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SENATO

2015/5-III

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç
MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Bitlis Eren Üniversitesi öğrenci kulüplerinin
kuruluş ve işleyiş esaslarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu yönerge, Bitlis Eren Üniversitesi öğrenci kulüplerinin kuruluşları ile
çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 14 ve 47. maddesi
ve Yüksek Öğretim Kurumları, Mediko - Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi
Uygulama Yönetmeliği uyarınca hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu yönergede geçen;
a) Akademik Birim: Bitlis Eren Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek
yüksekokulu ve enstitüleri,
b) Basın – Yayın ve Halkla İlişkiler Temsilcisi: Bitlis Eren Üniversitesi Basın Yayın ve
Halkla İlişkiler Müdürünü,
c) Daire Başkanlığı: Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığını,
ç) Kulüp: Bitlis Eren Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci kulüplerini,
d) Kulüp Danışmanı: Öğrenci Kulüpleri Yürütme Kurulu tarafından her kulüp için
görevlendirilen öğretim elemanını,
e) Kültür Spor Koordinatörü: Akademik birimlerin üst yöneticisi tarafından üç yıl için
görevlendirilen öğretim elemanını,
f) Öğrenci: Bitlis Eren Üniversitesi öğrencisini,
g) Öğrenci Temsilcisi: Öğrenci Konseyi Yürütme Kurulu Başkanını,
ğ) Rektör: Bitlis Eren Üniversitesi Rektörünü,
h) Üniversite: Bitlis Eren Üniversitesini, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kulüpleri Yürütme Kurulu, Kültür Spor Koordinatörü ve
Kulüp Danışmanı
Öğrenci Kulüpleri Yürütme Kurulu
MADDE 5- (1) Öğrenci Kulüpleri Yürütme Kurulu, Rektör veya görevlendirdiği Rektör
Yardımcısının başkanlığında, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı, her akademik birimin
Kültür Spor Koordinatörü, Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü ve öğrenci temsilcisinden
oluşur.
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(2)
Kurul, Başkanın çağrısı ile biri akademik yılın başında olmak üzere her yarıyılda
en az bir kere toplanır. Başkanın gerekli gördüğü hallerde veya üyelerin üçte ikisinin imzalı
başvurusuyla olağanüstü toplanabilir. Toplantı yeter sayısı salt çoğunluktur. Kararlar oy çokluğu
ile alınır. Oylarda eşitlik olması durumunda başkanın oyu belirleyicidir.
MADDE 6- (1) Öğrenci Kulüpleri Yürütme Kurulu’nun görevleri şunlardır:
a) Kuruluş için başvuran kulüplerin çalışma esaslarını inceleyerek uygun görülenleri
Rektöre önerir.
b) Kulüp Danışmanını belirler ve Rektörlük onayına sunar.
c) Her eğitim-öğretim yılı başında kulüpler tarafından öngörülen yıllık etkinlik
planlarını ve bütçe önerilerini inceler ve karara bağlayarak Rektörlük onayına sunar.
ç) Kulüplerin eşgüdümünü sağlar ve denetimini yapar.
d) Amaçları dışına çıkan veya öğrenci disiplin yönetmeliğine ve ilgili mevzuata
uymayan kulüplerin kapatılmasını Rektöre önerir.
e) Kulüplerin gereksinimine göre görevlendirilmesi önerilen öğretici/çalıştırıcıyı Rektör
onayına sunar.
Kültür Spor Koordinatörünün Görevleri
MADDE 7- (1) Kültür Spor Koordinatörü, biri akademik yılın başında olmak üzere her yarıyılda
en az bir kere ve Öğrenci Kulüpleri Yürütme Kurulu toplantılarından önce, kendi birimindeki kulüp
danışmanları ile kulüp faaliyetlerinin değerlendirileceği toplantı yapar.

Kulüp Danışmanı ve Görevleri
MADDE 8- (1)Kulüp Danışmanının görevleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Kulüp Danışmanı, kulüp üyesi öğrencilerin önerileri dikkate alınarak Öğrenci
Kulüpleri Yürütme Kurulu tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından belirlenir ve
Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren danışman aynı usulle tekrar
görevlendirilebilir. Kulüp Danışmanı bu görevinden dolayı, Öğrenci Kulüpleri Yürütme
Kuruluna karşı sorumludur.
b) Danışmanı olduğu kulüpteki faaliyetlerin planlanması ve uygulanmasını koordine
eder.
c) Kulüp çalışma esaslarının hazırlanmasını sağlar.
ç) Öğrencileri, danışmanı olduğu kulübe üye olmaya özendirir.
d) Planlanan faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için kulüp adına gerekli işlemleri yapar.
e) Danışmanı olduğu kulübün amaçları dışında faaliyet göstermesi durumunda, Kulüp
Yönetim Kurulu üyelerinin Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
hükümleri uyarınca cezalandırılmalarını ve gerektiğinde kulübün kapatılmasını Öğrenci
Kulüpleri Yürütme Kurulu’ndan yazılı olarak talep eder.
f) Her öğrenim yılı sonunda, danışmanı olduğu kulübün gerçekleştirdiği etkinlikleri ve
kendi önerilerini içeren bir raporu Öğrenci Kulüpleri Yürütme Kuruluna sunar.
g) Akademik Birimin Kültür Spor Koordinatörü tarafından yapılacak toplantılara
katılarak danışmanı olduğu kulüple ilgili sorunlar ve çözüm önerilerini dile getirir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyişi
Kulüp Kuruluşu
MADDE 9- (1)Bir kulüp aşağıdaki aşamalar izlenerek kurulur.
a) Kulüp, bir akademik birimde kurulabilir.
b) Kulüplerin kuruluş işlemi bir alanda etkinlik göstermek isteyen en az 9 (dokuz)
öğrencinin bir başvuru dosyası hazırlaması ile başlar. Bu dosyada: (1) Üyelik şartları, üyelerin
sorumlulukları ve üyeliğin sona ermesi koşulları, (2) Üçer üyeden oluşan Yönetim Kurulu ve
Denetleme Kurulu üyelerinin isimleri, (3) Kuruluş amacı, (4) Çalışma esasları, (5) Kulüp
Danışmanı önerisi (6) Öngörülen faaliyetlerle ilgili bilgi ve belgeler ile (7) Kurucu
öğrencilerin isim, ıslak imza ve iletişim bilgilerini içeren liste bulunmalıdır.
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c) Kuruluş aşamasında yapılacak çalışmalar ve toplantılar için akademik birimlerin
kültür spor koordinatörleri yardımcı olur ve danışmanlık hizmeti verirler.
ç) Kuruluş dosyası, kurucu öğrenciler tarafından Sağlık, Kültür ve Spor Dairesine verilir.
Eksiklik bulunmayan başvuru dosyaları, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi tarafından Öğrenci
Kulüpleri Yürütme Kurulu’na, Öğrenci Kulüpleri Yürütme Kurulu’nca değerlendirilen
başvurular da Rektör onayına sunulur. Kuruluşu Rektörlük makamınca uygun görülen
kulüpler kurulmuş; kulüp danışmanları da atanmış olur.
Kulüp Çalışma Esasları
MADDE 10- (1) Bir kulübün çalışma esasları aşağıdaki maddelerde belirtilmiştir.
a) Yönetim ve denetleme kurulları üçer üyeden oluşur.
b) Kulüp yönetim kurulu, biri akademik yılın başında olmak üzere her yarıyılda en az
bir kere ve akademik birimin kültür spor koordinatörü tarafından yapılacak toplantılardan önce
bir araya gelir. Yönetim kurulu iki yarıyıl üst üste toplanmaz ise kulübün faaliyetine son
verilmiş sayılır.
c) Her eğitim-öğretim yılında en az bir defa yapılacak genel kurul ile her eğitimöğretim yarıyılında en az bir defa yapılacak yönetim kurulu toplantılarında alınan kararlar, bir
hafta içerisinde Öğrenci Kulüpleri Yürütme Kuruluna yazılı olarak verilir. Bir önceki dönemin
değerlendirildiği denetleme kurulu toplantısı ise eğitim-öğretim yılının birinci ayında
toplanarak raporunu bir hafta içinde Öğrenci Kulüpleri Yürütme Kuruluna yazılı olarak verir.
ç) Kulüpler kuruluş amaçları dışında faaliyet gösteremezler. Ancak başka kulüpler ile
ortak çalışmalar ve faaliyetler düzenleyebilirler.
d) Kulüpler, amaçlarına uygun olarak düzenleyecekleri etkinlikleri en geç her eğitimöğretim yılının ilk iki ayı içinde planlamalı ve Kulüp Danışmanı aracılığı ile Öğrenci
Kulüpleri Yürütme Kuruluna bildirmelidir.
e) Gerçekleşen kulüp faaliyetleriyle ilgili raporlar, eğitim-öğretim yılının sonunda
Öğrenci Kulüpleri Yürütme Kuruluna yazılı olarak bildirilir.
f) Kulüpler, güncel olarak ortaya çıkan faaliyetler için faaliyet tarihinden en geç bir
hafta önce Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığına başvuruda bulunur. Öğrenci Kulüpleri
Yürütme Kurulu Başkanının önerisi ve Rektör onayı ile faaliyet yapılabilir.
g) Kulüpler, kendilerine ayrılmamış alanları izinsiz kullanamazlar.
ğ) Kulüpler, aidat ya da başka bir isim altında hiçbir şahıs ya da kuruluştan para
alamazlar.
h) Kulüpler; üye kayıt, gelen-giden evrak karar ve bulunması halinde demirbaş defteri
tutmak zorundadırlar.
ı) Kulüplerin, uygun görülen faaliyetleri ile ilgili talepleri olanaklar ve ilgili mevzuat
çerçevesinde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından karşılanır.
i) İhtiyaç ve sarf malzemelerinin kullanılması ve varlığı halinde demirbaş malzemenin
korunmasından kulüp yönetimi ve Kulüp Danışmanı sorumludur.
Disiplin İşleri
MADDE 11- (1) Kulübün kurallarına ve amaçlarına uymayan üyenin, kulüp danışmanı ya
da yönetim kurulu önerisiyle kulüpten ihraç edilmesine Öğrenci Kulüpleri Yürütme Kurulu karar
verir.
(2)
Herhangi bir disiplin cezası almış olan öğrenci, kulüpte yönetici olarak görev
alamaz. Kulüp yöneticisi iken disiplin cezası alan öğrenci, bu görevini bırakmak zorundadır.
Mali Hükümler
MADDE 12- (1) Kulüpler gelir getirici faaliyette bulunamazlar.
(2) Gelir kaynağı, her yıl Üniversite Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bütçesinden
Rektörün onayı ile ayrılacak ödenek ile çeşitli kuruluş ve kişiler tarafından Daire
Başkanlığı’nın kulüpler ile ilgili hesabına yapılacak her türlü bağış ve yardımlardan oluşur
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler
Yürürlükten Kaldırılan Yönerge
MADDE 13- (1) 27.01.2010 tarih ve 2010/VI sayılı Senato kararıyla kabul edilen Bitlis
Eren Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 13- (1) Bu Yönerge, Senatoda onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14- (1) Bu Yönergenin hükümleri Rektör tarafından yürütülür.
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