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BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 

…………………. KULÜBÜ TÜZÜĞÜ 
 

Madde 1: Kulübün Adı:  

Madde 2: Tüzüğün amacı………………………………. Kulübü’nün kuruluş esaslarını ve 

gerçekleştireceği etkinlik ve faaliyetlerin işleyiş esaslarını belirlemektir. 

 

Madde 3: Tüzükte geçen; 

Kulübün Kurucu Üyeleri:  
 

 

 

 

 

 

 

 

Kulübün Kapsamı:  
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde kurulan ………………. Kulübünün 

kapsamı…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

Danışman:  

Kulübün Kısaltması:  
 

Madde 4:  

KULÜBÜN AMAÇLARI 

 

 

 

 

GENEL İLKELER 

Madde 5. ……………………..……. Kulübü, başta T.C. Anayasası’nın değiştirilmez 

hükümleri olmak üzere yasal düzenlemelere aykırı; ırk, dil, din, cinsiyet, etnik veya yöresel 

kökene dayalı ya da belli bir öğrenci grubunun siyasi ya da herhangi bir düşünce yapısına 

hizmet etmez. Bu amaçla hareket eden üyelerin kulüple olan ilişkisi kesilir. 

……………… kulübü, Atatürk ilkelerine ve inkılâplarına bağlı, demokrat, çağdaş, yenilikçi 

ve katılımcı bir yapıya sahiptir.  

 

ÜYELİK 

Madde 6- 

 ………………………..……. Kulübüne sadece Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 

öğrencileri üye olabilirler. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin akademik ve idari 

kadrosunda yer alan kişiler de, kulübün çalışmalarına katılıp, katkı sağlayabilirler. 
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 Herhangi bir nedenle disiplin cezası almış olanlar ile herhangi bir suçtan hüküm 

giymiş olanlar ………………….…….Kulübü’nde yönetim kurulu üyesi olamaz. 

 ……………….. Kulübü’ne üyelik öğrencilerin üye kayıt formunu doldurması ile 

başlar. 

 Üyeler her akademik yılın başında Yönetim Kurulunca duyurulan bir aylık süre içinde 

üyeliklerini yenilemek zorundadır. Yenilemedikleri takdirde üyelikleri düşer. Haklı ve 

geçerli bir nedenle üyeliklerini yenilemeyen öğrencilere bir aylık ek süre tanınır. 

 Bir öğrenci ……………………. Kulübü’ne üyeyken bir başka kulübe de üye olabilir. 

Dilediği zaman, Yönetim Kuruluna yazılı olarak başvurarak ……………….. 

Kulübü’nden ayrılabilir. 

 Üyelikten çıkarma, ……………….. kulübü Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Kulübün 

Genel Kurulunun 2/3 çoğunluğunun onayıyla olur. Bu karara karşı üyelikten 

çıkartılanlar itirazlarını kararı takip eden bir ay içinde Ö.K.K.K.’ya sunabilirler. 

Ö.K.K.K. bu başvuruları kesin bir karara bağlar. …………….. Kulübü ve üyeler bu 

karara uymak zorundadırlar. 

 Üye olma koşullarını taşımadığı halde üye olanlar ile üye olduktan sonra üyelik 

koşullarını yitirenlerin üyeliği, ………………………….. Kulübü yönetim Kurulu 

kararı ile sona erdirilir.  

 Üniversiteden mezun olan ya da herhangi bir sebeple kaydı silinen öğrencilerin kulüp 

üyelikleri Kulüp Yönetim Kurulu önerisi ile Genel Kurul tarafından sona erdirilir. 

 

ORGANLAR 

Madde 7-  

 Genel Kurul 

 Yönetim Kurulu 

 Denetim Kurulu 

 

GENEL KURUL 
Madde 8- Genel Kurul, danışman ile …………………….. Kulübü’ne kayıtlı üyelerden 

oluşur. Kulübün yetkili karar organıdır. 

 

GENEL KURULUN GÖREVLERİ 

Madde 9- 

 Uygulanması düşünülen projelerin ve düzenlenecek olan etkinliklerin görüşülmesi, 

 ……………….KULÜBÜ’NÜN feshedilmesi ile ilgili işlemler, 

 Üyelerin üyelikten çıkartılması işlemleri. 

  

GENEL KURUL TOPLANTILARI 

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI  
Madde 10- ……………. kulübü Genel Kurul toplantısı olağan olarak, her yıl, akademik yılın 

başında bir kere yapılır. Olağan Genel Kurul toplantısı çağrısı Yönetim Kurulu tarafından 

yapılır. Toplantı gün ve saatinin üyelere, en az 15 gün önce yazılı olarak bildirilmesi gerekir. 

Genel Kurul toplantı tutanağını, üye hazurun listesini, yıllık faaliyet raporunu, işletme hesap 

özetini, yeni seçilen Yönetim Kurulu asil ve yedek isim listelerini on beş gün içinde SKS 

Daire Başkanlığına bildirir. 
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……………….. KULÜBÜ Toplantıları, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla yapılır, 

çoğunluk sağlanamaması halinde, toplantı bir hafta sonra aynı gün ve saate yapılır ve bu kez 

çoğunluk aranmaz. Kararlar, katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Ancak kulübün feshiyle 

üyelikten çıkarma kararlarında, kayıtlı üye sayısının 2/3’ünün oyu aranır. 

 

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI 
Madde 11………………………. KULÜBÜ Genel Kurulu, Yönetim Kurulu veya Denetim 

Kurulu üyelerinin gerekli görmesi ya da kayıtlı üye sayısının en az 1/3’ünün yazılı isteği 

üzerine(imzası ile) olağanüstü toplantı yapabilir. 

 

KARARLARIN BİLDİRİLMESİ 
Madde 12- Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar ve organlara seçilenler, yönetim 

kurulu tutanak ve karar defterine işlenmek suretiyle en geç bir hafta içinde SKS Daire 

Başkanlığına bildirilir. 

 

YÖNETİM KURULU 
Madde 13- ……………………….kulübü Yönetim Kurulu, Genel Kurulca seçilen 10 asil ve 

akademik danışmandan oluşur. Yönetim Kurulu, danışmanın başkanlığında yapacağı 

faaliyetlerle ilgili olarak, görev dağılımı yaparak başkan, ikinci başkan ve diğer görevlileri 

seçer. Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde üyeleri arasında çalışma grupları oluşturabilir. 

Kulübün faaliyetleriyle ilgili yapılacak duyuru ve tanıtımlarda kullanılacak malzemelerde 

üniversite logosu ve kulübün tam adı mutlaka bulunmalıdır. 

……………….…… Kulübü Yönetim Kurulu, kulübün faaliyetleriyle gelir ve gider 

işlemlerinin yürütülmesinden, kayıtların tutulmasından, kulübe ait demirbaşın kayıt, izleme ve 

korunmasından dolayı Daire Başkanlığına karşı sorumludur. 

………………………. Kulübü’nde Başkan, üst üste iki eğitim-öğretim yılından fazla görev 

yapamaz. 

………………………… Kulübü Yönetim Kurulu seçimleri her yıl Ekim ayı içersinde 

yenilenir ve yönetim kadrosu Daire Başkanlığına sunulur. 

Üniversite ile ilişkilerde, başkan ve ikinci başkan birlikte yetkilidir. 

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ 

Madde 14- 

 Kulübün gelir ve gider işlemlerini yürütmek, 

 Genel Kurul kararları doğrultusunda kulübün faaliyetlerini planlamak ve yürütmek, 

 Kulübün demirbaşını izlemek, 

 Her yıl, Bütçe ve Faaliyet Raporunu hazırlayarak Daire Başkanlığına sunmak 

 Üyelik hakkı olmadığı halde üye olan veya üyelik koşullarını sonradan yitiren üyelerin 

üyelikten çıkarılması kararını vermek 

Gerek gördüğü durumlarda, alt komisyonlar ya da çalışma grupları oluşturmak. 

 

DENETİM KURULU 
Madde 15- ……………….……… Kulübü Denetim Kurulu, Genel Kurulca seçilen 1 başkan, 

2 asil, 1 yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu; Kulübün faaliyetlerinin bu Yönergede 

belirtilen amaçlara uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini, gelir ve giderlerinin, tutulması 

zorunlu defter ve kayıtların yasa ve Yönerge kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını 

denetleyerek yapılacak Genel Kurula bir raporla sunar. 
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Gerekli gördüğü hallerde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. 

Denetim Kurulu üyeleri, üst üste iki dönemden fazla görev yapamazlar. 

DEFTER TUTMA ZORUNLULUĞU 
Madde 16- Tutulması zorunlu defterler: 

 Üye Kayıt Defteri  

 Karar Defteri 

 ………………… KULÜBÜ, yükümlü olduğu defter ve kayıtları tutmazsa, eksik 

tutarsa, defter ve kayıtlarında yanlış bilgi ve belgeye yer verirse, tutmakla yükümlü 

olduğu defter ve belgelerin talebi halinde danışmanına vermekle yükümlüdür. 

 

GELİRLER 
Madde 17- ………………….. Kulübü’nün gelirleri Ö.K.K.K. nın izniyle bağış, yardımlar, 

kongre, eğitim programı, gösteri, konser gibi etkinliklerden elde edilen gelirlerden oluşur. 

Yapacakları faaliyetleri finanse edebilmek için öğrenci kulüpleri Ö.K.K.K.’nın izniyle 

sponsor bularak, parasal ya da ayni yardımlar sağlayabilir. Bu yolla elde edecekleri gelirleri 

ve yapacakları harcamaları ilgili defterlerinde göstermek, bunlara ilişkin belgelerini saklamak 

zorundadırlar. 

  

FESH VE TASFİYE 
Madde 18- ………………….. kulübü, genel Kurul kararıyla feshedilebilir. 

Kulübün bu Yönergedeki yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde, Ö.K.K.K. feshine 

karar verilebilir. 

………………………. Kulübü’nün mal varlığı Ö.K.K.K. ’ya devredilmiş sayılır.  

 

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER 
Madde 19-  Bu yönergede bulunmayan uygulama ve hususlar, Üniversite’nin ilgili 

kurullarında karar bağlanır. 

 

YÜRÜRLÜK 
Madde 20-    Bu Tüzük, Ö.K.K.K.’nın onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. 

YÜRÜTME 
Madde 21-  Bu yönerge hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü yürütür. 


