde Daire Başkanlığına teslim eder.
(13)  Evraklarını  zamanında  teslim  etmeyen  kulüpler,  Ö.K.K.K.  tarafından  geçerli  sayılan
mücbir sebepler dışında, Daire Başkanlığının önerisi ve Ö.K.K.K.’nın onayı ile kapatılabilir. 

C)Denetim Kurulu
(1) Denetim Kurulu, genel kurul tarafından bir yıl için seçilen bir başkan, iki asil üye ve bir
yedek üyeden oluşur.
(2) Denetim Kurulu, kulüp faaliyetlerinin, gelir ve giderlerin, tutulması zorunlu defter ve ka-
yıtların  yönerge  kurallarına  uygunluğunu,  masrafların  Yönetim Kurulu  kararlarına  uygun-
luğunu, satın alınan ve demirbaş eşyanın dekanlık ve müdürlük saymanlığına kaydının kont-
rolünü denetler. Denetim Kurulu gerektiğinde Yönetim Kurulunu yazılı olarak uyarır, Genel
Kurul ve Daire Başkanlığına konu ile ilgili rapor verir.
(3)  Denetim  Kurulu;  kulübün  gelir,  gider,  defter  ve  evraklarını  gerek  gördüğünde
Ö.K.K.K.’nın incelemesine sunar. Yılda iki kez, her yarıyılda, denetleme işlemlerini yapar.
Yapılan denetim sonucunu, yazılı olarak Yönetim Kuruluna ve Daire Başkanlığına bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kuruluş ve Uyulması Gereken Esaslar

Kuruluş
MADDE 7– (1)Kurulmak istenen kulüpler için süreç aşağıdaki şekilde işlemektedir:

a) Kulüp  kurma  başvuruları,  her  eğitim-öğretim  yılındayalnızca  ekim/şubat  aylarında
yapılır.

b) Yeni  bir  öğrenci  kulübünün  kurulabilmesi  için;  şartları  taşıyan  en  az  15  (onbeş)
girişimci  öğrenci  (kurucu üye) ve kulübe akademik danışmanlık yapma konusunda
gönüllü  olan,  Üniversite  bünyesinde  kadrolu  1  akademik  danışman  bulunması
gerekmektedir.
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c) Yeni kurulacak kulübün akademik danışmanı; enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek
yüksekokulu öğrencileri tarafından hazırlanan ve kulübün amaç-faaliyet konularını ve
çalışma esaslarını içeren kulüp başvuru formu ve tüzüğü ile birlikte, belirtilen aylarda,
Daire Başkanlığına, kulübün kurulması için yazılı başvuruda bulunur. 

d) Daire Başkanlığı, kulüp açılma taleplerini Ö.K.K.K.’nın onayına sunar. Ö.K.K.K.'nın
gerekli  gördüğü incelemeleri  yaparak uygun gördüğü kulüplerin kurulmasına kesin
onay vermesinin ardından, kulüp resmi olarak kurulmuş olur.

(2)  Ekim ve  Şubat  ayları  dışında yapılan  başvuruların yanı  sıra  eksik  evrakla yapılan
başvurular da geçersiz sayılır.

Uyulması Gereken Esaslar
MADDE 8– (1) Üniversite bünyesinde kurulacak tüm kulüpler, amaç ve etkinliklerini belir-
lerken aşağıdaki esaslara uymak zorundadırlar:

a)Kulüpler, yürürlükteki mevzuata aykırı tutum, davranış ve faaliyette bulunamazlar.
b)Kulüpler, tüm etkinliklerinde Üniversite politikaları, yönetmelikleri, yönergeleri, kuralları,
düzenlemeleri, hedefleri ve akademik takvim ile uyumlu çalışmayı kabul ederler.
c)Kulüpler, Üniversitenin fiziki veya akademik ortamına zarar verecek etkinliklerde buluna-
mazlar.  Kulüpler,  öğrencilerin Üniversitenin çeşitli  imkânlardan yararlanmalarını sağlarken
aynı zamanda bu imkânların korunmasına ve daha çok öğrencinin yararlanabileceği şekilde
geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaç edinmelidir.
ç)Kulüpler, tüzüklerinde belirtilen amaç ve faaliyet alanları dışında tanıtım yapamazlar, gelir
sağlama amacına yönelik faaliyet sürdüremezler.
d)Kulüpler,  düzenleyecekleri  faaliyetler  ile  Üniversite  içinde ve dışındaki  tanıtım,  duyuru,
reklam  çalışmaları  için  gerekli  olan  izni  almak  üzere  Daire  Başkanlığına  yazılı  olarak
başvurmak zorundadırlar.
e)Sınırlı  kaynakların etkin kullanılması,  ilgi  ve yönelimleri  aynı  olan öğrencilerin işbirliği
içinde çalışmalarının özendirilmesi amacıyla, var olan bir kulüple aynı alanda/konuda etkin-
likte bulunmak üzere ikinci bir kulüp kurulamaz.
f)Her kulüp kendi çalışma konusuna göre, gerektiğinde uzman ve teknik kişilerden yardım
alabilir. Bu kişiler, Üniversite içinden olabileceği gibi Üniversite dışından da olabilir. Uzman
ve teknik elemanların Üniversite dışından olması durumunda, yürütülecek faaliyet ile ilgili
olarak Daire Başkanlığı aracılığıyla Ö.K.K.K.’dan özel izin alınması zorunludur.
g)Kulüp  tüzüğünde  yapılacak  değişiklikler,  üyelerden  gelecek  olan  önerilere  göre  Kulüp
Yönetim  Kurulu  tarafından  incelenir.  İncelenen  taleplerin  öğrenci  kulüp  yönergesine
uygunluğuna Daire Başkanlığınca bakılır ve Ö.K.K.K.’nın onayı ile yürürlüğe girer.
h) Kulüpler, gerçekleştirmeyi talep ettikleri faaliyetler için, akademik danışmanlarının onayı
ile Daire Başkanlığına en az 10 gün öncesinden, etkinliğin adı, amacı, tarihi, yeri ve saati gibi
ayrıntılı  bilgileri  ve  taleplerini  içeren  yazılı  bir  dilekçe  ile  başvuruda  bulunurlar.  Kulüp,
başvurunun  Ö.K.K.K.  tarafından  değerlendirilmesinin  ardından,  faaliyetlerin  uygunluğu
konusunda, en kısa zamanda bilgilendirilir.
i)  Akademik  danışman,  kulübün  yönerge  ve  tüzüklerine  uygun  faaliyetlerde  bulunmaları
konusunda  kulübe  danışmanlık  hizmeti  vermek,  kulüp  faaliyetlerini  gözlemlemek  ve
gerektiğinde Ö.K.K.K.’yı bilgilendirmekle yükümlüdür.
j) Kulüpler,  Daire Başkanlığı tarafından kendilerine tahsis edilen web sayfalarını etkin bir
şekilde kullanmakla yükümlüdür.
k) Kurulmasına onay verilen öğrenci kulüpleri,  haberleşme için adres,  telefon, e-mail  gibi
iletişim bilgilerini, kurulmasının ardından 1 hafta içerisinde Daire Başkanlığına bildirmekle
yükümlüdür.
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l)  Kulüp  başkanları,  mezuniyet  ve  ilişik  kesme  gibi  durumlarda,  ilgili  öğrenci/personelin
durumu hakkında Daire Başkanlığını önceden bilgilendirmekle yükümlüdür.
m)  Akademik  danışman,  görevinden  ayrılmak  isterse  Daire  Başkanlığına  dilekçe  ile
başvuruda  bulunur.  Akademik  danışmanın  çeşitli  sebeplerle  görevinden  ayrılması  veya
akademik  danışmanlıktan  istifa  etmesi  durumunda,  ilgili  kulüp  tarafından  en  geç  10  gün
içerisinde yeni akademik danışman belirlenmesi ve yeni akademik danışmanın konuyla ilgili
olarak  Daire  Başkanlığına  dilekçe  ile  başvuruda  bulunması  gerekmektedir.  Kendilerine
verilen süre içerisinde akademik danışman belirlemeyen kulüp, Ö.K.K.K. kararı ile kapatılır.
n)  Kulüpler,  siyasi  partilerile  bir  bağ içerisinde bulunamaz; etnik dil,  din,  ırk,  cinsiyet  ile
şiddet, nefret ve ayrımcılık gözeten etkinliklerde bulunamaz.
m) Kulüpler, 1 yıl içerisinde en az 2 adet faaliyet yapmakla ve faaliyetlerini raporlayarak her
yıl Haziran ayında Daire Başkanlığına iletmekle yükümlüdür.

Mali Esaslar
MADDE 9– (1) Ö.K.K.K.’nın yapılmasına onay verdiği öğrenci kulüp faaliyetlerinin gider-
lerinin bir kısmı, üyelerce karşılanmak koşuluyla ve bütçe imkânları ölçüsünde, Sağlık, Kültür
ve Spor Daire Başkanlığınca sağlanır.
(2)  Öğrenci  kulüplerinin  ihtiyaçları,  imkânlar  ölçüsünde  enstitü,  fakülte,  yüksekokul  ve
meslek yüksekokulu tarafından karşılanır.
(3) Kulüpler, Ö.K.K.K. tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, üyelerden ayni veya
nakdi bağış/yardım toplayamaz ve benzeri faaliyetlerde bulunamazlar.
4) Öğrenci kulüpleri, yapacağı etkinliklere mali kaynak sağlamak amacı ile özel kurumlardan
veya kamu kurumlarından alacağı  sponsorluk desteğini,  Daire  Başkanlığına  önceden bilgi
vererek Ö.K.K.K.’nın onayına sunmakla yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Üyelik, Kulüp Yönetim Organları ve Seçim

Üyelik
MADDE 10– (1) Üyelikle ilgili konularda aşağıdaki şartlara uyulur:
a)Üyelik, kayıt formu doldurulması ile başlar.
b)Üniversitenin herhangi bir akademik birimine kayıtlı olan öğrenciler ile akademik ve idari
personel, bir veya birden fazla kulübe üye olabilirler.
c)Herhangi bir kulübe veya kulüplere üye olan öğrenciler birden fazla kulüpte yönetim kurulu
üyeliği üstlenemezler.
d)Kulüplere üye olan akademik ve idari personel, Genel Kurul toplantılarına katılabilir. Ancak
toplantılarda oy kullanma hakları yoktur.
e)Kulübün üye sayısı, kurucu üyeler dışında 15 kişiden az olamaz.
f)  Enstitü,  fakülte,  yüksekokul  ve  meslek  yüksekokulu  öğrencileri  ile  akademik  ve  idari
personel dışındaki kişiler, kulübe üye olamazlar. Ancak enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek
yüksekokulu  dışından  gelen  çalıştırıcı,  eğitmen  gibi  kişiler,  Ö.K.K.K.’nın  onayıyla
çalışmalara katılabilirler.

Üyelerin Görevleri
MADDE 11– (1) Kulüp üyelerinin görevleri şu şekildedir:
a)Kulübün amaçlarına, kulüp tüzüğüne ve yönergeye uygun hareket etmek,
b)Verilen görevleri ya da kendi isteği ile üstlenmiş olduğu görevleri yerine getirmek,
c)Genel Kurul toplantılarına katılmak,
ç)Etkinliklere ve diğer tüm toplantılara katılmaktır.

5



Üyeliğin Sona Ermesi
MADDE 12– (1) Kulüp üyeliği aşağıda ifade edilen hallerde sona erer:
a)Kulüp üyesi, yazılı başvuru ile üyelikten istifa edebilir.
b)Öğrenci kulübünün kuruluş amaç ve ilkelerine aykırı çalışmalar yapan üyeler ile verilen
görevi yerine getirmeyen üyelerin Kulüp Yönetim Kurulu önerisi ve Genel Kurul kararıyla
üyelikleri sona erdirilebilir. Kulüp üyeliğinin sona erdirilmesi, Genel Kurul üyelerinin 2/3 ço-
ğunluğunun kabul oyu ile gerçekleştirilir.
c)Yasa dışı eylemlere katılımı belirlenen üyelerin üyelikleri sona erer. Yönetim Kurulu, konu
ile ilgili raporunu Daire Başkanlığına iletir.
ç)Mezuniyet veya herhangi bir nedenle Üniversite ile ilişiği kesilenler ile kaydını donduran
üyelerin üyelikleri Kulüp Yönetim Kurulu tarafından sona erdirilir.
d)  Kulüp üyeliği  sona erdirilen  öğrencinin  Ö.K.K.K.’ya  başvuru hakkı  saklıdır.  Ö.K.K.K.
başvuruyu inceler ve karara bağlar. Verilen karar kesin niteliktedir.

Defter ve Evraklar
MADDE 13–  (1)  Öğrenci  Kulüpleri,  aşağıda belirtilen defterleri  tutmakla ve istendiğinde
Daire Başkanlığına getirmekle yükümlüdürler:
a)Üye Kayıt Defteri
b)Karar Defteri
(2) Kulübe üye olan tüm öğrencilere, Daire Başkanlığının belirlemiş olduğu formata uygun
olarak  Basın  ve  Halkla  İlişkiler  Koordinatörlüğünce  üye  kimlik  kartı  bastırılır  ve  kulüp
başkanına teslim edilir.

Demirbaşlar
MADDE 14– (1) Kulübe kullanılması için verilmiş olan demirbaş eşyanın listesi ve bunların
demirbaş  numaraları,  Daire  Başkanlığı  saymanlıklarınca  kontrol  edilir.  Yönetim  Kurulu,
demirbaş eşyalardan Daire Başkanlığına karşı sorumludur. Yeni alınan demirbaş eşyalar, bu
listeye eklenir.

Kapatma
MADDE  15  –  (1)  Kulüp,  etkinlikleri  kapsamında  ülkenin  genel  ahlak  kurallarına,  T.C
Anayasasına,  Üniversitenin  kanun,  tüzük,  yönetmelik  ve  yönergeleri  ile  öğrenci  kulüpleri
yönergesine,  kulüp  tüzüğüne  ve  kulüp  amaçlarına  aykırı  etkinliklerde  bulunduğunun
belirlenmesi durumunda Daire Başkanlığı önerisi ve Ö.K.K.K.’nın uygun görüşü ile kapatılır.
Bu durumda kulüp yönetici ve üyelerinin durumları bir disiplin suçu oluşturmasa bile bunlar
Üniversitemizde başka kulüplerde kurucu olamazlar. 
(2)Bir  yıl  süre  ile  faaliyette  bulunmayan  veya  yıl  içerisinde  faaliyet  yapıldığına  dair
raporlarını  Daire  Başkanlığına iletmeyen, ilgili  birimlerden izin alınmadan faaliyet  yaptığı
belirlenen, kurucu öğrencilerinin ve yönetim kurulunun mezun konumunda bulunduğu tespit
edilen kulüpler, Daire Başkanlığının önerisi sonucu Ö.K.K.K. kararı ile kapatılabilir. Ancak
bunların üyeleri hakkında yukarıdaki hükümler uygulanmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE  16–  (1)  Bu  yönergede  bulunmayan  uygulama  ve  hususlar,  Üniversitenin  ilgili
kurullarında karara bağlanır.
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Yürürlük
MADDE 17 –  (1)  Bu yönerge Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosunun 19/10/2016
tarih ve 141/3sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 
(2) Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan öğrenci kulüplerinin faaliyeti sona
erer.

Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu yönerge hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü yürütür.
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T.C.
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ KULLANIM YÖNERGESİ

I.BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç 
MADDE 1-  (1) Bu yönergenin amacı; Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının yetki ve
sorumluluğundaki Üniversitemiz merkez yerleşkesinde bulunan Sağlıklı Yaşam Merkezinden
Üniversitemiz  öğrenci  ve  personelinin  yararlanma  usul  ve  esasları  ile  uygulamaya  ilişkin
hususları düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2-  (1) Bu yönerge Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlıklı Yaşam Merkezinin
öğrenci ve personeller tarafından kullanımına yönelik verilecek olan hizmetle ilgili usul ve
esasları kapsar. 

Dayanak 
MADDE 3-  (1) Bu yönerge,  2547 sayılı  Yükseköğretim Kanunu’nun 2880 sayılı  yasa ile
değişik  47.  maddesi  uyarınca  Sağlık,  Kültür  ve  Spor  Dairesinin  yürüteceği  hizmetleri
düzenleyen 3 Şubat 1984 tarih ve 18301 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yükseköğretim
Kurumlar Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Uygulama Yönetmeliği hükümlerine
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen; 
Başkanlık: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığını,
Öğrenci: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde ilgili dönemde kayıtlı öğrencilerini,
Personel: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde görevli tüm akademik, idari ve hizmet alımı
personellerini,
Personel Yakını: Üniversitede görev yapan personelin birinci derece akrabalarını,
Rektörlük: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünü, 
Şube Müdürlüğü: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğünü,
Üniversite: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini,
Sağlıklı Yaşam Merkezi: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlıklı Yaşam Merkezini,
Yetkili Amir: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörünü, 
Yönerge: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlıklı Yaşam Merkezi Kullanım Yönergesini,
ifade eder.



II. BÖLÜM
Yönetim Esasları

MADDE  5-  (1) Sağlıklı  Yaşam  Merkezinin  kullanımına  ilişkin  işlemler  bu  Yönergede
öngörülen usul ve esaslar dâhilinde Yetkili Amirin denetimi altında Başkanlık tarafından Şube
Müdürlüğü aracılığıyla yürütülür. 

MADDE 6-  (1) Sağlıklı  Yaşam Merkezinin hizmete  sunulmasında  görevlendirilecek  olan
personelin sayısı, görev, yetki ve sorumlulukları verilecek hizmetin kapasitesi dikkate alınarak
Başkanlık tarafından belirlenir. 

MADDE 7- (1) Sağlıklı Yaşam Merkezinin faal olarak kullanılabilmesi için gerekli olan her
türlü bakım ve onarım iş ve işlemler ilgili mevzuat kapsamında Başkanlık tarafından yaptırılır.

Tutulacak Kayıtlar ve Kullanılacak Formlar 
MADDE 8- (1) Sağlıklı Yaşam Merkezine üye olmak isteyen öğrenci ya da personel, nüfus
cüzdanı ya da kurum tarafından verilen kimlik fotokopisini, personel yakınları kendilerine ait
nüfus cüzdanını ve ilgili personele ait kurum kimlik fotokopisini, üyelik ücretini ödediğine
dair  harcama  noktası  fişini  ve  imzaladığı “Sağlıklı  Yaşam Merkezi  Üyelik  Sözleşmesi”ni
görevli personele teslim etmek suretiyle üyelik işlemini gerçekleştirir. Bilecik Şeyh Edebali
Üniversitesi okul takımında yer alan sporcular ise, okul takımı isim listesi ve lisansını (teyit
maksatlı)  görevli  personele  ibraz  eder.  Sağlıklı  Yaşam  Merkezi  ders  amaçlı  olarak
kullanılacak  ise,  ilgili  bölüm Başkanlığı  tarafından  oluşturulan  ders  programı  ve  öğrenci
listesinin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teslim edilmesi halinde ders programı
kapsamında kullanabilir.

III. BÖLÜM
Yararlanma Usul ve Esasları

Yararlanma Şekil ve Süreleri 
MADDE 9-  (1) Sağlıklı Yaşam Merkezinden  Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri,
personeli  ve  personel  yakınları üye  olmak  koşulu  ile  faydalanabilir.  Üyeler  için  Sağlıklı
Yaşam Merkezi kullanım günleri ve süreleri üyelik sözleşmesinde belirtilecektir.

      Sağlıklı Yaşam Merkezinin ders amaçlı ya da okul takımı çalışmaları için kullanım
günleri ve süreleri ise, ilgili bölüm Başkanlığı ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
koordinesinde oluşturulan program doğrultusunda belirlenecektir.

(2) Herhangi bir yaralanma veya sakatlığa sebebiyet vermemek için Sağlıklı Yaşam
Merkezinde  bulunan  tüm aletlerin  kullanım talimatlarına  uygun  olarak  doğru  ve  dikkatli
kullanılması gerekmektedir. Doğru, dikkatli ve amacına uygun kullanılmayan araç gereçlerin
yol açacağı kazalardan doğabilecek her türlü zararın sorumluluğu kullanıcıya aittir. 



(3) Sağlıklı Yaşam Merkezine üye olmadan önce ilgili kişi, spor yapmasında sağlık
yönünden  sakınca  olmadığını  bir  sağlık  kurumundan  teyit  ettirmelidir.  Spor  Genel
Müdürlüğünün “Sporcu Lisans, Tecil, Vize ve Transfer Yönetmeliğinin” 17. maddesi hükmü
uyarınca; 18 yaşın üstünde olan kişilerin ve müsabaka dışı beden eğitimi ve spor faaliyetlerine
katılacak kişilerin, ilgili faaliyetlere katılabilmesi için spor yapmasında sağlık yönünden bir
sakınca olmadığını beyan etmesi ve spor kartı edinmesi gerekmektedir.

Sağlıklı  Yaşam  Merkezi  üyelik  sözleşmesini  imzalayarak  üye  olan  herkes,  ilgili
yönetmelik gereği spor yapmasında sağlık yönünden bir sakınca olmadığını beyan etmiş kabul
edilir.

İbraz Edilecek Belgeler 
MADDE 10-  (1) Sağlıklı  Yaşam Merkezinden  yararlanmak isteyen her üye öğrenci ya da
personel kimliğini ibraz etmek zorundadır. Personel yakını üyeler, nüfus cüzdanlarını ibraz
etmek  zorundadır.  Kimliklerini  ibraz  edemeyen  üyeler  Sağlıklı  Yaşam  Merkezine  kabul
edilmez. Okul takımında yer alan sporcular ise, okul takımı sporcu lisanslarını ibraz etmek
zorundadır.

Ücret
MADDE 11-  (1) Sağlıklı Yaşam Merkezi üyelik ücretini yürürlükte bulunan “Kamu Sosyal
Tesislerine İlişkin Tebliğ”  hükümleri doğrultusunda Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
belirler. Üyeliğin üye tarafından sonlandırılmak istenmesi veya işbu Yönerge ve imzaladıkları
“Sağlıklı  Yaşam  Merkezi  Üyelik  Sözleşmesi”  maddelerine  aykırı davrananların  Yetkili
Amirlik tarafından üyeliğinin iptal edilmesi durumunda üyelik için yatırılan ücret kişiye iade
edilmez.  Sağlıklı  Yaşam Merkezini,  Beden  Eğitimi  ve  Spor  Bölüm  Başkanlığının
belirleyeceği dersler kapsamında kullanacak olan öğrencilerden ve okul takımı sporcularından
ise ücret talep edilmeyecektir.

IV. BÖLÜM
Sağlıklı Yaşam Merkezini Kullanacakların Uyacakları Kurallar

Sağlıklı Yaşam Merkezi Kullanım Kuralları ve Güvenlik
MADDE 12-  (1) Sağlıklı Yaşam Merkezinde temiz spor ayakkabısı, havlu ve spor kıyafeti
kullanılması zorunludur.

(2) Diğer üyelerin de faydalanmasına imkân sağlayacak şekilde,  aletler  uzun süreli
meşgul edilmemeli, belirli bir program dâhilinde sırayla kullanılmalıdır.

(3) Bilgisayarlı kardiyo aletlerine zarar verdiği için salona cep telefonları ile girilmesi
yasaktır.

(4) Antibiyotik, sakinleştirici,  uyarıcı veya metabolizma hızlandırıcı etkisi  olan ilaç
alındığında Sağlıklı Yaşam Merkezinin kullanımı sağlık açısından sakınca doğurabileceğinden
ilacın kullanım süresi boyunca Sağlıklı Yaşam Merkezi kesinlikle kullanılmamalıdır.



(5)  Üyeler çantalarını  soyunma  odalarındaki  kilitli  dolaplarda  muhafaza  edecektir.
Spor alanı içerisine kıyafet, çanta ve/veya herhangi bir şahsi eşya bırakılması yasaktır. Her
üyenin, dolapları kilitlemek üzere yanlarında küçük asma kilit getirmesi gerekmektedir.

(6) Soyunma odalarında bulunan dolaplar, günlük kullanım içindir. Üyeler bu dolapları
tesisten ayrılırken boşaltmak zorundadır. Başkanlık dolapları gün sonunda açmaya yetkilidir.
Dolaptan çıkartılan eşyalar 15 gün süreyle Başkanlık tarafından belirlenen yerde muhafaza
edilir. Unutulan terli ve ıslak eşyalar ise muhafaza edilmez.

(7) Kaybolan ya da zarar gören eşyalardan Başkanlık sorumlu tutulamaz.

Kıymetli Eşya 
MADDE 13-  (1) Yanlarında para,  ziynet, kıymetli evrak, mücevher ve bunun gibi kıymetli
eşya bulunan kimseler Sağlıklı Yaşam Merkezi kullanımında bu eşyalarını görevliye emanet
edemezler.  Bu  eşyaların  muhafazasının  sorumluluğu  kendilerindedir  ve  Sağlıklı  Yaşam
Merkezinin kullanımı esnasındaki kayıp eşyalardan kullanıcılar sorumludur. 

Usullere Uymayanlar Hakkında Yapılacak İşlem 
MADDE  14-  (1) İşbu  Yönerge  ve  kullanıcı  tarafından  imzalanan  Üyelik  Sözleşmesi
maddelerine aykırı davrananlar hakkında Başkanlık personeli tarafından düzenlenen tutanak
Yetkili  Amire intikal ettirilir.  Yetkili  Amirlikçe ilgili şahıs tarafından işlenen fiilin durumu
incelenerek, Sağlıklı Yaşam Merkezi kullanım hakları iptal edilip üyelikten men edilebilir,
üyeliğin iptali durumunda üyelik bedeli kişiye iade edilmez. Ayrıca maddi bir zarara neden
olunmuş ise tesise verilen zarar kişiden tazmin edilir, hakkında ilgili mevzuat uyarınca işlem
yapılır.

Yararlananların Şikâyet ve Önerileri
MADDE 15-  (1) Sağlıklı Yaşam Merkezi kullanımı ile ilgili şikâyetler ve öneriler sözlü ve
yazılı olarak Başkanlığa bildirilir. 

Diğer Hususlar 
MADDE 16- (1) Bu Yönergede yer almayan hususlarda yapılacak uygulamaya ilişkin esaslar,
yürürlükteki  mevzuata ve bu Yönergeye aykırı  olmamak kaydıyla Yetkili  Amir  tarafından
belirlenir.

Sorumluluk 
MADDE 17-  (1) İşbu Yönerge  kapsamında  hizmete  sunulan Sağlıklı  Yaşam Merkezinin
kullanım şartları bu Yönerge esasları dâhilinde, idaresinden Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Rektörlüğü sorumludur. 

Yürürlük 
MADDE 18- (1) Bu yönerge Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosunun 19/10/2016 tarih
ve 141/3 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 



Yürütme 
MADDE 18- (1) Bu Yönerge hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü yürütür.

EK: 
Üyelik Sözleşmesi Örneği (1 sayfa)



   

                          SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ        …./…../…
1. Sağlıklı Yaşam Merkezinden  Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri ile personeli ve birinci derece
akrabaları  faydalanabilirler.  Personelimiz  ve  birinci  derece  akrabaları  için  Sağlıklı  Yaşam  Merkezi  kullanım
süreleri…………………………………………………………………………………….gün ve saatleri arasındadır.
2. Sağlıklı Yaşam Merkezinde temiz spor ayakkabısı, havlu ve spor kıyafeti kullanılması zorunludur.
3. Herhangi bir yaralanma veya sakatlığa sebebiyet vermemek için Sağlıklı Yaşam Merkezinde bulunan tüm
aletlerin kullanım talimatlarına uygun bir şeklide doğru ve dikkatli kullanılması gerekmektedir. Doğru, dikkatli ve
amacına uygun kullanılmayan araç gereçlerin yol açacağı kazalardan kazaya sebep olan kişi sorumludur. 
4. Bilgisayarlı kardiyo aletlerine zarar verdiği için salona cep telefonları ile girilmesi yasaktır.
5. Antibiyotik, sakinleştirici, uyarıcı veya metabolizma hızlandırıcı etkisi olan ilaç alındığında Sağlıklı Yaşam
Merkezinin kullanımı sağlık açısından sakınca doğurabileceğinden ilacın kullanım süresi boyunca Sağlıklı Yaşam
Merkezi kesinlikle kullanılmamalıdır.
6. Sağlıklı Yaşam Merkezine, üye olmadan önce bir sağlık kurumuna muayene olmak sureti ile kişi tarafından
spor yapmasında sağlık yönünden sakınca olup olmadığı tetkik ettirilmelidir. Spor Genel Müdürlüğünün “Sporcu
Lisans, Tecil, Vize ve Transfer Yönetmeliğinin” 17. maddesi hükümleri gereğince müsabaka dışı beden eğitimi ve
spor faaliyetlerine katılacak ve 18 yaşın üstünde olan kişilerin ilgili faaliyetlere katılabilmesi için spor yapmasında
sağlık yönünden bir  sakınca olmadığını  beyan etmesi  ve spor kartı  edinmesi  gerekmektedir.  İlgili  yönetmelik
gereği  “Sağlıklı  Yaşam Merkezi  Üyelik  Sözleşmesi”ni  okuyup imzalayarak üye  olan herkes  spor  yapmasında
sağlık yönünden bir sakınca olmadığını beyan etmiş sayılır.
7. Üyeler çantalarını soyunma odalarındaki kilitli dolaplarda muhafaza edecektir. Spor alanı içerisine kıyafet,
çanta ve/veya herhangi bir şahsi eşya bırakılması yasaktır. Her üyenin, dolapları kilitlemek üzere yanlarında küçük
asma kilit getirmesi gerekmektedir.
8. Soyunma  odalarında  bulunan  dolaplar,  günlük  kullanım içindir.  Üyeler  bu  dolapları  tesisten  ayrılırken
boşaltmak zorundadır. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı dolapları gün sonunda açmaya yetkilidir. Dolaptan
çıkartılan eşyalar 15 gün muhafaza edilir. Unutulan terli ve ıslak eşyalar ise muhafaza edilmez.
9. Kaybolan ya da zarar gören eşyalardan Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı sorumlu tutulamaz.
10. Üyeliğin  üye  tarafından  sonlandırılmak  istenmesi  veya işbu  Yönerge  ve  kullanıcı  tarafından  imzalanan
üyelik sözleşmesi maddelerine aykırı davrananların Yetkili Amirlikçe üyeliğinin iptal edilmesi durumunda üyelik
için yatırılan ücret kişiye iade edilmez.

Yukarıda  belirtilen  sözleşme  kurallarını  ve  Bilecik  Şeyh  Edebali  Üniversitesi  Sağlıklı  Yaşam  Merkezi
Kullanım Yönergesi esaslarını kabul ediyorum, ayrıca spor yapmama sağlık yönünden her hangi bir mani durum
olmadığını beyan ederim. 

T.C.
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

ADI SOYADI BİRİMİ/BÖLÜMÜ T.C. KİMLİK NO CEP TEL İMZA

ADI SOYADI
YAKINLIK
DERECESİ

T.C. KİMLİK NO CEP TEL İMZA







KULÜP KURMA DİLEKÇESİ FORMU

BŞEÜ-KAYSİS Belge No

İlk Yayın Tarihi/Sayısı

Revizyon Tarihi

Revizyon No 00

Toplam Sayfa 1

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

(Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

 Bilecik  Şeyh  Edebali  Üniversitesi  Senatosu  tarafından  kabul  edilerek  yürürlüğe  giren  Bilecik  Şeyh  Edebali
Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesinin 7. maddesi uyarınca, üniversitemiz bünyesinde, aşağıda belirtilen  amaç ve
etkinlikleri gerçekleştirmek üzere…………………………………………………………. adında bir kulüp kurmak istiyoruz.

Yönerge hükümlerine uyacağımızı bildirir, gereğini arz ederiz. ....... / ....... / 20.....

Kulübümüzün Amaçları/Yapılması Planlanan Etkinlikler

1)………………………………………………………………………………………………………...

2)………………………………………………………………………………………………………...

3)………………………………………………………………………………………………………...

4)…………………………………………………………………………………………………….…..

5)…………………………………………………………………………………………………….…..

Sıra Ad-Soyad Bölüm Sınıf Telefon E-posta İmza
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Akademik Danışman Ad-Soyad: İmza:

EK: Kulüp Tüzüğü

(Form No: DFR-001; Revizyon Tarihi: 28/06/2016 Revizyon No: 01)





KONFERANS SALONU TALEP FORMU

BŞEÜ-KAYSİS Belge No

İlk Yayın Tarihi/Sayısı

Revizyon Tarihi

Revizyon No 00

Toplam Sayfa 1

İRTİBAT KURULACAK KİŞİ BİLGİLERİ

Adı Soyadı

Unvanı

Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Birim/Kulüp

Dâhili

Cep Telefonu

E-posta

TALEP EDİLEN SALON
Rektörlük Konferans Salonu
(155 Kişilik)

Kütüphane ve Bilgi Merkezi Konferans Salonu
(100 Kişilik)

Toplantı Salonu
(Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Binası) (24 Kişilik)

ETKİNLİK BİLGİSİ

Etkinlik Adı

Etkinliğin 
Başlangıç

Tarihi Saati

Etkinliğin Bitiş Tarihi Saati

Konuşmacı Sayısı 
(Tek oturumda)

TALEP EDİLEN TEKNİK DESTEK

Ses Sistemi Projeksiyon Bilgisayar

NOT:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………


