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BĠLECĠK ġEYH EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 

ÖĞRENCĠ KULÜPLERĠ YÖNERGESĠ 

 

 

BĠRĠNCĠ 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 DanıĢman: Kulüp çalışma esaslarının hazırlanmasında ve faaliyetlerinin 

yürütülmesinde danışmanlık yapan, Üniversite bünyesinde kadrolu öğretim elemanını, 

Daire BaĢkanlığı: 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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ĠKĠNCĠ 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 10 üyeden 

oluşur. Üyeler, 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.  
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(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. 

(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. 

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 

listelerini 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 

kayıtların yönerge kurallarına uygunluğunu, masrafların Yönetim Kurulu kararlarına 

uygunluğunu, satın alınan ve demirbaş eşyanın dekanlık ve müdürlük saymanlığına kaydının 

kontrolünü 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 

KuruluĢ ve Uyulması Gereken Esaslar 

 

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

a) Kulüp kurma başvuruları, her eğitim-öğretim yılında yalnızca 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 
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gönüllü olan, Üniversite bünyesinde kadrolu 1 akademik danışman bulunması 

gerekmektedir. 

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, 

bir dilekçe ile, Fakülte/Enstitü/Müdürlük kanalıyla Daire Başkanlığına, kulübün 

kurulması için yazılı başvuruda bulunur.  

d) Fakülte/Enstitü/Müdürlük kanalıyla Daire Başkanlığı’na iletilen kulüp açılma 

talepleri, Daire Başkanlığınca 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 

belirlerken 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 

bulunamazlar. 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, bunlarla ilgili hiçbir duyuru 

çalışması yapamazlar. 

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) 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. 

f) Sınırlı kaynakların etkin kullanılması, ilgi ve yönelimleri aynı olan öğrencilerin 

işbirliği içinde çalışmalarının özendirilmesi amacıyla, var olan bir kulüple aynı 

alanda/konuda etkinlikte bulunmak üzere ikinci bir kulüp kurulamaz. 

g) 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. 

h)  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. 
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i)  Akademik danışman, kulübün yönerge ve tüzüklerine uygun faaliyetlerde bulunmaları 

konusunda kulübe danışmanlık hizmeti vermek, kulüp faaliyetlerini gözlemlemek, 

öğrencilere yol göstermek 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. 

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, Fakülte/Enstitü/Müdürlük kanalıyla 

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 partilerle bir bağ içerisinde bulunamaz; etnik dil, din, ırk, cinsiyet ile 

şiddet, nefret ve ayrımcılık gözeten etkinliklerde bulunamaz. 

o)  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 
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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. 

 

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 

çoğunluğunun 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. 

 

DemirbaĢlar 
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 Üniversitemiz 

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 
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belirlenen, kurucu öğrencilerinin ve yönetim kurulunun mezun konumunda bulunduğu tespit 

edilen kulüpler, Daire Başkanlığının önerisi sonucu Ö.K.K.K. kararı ile kapatılır. Ancak 

bunların üyeleri hakkında yukarıdaki hükümler uygulanmaz. 

 

BEġĠNCĠ BÖLÜM 

ÇeĢitli ve Son Hükümler 

 

Hüküm Bulunmayan Haller 
MADDE 16– (1) Bu yönergede bulunmayan uygulama ve hususlar, Üniversitenin ilgili 

kurullarında karara bağlanır. 

 

Yürürlük 
MADDE 17 – (1) Bu yönerge Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosunun 21/10/2016 

tarih ve 26491/141. sayılı 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. 

 

 

 


