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Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 

Öğrenci Kulüpleri Yönergesi 
 

Amaç  

Madde 1 – Bu yönergenin amacı Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’ne bağlı öğrenci kulüplerinin kuruluş, 

işleyiş ve çalışma esaslarını düzenlemektir. 

 

Kapsam 

Madde 2 – Bu Yönerge, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’nin ön lisans ve lisans programlarına kayıtlı 

öğrencilerin mesleki, eğitsel, bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal amaçlarla kurabileceği; lisansüstü 

programlarına kayıtlı öğrencilerin de üye olabileceği tüm kulüpleri kapsar. 

 

Dayanak 

Madde 3 – Bu yönerge 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 47. Maddesi uyarınca hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

Madde 4 – Bu yönergede yer alan kavramlar; 

a) Üniversite: Bezmiâlem Vakıf Üniversitesini, 

b) Rektör: Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörünü, 

c) Koordinasyon Kurulu: Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi öğrenci kulüplerinin genel kurallarını 

belirleyen, yeni kulüp kurma başvurularını inceleyerek karar veren ve mevcut kulüplerin 

faaliyetlerini denetleyen kurulu, 

d) Koordinasyon Alt Kurulu: Koordinasyon Kurulunun görev paylaşımı ve sorumluluklarını 

yerine getiren kurulu, 

e) Kulüp Danışmanı: Kulüp faaliyetlerinin koordinasyonunda görevli Bezmiâlem Vakıf 

Üniversitesi akademik kadrosunda olan öğretim görevlisini, 

f) Genel Kurallar: Kulüp faaliyetlerine ilişkin genel kuralları, 

g) Genel Kurul: Kulübe kaydını yaptırmış tüm üyelerden oluşan kurulu, 

h) Yönetim Kurulu: Genel Kurul tarafından üyelerden seçilen kurulu, 

i) Denetleme Kurulu: Genel Kurul tarafından seçilen kurulu,  

j) Kulüpler Birliği: Kulüp faaliyetlerinin Kulüp başkanları aracılığı ile koordinasyonunu 

sağlayan kurulu tanımlar. 

 

Koordinasyon Kurulu 

Madde 5 – Rektör Yardımcısı, her Fakülte, Meslek Yüksekokulu ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun 

öğretim elemanları arasından seçtiği birer temsilci, Öğrenci İşleri Direktörü, Sağlık Kültür ve Spor 

Direktörü,  Öğrenci Konseyi Başkanı ve Kulüpler Birliği Başkanı’nın katılımı ile oluşur.  

Kurula Rektör Yardımcısı başkanlık eder. Eğitim işlerinden sorumlu Rektör Yardımcısı mazereti 

nedeniyle bir toplantıya katılamayacaksa, başkanlık için Koordinasyon Kurulundan herhangi bir üyeyi 

vekil tayin eder. 

Fakülte, Meslek Yüksekokulu ve Enstitü temsilcileri iki yıl süre ile görev yaparlar. Temsilcilerin 

görev sürelerinin dolmasından önce fakülte, Meslek Yüksekokulu ve enstitüler tarafından, sonraki 

dönemde görev alacak temsilcilerin seçilmesi gerekir. İki yıllık görev süresinin dolmasıyla birlikte 

yeni seçilmiş olan temsilciler göreve başlarlar. Temsilcilerin istifası veya başka bir nedenle görevden 

ayrılması durumunda, Fakülte, Meslek Yüksekokulu ve Enstitülerin ilk Koordinasyon Kurulu 

toplantısına kadar yeni bir temsilci seçmeleri gerekir. Bir temsilci arka arkaya en fazla iki dönemi 

görev alabilir. 

 

Koordinasyon Kurulunun Görevleri    

Madde 6 – 

a) Ders dışı öğrenci faaliyetlerinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda belirtilen amaçlara 

aykırı düşmeyecek bir şekilde yürütülmesini sağlamak, 
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b) Kulüp etkinlik ve yükümlülüklerini, bu Yönerge, kulüp tüzüğü ve Yükseköğretim Kurumları 

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'ne uygunluk yönünden denetlemek ve gerekirse kulüp 

faaliyetlerini dondurmak ve son vermek, 

c) Kulüp faaliyetlerine ilişkin genel kuralları, üyelik aidatı alt ve üst sınırını belirlemek, Yeni 

kulüp kurma başvurularını incelemek ve açılıp açılmayacağı konusunda karar vermek. Mevcut 

kulüplerin faaliyetlerini denetlemek ve gerekirse kapatılmalarına karar vermektir. 

 

Koordinasyon Kurulu'nda Kararların Alınması     

Madde 7 – Koordinasyon Kurulu her eğitim-öğretim döneminde en az bir kere olmak üzere, Rektör 

Yardımcısının çağrısı üzerine toplanır. Koordinasyon Kurulunun toplanabilmesi için üye tam sayısının 

en az üçte ikisinin hazır bulunması gerekir. Arka arkaya üç defa toplantıya katılmayan üye istifa etmiş 

sayılır. İlgili Fakülte Dekanlığından, Meslek Yüksekokulu veya Enstitü Müdürlüğünden bir sonraki 

toplantı tarihine kadar yeni bir temsilcinin seçilmesi istenir. 

Oylama açık olarak yapılır. Ancak, hazır bulunanların en az üçte birinin isteği üzerine oylama gizli 

olarak kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde, başkanın oyu doğrultusunda karar 

alınmış sayılır. 

 

Koordinasyon Alt Kurulu 

Madde 8 – Sağlık Kültür ve Spor Direktörü, SKS Kulüpler Sorumlusu, Öğrenci Konseyi Başkanı ve 

Kulüpler Birliği Başkanından oluşur. 

 

Koordinasyon Alt Kurulunun Görevleri: 

Madde 9 –  

a) Başvuruda bulunan kulüplerin tüzüklerini incelemek, 

b) b)Kulüplerin kuruluşu esnasında istenen evrakların kontrollerini yapmak. Eksik evrakla 

başvuran kulüplerin evraklarını tamamlanmasını istemek, 

c) Kulüplerin faaliyetlerinin anlatıldığı sunumu değerlendirmek, 

d) Başvurusu uygun bulunan kulüpleri görüşülmek üzere koordinasyon kuruluna teklif etmek, 

e) Öğrencilerin ders dışındaki mesleki, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerinin 

yürütülmesi ve bu amaçla kurulan kulüplerin çalışmalarını koordine etmek, her öğrencinin 

kulüp faaliyetlerine katılabilmesini sağlayacak yöntemler saptamak, 

f) Öğrenci kulüplerince hazırlanmış olan plan, program ve bütçeleri görüşerek karara bağlamak, 

g) Her yıl Temmuz ayı sonunda öğrenci faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanan bir rapor ve 

öğrenci kulüpleri ile ilgili bütçe, ek bütçe ve aktarma tekliflerini Üniversite Yönetim Kuruluna 

sunmak,   

h) Üniversite bütçesine öğrenci kulüpleri için konulmuş ödeneğin uygun ve dengeli bir biçimde 

kullanılmasını sağlamak, Üniversite içi ve Üniversite dışı kaynaklardan elde edilen gelir ve 

yardımların alınış ve sarf edilişini denetlemek, 

i) Öğrenci ders dışı faaliyetlerine yön vermek amacıyla öğrenci kulüpleri kurulmasına karar 

vermek, 

j)    Üniversitenin öğrenci faaliyetine tahsis ettiği mekân ve eşyaların uygun şekilde kullanımını 

sağlamak, 

 

Madde 10 – Kulüpler A ve B olmak üzere iki gruptan oluşur. A-Grubu kulüpleri, yönergede belirtilen 

tüm imkânlardan faydalanabilir. B-Grubu kulüpleri de, kuruluşları ve kapatılışları yönergede 

belirtildiği şekilde olmak üzere sadece stand açabilir, konferans ve seminer verebilir, 

tanışma/bilgilendirme toplantıları yapabilir, afiş/broşür basıp dağıtabilir. Ancak üniversiteden maddi 

destek alamazlar. 

Koordinasyon Kurulu, yılsonu değerlendirmelerinde faaliyetleri yeterli görülmeyen A-Grubu 

kulüplerini B-Grubu kategorisine düşürebilir ya da kapatabilir. B-Grubu kulüplerinden faaliyetleri 

yeterli görülenleri A-Grubu kategorisine çıkarabilir, uygun görülmeyenleri de kapatabilir. B 

gurubunda 3 yıl üst üste kalan kulüpler kapatılır. 
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Kulüp İsmi, Adresi, Niteliği ve Kuruluşu 

Madde 11-  

a) Kulüpler aşağıda örneği bulunan formata göre isim, adres ve nitelik bilgilerini tüzüklerinde 

aynen bildirirler. 

 

ÖRNEK FORMAT:  

BVÜ…………………………………………Kulübü, BVÜ Öğrenci Kulüpleri Yönergesi uyarınca, 

BVÜ Vatan Cad. P.K. 34093 Fatih  İSTANBUL adresinde Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğü 

denetiminde çalışmak üzere kurulmuştur. 

 

b) Kulüp kuruluşu sırasında Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğü’nden temin edilen aşağıda 

listelenmiş evraklar eksiksiz doldurularak hazırlanan tüzük ve faaliyet planı ile birlikte Sağlık 

Kültür ve Spor Direktörlüğü’ne teslim edilir ve Koordinasyon Kurulu onayına sunulur. 

-Üst yazı 

-Kulüp Kurucu üye formu 

-Danışmanın kabul ettiğine dair yazısı 

-Yönetim kurulu listesi 

c) Başvuru Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu tarafından incelenir ve uygun görülürse 

önce bir yıl süreli bir aday kulüp kurulur. Aday bir yıllık faaliyet ve çalışmaları sonucunda 

Koordinasyon Kurulu tarafından A ya da devam edebilir. Aday kulübün kuruluşunu takiben en 

geç 15 gün içinde ilk genel kurulunu yapması ve kuruluşun gerçekleştiği akademik yılsonuna 

kadar geçerli olacak organlarını seçmesi gerekir. Aday kulüpler diğer kulüpler ile aynı hak ve 

sorumluluklara sahiptir. Aday kulüplerin kuruluş amaçları ile uyumlu faaliyetlerde 

bulunmaları ve üye sayılarını artırmaları beklenir. Adaylık dönemi sonunda yapılan 

faaliyetler, Koordinasyon Kurulu tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirmenin sonucuna 

göre adaylık süresi kaldırılarak kulüp aslen kurulur A ya da B Grubu olarak devam etmesine 

karar verilir veya fesih edilir. 

d) Koordinasyon Kurulunca onaylanan kulüpler kurulabilir. Koordinasyon Kurulu kulüp 

danışmanını kendisi atayabilir, değiştirebilir ya da tüzükte değişiklik yapılmasını isteyebilir. 

 

Öğrenci Kulüplerinin Kurulması 

Madde 12 –  

a) Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi bünyesinde, aynı amacı taşıyan birden fazla kulüp kurulamaz. 

b) Yeni bir öğrenci kulübünün kurulabilmesi için en az 15 öğrenciden oluşan kurucu üyeler üye 

listesi; başvuru dilekçesi, ilgili öğretim görevlisinin kulüp danışmanlığını kabul ettiğine dair 

dilekçesi, faaliyet planı ve kurmak istedikleri kulübün tüzüğü ile Sağlık Kültür ve Spor 

Direktörlüğüne başvururlar. 

 

Koordinasyon Alt Kurulu, üyelerin Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi öğrencisi olup olmadıklarını, 

disiplin cezası alıp almadıklarını ve Üniversitede aynı amaçlı başka kulüp olup olmadığını inceler. 

Koordinasyon Alt Kurulu, üyeler arasında disiplin cezası almış öğrencinin bulunduğunu saptarsa bu 

öğrencinin ceza aldığı eğitim-öğretim döneminde kulüp üyeliğinden çıkarılmasını, eğer kulüp üye 

sayısının on beş öğrencinin altına düşmesi söz konusuysa bu sayının on beşe tamamlanmasını ister. 

 

Tüzük 

Madde 13 – 

a) Kulüp Tüzüğü, Öğrenci Kulüpleri Yönergesi’ ne aykırı olamaz. 

b) Kulüp Tüzüğü’nde kulübün ismi, adresi, amacı, faaliyetleri, üyelik koşulları, organları, 

dönemlik üyelik ücreti detaylı olarak yazılır. 

c) Kulüp tüzüğü kulübün kurulma aşamasında oluşturularak Sağlık Kültür ve Spor 

Direktörlüğü’ne sunulur. Koordinasyon Kurulu tarafından tüzüğü onaylanmayan kulüpler 

kurulamaz.  

d) Kulüp tüzüğünde yapılan değişiklikler gerekçesi ile birlikte bir teklif olarak Genel Kurul’a 

sunulur. Genel Kurul’da üçte iki çoğunlukla kabul edilen tüzük Koordinasyon Kurulunun 

onayının ardından yürürlüğe girer. Yönetim kurulu tüzük oylamasının yapılacağı toplantı yer 
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ve saatlerini genel kurul üyelerine duyurmakla yükümlüdür. Ancak oylamada toplantı yeter 

sayısı aranmaz. 

e) Kulüp tüzüğünün bir kopyasının Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğü’ne verilmesi zorunludur. 

 

Organlar 

Madde 14 – Kulüp organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Çalışma Esaslarında 

öngörülen diğer kurullardan oluşur. Yönergenin belirlediği organlar dışında kulüpler ihtiyaçları olan 

organları kendileri belirleyebilirler. 

Koordinasyon Alt Kurulu, faaliyetleri emniyet ve can güvenliği açısından risk oluşturabilecek olan 

kulüplere özel şartlar getirme yetkisine sahiptir. 

 

Genel Kurul: Kulübün genel karar organıdır. 

a) Kulübün üyelerinden oluşur ve üyelerden başkası oy kullanamaz.  

b) Genel Kurul her akademik yılda en az bir kez salt çoğunlukla olağan; kulüp üyelerinin en az 

üçte birinin imzasıyla olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurul belirtilen sıklıkta toplanmadığı 

takdirde Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğü kulüp faaliyetlerini dondurmak yetkisine sahiptir. 

Genel Kurul toplantısına katılacak üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenmiş listeleri 

imzalayarak toplantı yerine girerler. Çoğunluğun sağlandığı tutanakla saptanır. 

c) Her öğretim yılında Ekim ayının sonunda toplanarak kulüp kararlarını alır. İlk toplantıda üye 

sayısının yarısından bir fazlası alınan kararların geçerli sayılması için yeterli iken, ilk 

toplantıda toplantı yeter sayısı sağlanamazsa 1 hafta sonra ikinci toplantıda yeter sayısı 

aranmaksızın, karar yeter sayısı, katılım sayısının salt çoğunluğudur.  

d) Yönetim kurulunu ve denetim kurulunu seçer. Kulüpler Genel Kurul toplantısında kulüp 

organlarına seçilen üyelerin listesini toplantı tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde yazılı 

olarak bildirir. 

e) Tüzük kabul ve değişikliklerini oylar. 

f) Üyelikten çıkarılmayı oylar. 

g) Fahri üyelik, danışmanlık, çalıştırıcılık tekliflerini oylar. 

h) Her akademik yılın başında öngörülen faaliyet program taslağını görüşür ve onaylar. 

i) Her öğretim döneminde en az 1 kez olmak üzere yılda en az 2 kez toplanır. 

 

Yönetim Kurulu: Kulübün yürütme organıdır. Genel kurul tarafından seçilir. 

a) Genel Kurul tarafından seçilen bir başkan, başkan yardımcısı, sayman, yazıcı ve en az bir 

üyeden oluşur.  

b) Yönetim Kurulu üyeleri seçilirken her üye için ayrıca en az bir yedek üye seçilir. Asil üyenin 

süresinden önce ayrılması durumunda yerine seçimde aldıkları oy miktarı esas alınarak yedek 

üyeler getirilirler. Yedek üyeler Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler ancak karar ve 

imza yetkileri yoktur. Seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin isimleri Sağlık Kültür ve Spor 

Direktörlüğü’ne bildirilir. 

c) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri 1 yıldır. 

d) Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri başka bir kulübün Yönetim Kurulu’nda yer almayan 

adaylardan seçilir. Üniversite’de, normal eğitim – öğretim süresini aşmış olan öğrenciler 

Yönetim Kurulu’na üye olamazlar. 

e) Yönetim Kurulu Genel Kurul kararlarını uygular, kulüp tüzüğünde belirtilmiş olan amaçlar 

doğrultusunda kararlar alır ve yürütür.  Çalışma raporu ve bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula 

sunar. Kol başkanlarını belirler, çalışmalarını denetler ve yazılı rapor verilmesini isteyebilir. 

Kulübün geliri ve giderlerinden, demirbaş eşyalardan ve tüm çalışmalarından Genel Kurula, 

Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğüne ve Koordinasyon Kuruluna karşı sorumludur. 

f) Kulüplerin yapmış oldukları etkinlikler danışmanlarının sorumluluğunda olup Sağlık Kültür 

ve Spor Direktörlüğü’nün onayı ve kontrolündedir. 

g) Seçilen başkan en fazla iki akademik yıl başkanlık yapabilir ayrıca lisansüstü öğrenci kulüp 

başkanlığı yapamaz.  

h) Yönetim Kurulu, danışman, çalıştırıcı veya fahri üye konumundaki kişileri toplantılarına davet 

edebilir. Bu kişilerin oy hakkı yoktur. 
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i) Yönetim Kurulu Genel Kurul üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun oylarıyla görevden 

alınabilir. 

j) Akademik yılın başında kulübün tahmini bütçesini ve öngörülen faaliyet programını, 

akademik yılın sonunda ise faaliyet raporunu ve mali bilânçoyu Sağlık Kültür ve Spor 

Direktörlüğü’ne sunmak zorundadır. Her toplantıda tutanak düzenler, Sağlık Kültür ve Spor 

Direktörlüğü tarafından istendiği takdirde ibraz eder. 

k) Yönetim Kurulu, danışman tarafından onaylanmış olan geçmiş yıla ait faaliyet raporu ve mali 

bilanço ile gelecek yıla ait faaliyet programı ve bütçe taslağı her yıl Haziran ayının sonuna 

kadar Koordinasyon Kurulu’na sunmak zorundadır. Yönetim Kurulu her toplantıda tutanak 

düzenler, Koordinasyon Kurulu tarafından istendiği zaman ibraz eder. Yönetim Kurulu bu 

madde de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde Koordinasyon Kurulu 

tarafından görevden alınır. Yönetim Kurulu; Kulüp üyelerinin üçte iki çoğunluğunun oylarıyla 

da görevden alınabilir. 

 

Denetleme Kurulu: Genel Kurul adına Yönetim Kurulu’nu ve kulüp faaliyetlerini denetler. 

a) Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından akademik yılın başında o akademik yıl için seçilir. 

Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulu üyesi olmayan üç asil ve bir yedek üyeden oluşur. 

b) Denetleme Kurulu üyeliği için Yönetim Kurulu üyeliği şartları geçerlidir. 

c) Kulübün evraklarını, demirbaşlarını ve saymanlık defterini inceler ve kulüp tüzüğüne göre 

kullanılıp kullanılmadıklarını, harcamaların amacına uygun harcanıp harcanmadıklarını, alınan 

demirbaşların saymanlık defterine kayıt ettirilip ettirilmediklerini kontrol eder. Gerekli 

hallerde Genel Kurul’a ve Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğü’ne rapor eder. 

 

Kulüp Başkanlığı ve Başkanlık Seçimi 

Madde 15 –  

a) Kulüp ilk kurulduğunda 7 kişilik yönetim kurulu içinden kulüp danışmanının da onayı ile bir 

isim başkan olarak atanır. Bu başkanlık Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğü tarafından 

onaylanır ve gerekli kayıtlar yapılır. 

b) Kulüp kurulduktan sonra 15 gün içerisinde başkanlık seçimi yapılır. 

c) Bir başkanın herhangi bir sebeple başkanlık görevinin sona ermesi durumunda; 

1) Eğer bir aday var ise doğrudan başkan olur ve Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğü’ne 

başkanlığını onaylatarak gerekli kayıtları yaptırır. 

2) Eğer iki aday çıkarsa seçim yapılır. Seçimin yürütülmesi kulübe danışmanlık yapan 

akademisyen Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğü’nün ortak çalışması ile sağlanır. 

3) Seçilen başkan Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğü’nün tarafından onaylanır ve gerekli 

kayıtlar yaptırılır. 

4) Üye listesinin Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğü’ne sunulmadığı durumlarda danışmanın 

ve Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğü’nün kararı ile belirlenen seçim yürütmesi devreye 

girer. 

d) Bir kulüp başkanının; üniversiteden atılma, eğitimini dondurma, mezun olma, üniversiteyi 

bırakma ve disiplin cezalarından herhangi birisini alması durumunda başkanlığı resmen sona 

erer. 

e) Bir kulüp başkanının normal eğitim-öğretim dönemini uzatması durumunda başkanlığı düşer. 

f) Bir kulüp başkanı, kulüpte başkanlık görevi devam ederken başka bir kulübe başkanlık 

yapamaz. 

g) Sabıka kaydı bulunan üyeler kulüp başkanlığı için aday olamaz.  

 

Kulüplerin Faaliyetleri 

Madde 16 –  

a) Her kulübün temel amacı öncelikle üye öğrenciler olmak üzere tüm katılımcılarına kültürel, 

sosyal, bilimsel ve sportif faaliyetler düzenlemektir. Kulüpler hazırladıkları tüzük 

doğrultusunda faaliyet gösterirler.  

b) Kulüpler, gelir getirici faaliyetlerde ve/veya faaliyet alanı içinde olmak kaydıyla tanıtım 

çalışmalarında bulunabilir, sponsor desteği sağlayabilir. Bu etkinlikler ve sponsorluklar Sağlık 

Kültür ve Spor Direktörlüğü’nün denetim ve gözetimi altında yapılır. 
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c) Akademik yılın sonunda, gerçekleştirilen faaliyetlerin Kulüp Denetleme Kurulu’nca 

onaylanmış ayrıntılı dökümü ve mali bilânçosu Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğü’ne teslim 

edilmek zorundadır. Bu belgeleri ibraz etmeyen kulüpler bir sonraki akademik yılda faaliyete 

başlayamazlar. 

d) Yasa, tüzük, yönetmelik ve benzerlerinde aksi öngörülmedikçe kulüp faaliyetlerinin 

gerçekleşmesi ve bu faaliyetlerin Üniversite içinde veya dışındaki tanıtımı, duyurusu, reklâmı 

ve benzeri çalışmalar Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğü’nün onayı ile yapılır. 

e) Kulüpler, Üniversite’nin fiziki ortamına zarar verecek veya akademik hayatını aksatacak 

faaliyetlerde bulunamazlar. 

f) Kulüpler kendi faaliyetleri alanı dışına çıkmamaya, diğer kulüplerin faaliyet alanlarına 

taşmamaya özen gösterirler. Anlaşmazlık durumunda karar mercii Öğrenci Kulüpleri 

Koordinasyon Alt Kurulu’dur. 

g) Kulüpler, işbirliği içinde ortak faaliyetlerde bulunabilirler. 

 

Belgeler 

Madde 17 –  

a) Üye kayıt defteri: Bu defterde üyelere ait; Adı-Soyadı, TC kimlik numarası, Fakülte/Bölüm, 

Öğrenci numarası, adres ve telefon ve üyelik aidatlarını ödediklerini gösterir bilgiler bulunur. 

b) Yönetim Kurulu; Karar defteri ve Genel Kurul Karar Defteri tutmak zorundadır. Kulüp 

etkinleri için alınan tüm kararlar karar defterine işlenmeli ve tüm yönetim kurulu üyeleri ile 

kulüp danışmanının imzası karar altında bulunmalıdır. 

c) Gelir Gider belgeleri: Gelir gider makbuzları, elde edilen tüm gelir ve yapılan harcamaların 

işlendiği işletme defteri ile bunlara ait belgeleri (fatura, makbuz veya tutanak) tutmak 

zorundadır. Defteri sayman işler. 

d) Demirbaş eşya defteri: Kulübün kullanımına verilmiş eşyalar ile satın alınan eşyalar bu listeye 

eklenerek, Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğü’ne bildirilmeli ve demirbaş eşya numarası 

alınmalıdır.  

e) Üye Aidat Makbuzu: Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu’nun onaylayacağı bir 

formattaki makbuzları kapsar. Bu makbuzlar; kulüp adını, üye ismini ve numarasını, ödeme 

tarihini, ödeme tutarını ve üye imzasını içerir. 

 

Üyelik Tanımı ve Koşulları 

Madde 18 – Kulüp üyeliği sadece öğrencilere açıktır. Bir öğrenci birden fazla kulübe üye olabilir. 

a) Kulüp üye kayıt defterlerine kaydolan öğrenciler kulüp üyesi olur ve bundan sonra üyesi 

olduğu kulübe karşı görev ve sorumlulukları başlar. 

b) Üyelik her akademik yılın ilk döneminde yenilenir. 

c) Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğü’ne teslim edilen üye listesindeki bütün isimler kulüp 

başkanlığı seçimlerinde oy kullanabilir.  

d) Üyelik şartlarına sahip olmayan kişiler ancak fahri üye, çalıştırıcı ve danışman sıfatıyla kulüp 

faaliyetlerine katılabilirler. Bu kişiler, Genel Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı 

ve Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğü’nün onayı ile görev alabilir, ancak seçme, oy verme ve 

seçilme hakları yoktur. Sağlık Kültür ve Spor Direktörü gerekli gördüğü takdirde akademik yıl 

içinde bu kişilerin görevlerine son verilmesini isteyebilir. 

e) Üyeler yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında belirlenen ve kulüp giderlerinde kullanılmak 

üzere toplanan dönemlik üyelik ücretini vermekle yükümlüdür. 

 

Üyelikten çıkarılma: Aşağıdaki durumlar söz konusu olduğunda üyeler üyelikten çıkarılırlar. 

1) Kulüp üyelerinin her eğitim döneminde üç (3) toplantıya katılmaması,  

2) Kulüp üyelerinden birinin teklifi, Yönetim Kurulu’nun gerekçeli ve Sağlık Kültür ve Spor 

Direktörlüğü tarafından onaylanmış teklifinin Kulüp Genel Kurul üye tam sayısının üçte iki 

çoğunluğunun kabulüyle, 

3) Üyelik aidatının güz ve bahar dönemleri olmak üzere iki dönem üst üste ödenmemesi, 

4) Öğrencinin disiplin suçu işlemesi hallinde ilgili eğitim-öğretim döneminde kulüpten çıkarılır. 

5) Üyelik konusundaki tüm anlaşmazlıklar için üye adayları, üyeler ve kulüpler, Sağlık Kültür ve 

Spor Direktörlüğü’ne başvurur. 
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Mali Hususlar 

Madde 19 – Kulübün ana amacı tüzüğünde belirtmiş olduğu faaliyet alanlarında üyelerine hizmet 

vermek ve olanak sağlamaktır. Kulüpler bu doğrultudaki giderlerini karşılamak amacıyla gelir getiren 

faaliyetlerde bulunabilirler.  

a) Kulüpler tüm harcamalarını belirten kasa hesabında belirtir. Kasa hesabı SKS Direktörlüğünce 

her zaman denetlenebilir. 

b) Faaliyetlerinin bütün gelir ve giderleri faaliyet sonunda belgelenerek ve faaliyet raporu ile 

birlikte Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğü’ne teslim edilmek zorundadır. 

c) Kulüpler sponsorluk sözleşmelerini ilgili faaliyetten bir hafta önce Sağlık Kültür ve Spor 

Direktörlüğü’ne onaylatmak zorundadır. Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğü gerekli gördüğü 

durumlarda sponsorluk sözleşmesi hakkında hukuki görüş alarak değerlendirme yapar. 

 

Kulüpler Birliği 

Madde 20 – Kulüpler birliğinin amacı Kulüp faaliyetlerinin Kulüp başkanları aracılığı ile 

koordinasyonunu sağlamak ve denetlemektir. Ayrıca kulüpler ile Koordinasyon Kurulu arasında 

iletişimi sağlamaktır. 

a) Kulüpler birliği kulüp başkanlarından oluşur. Başkanın bulunmadığı durumda başkan 

yardımcısı görevi üstlenir. Yılda en az iki kez toplanır. Ayrıca üyelerin üçte birinin çağrısı ile 

de toplanabilir. Toplantılar için üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının katılımı gereklidir. 

Kulüpler birliği başkanı, kulüplerin başkanları arasından seçimle belirlenir. Seçimde kulüp 

sayıları esastır. Kulüpler birliği başkanı seçiminde toplantı yeter sayısı, mevcut kulüp 

sayısının üçte ikisidir. Toplantıda karar yeter sayısı katılımcı sayısının salt çoğunluğudur. 

Başkanın seçilememesi durumunda 1 hafta sonra ikinci toplantıda yeter sayısı aranmaksızın, 

karar yeter sayısı katılım sayısının salt çoğunluğudur. Kulüpler birliği başkanı eğitim ve 

öğretim dönemini aşmış kişiler arasından seçilemez. 

b) Kulüpler birliğinin görev ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden Kulüpler birliği 

başkanı sorumludur. 

c) Kulüpler birliğinin görevleri, kulüplerin ortaklaşa gerçekleştirecekleri faaliyetlerde 

koordinasyonu sağlamak, kulüplerin ortak faaliyetleri ile ilgili bir rapor hazırlayıp 

Koordinasyon Alt Kuruluna sunmak ve kulüplerin yıllık faaliyet raporu, mali bilanço, faaliyet 

programı ve bütçe taslağının gereken süre içinde Koordinasyon Alt Kuruluna sunulmasını 

sağlamaktır. 

 

Öğrenci Kulüpleri Gelir Kaynakları 

Madde 21 –  

a) Her öğretim yılında üniversitenin Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bütçesinin ilgili 

harcama kalemine konulacak ve bu ödeneğin hangi kulüplere ne oranda sarf edileceği 

konusunda Koordinasyon Alt Kurulu yetkilidir. 

b) Kulüplere üye olan öğrencilerin Genel Kurulca belirlenen üyelik aidatları. Üye aidatı 

Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenmiş olan üyelik aidatı üst sınırından daha fazla 

olamaz. Üst sınırın aşılmasına ancak Koordinasyon Kurulu karar verebilir. Üyelik aidatı yılda 

iki kez olmak üzere güz ve bahar dönemleri başında peşin olarak ödenmek zorundadır. 

c) Kişi ve kuruluşlar tarafından kulüp adına yapılacak her türlü bağış ve yardımlar. 

d) Kulübün düzenleyeceği gösteri, yarışma, sergi, temsil, toplantı ve yayın faaliyetlerinden elde 

edilecek gelirler. 

e) Faaliyetlerle ilgili yayınlardan elde edilecek gelirler. 

f) Diğer gelirler. 

 

Öğrenci Kulüpleri Giderleri  

Madde 22 –  

a) Kulüp faaliyetinin gerektirdiği demirbaşların alımı, (Alınan demirbaşlar kulüp demirbaş 

defterine kaydedilir.) 

b) Kulüp faaliyetlerinin gerektirdiği tüketim malzemelerinin alımı, 

c) Faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili ulaşım ve organizasyon giderleri, 

d) Faaliyetlerde kullanılan alet, araç, malzeme vb. eşyaların bakım ve onarım giderleri. 
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Harcamaların Yapılması ve Denetimi 

Madde 23 –  

a) Faaliyetlerin gerektirdiği, kulüp giderleri kulübün amacına uygun olmalı ve fatura, makbuz 

veya tutanak ile belgelendirmelidir. (Yapılan tüm harcamalar yapılacak denetimler sırasında 

ibraz edilmek üzere belgelendirilir.) 

b) Tutulması gereken defter ve belgeler Rektörlükçe verilir ve Sağlık Kültür ve Spor 

Direktörlüğü kaşesi ile damgalanır. Giderlerin gerçekleşmesine ait belge ve tutulması gereken 

defterlerden kulüp saymanı ve Yönetim Kurulu sorumludur. Kulüp yönetim kurulu her ayın 

sonunda ilgili ayın hesap kapanışını Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğüne yaptırmak 

zorundadır. İlgili yılın sonunda belge ve defterleri denetlemek üzere Koordinasyon Alt 

Kurulunun da bilgisine sunulur. Usulsüzlüğün saptanması halinde Koordinasyon Kurulu 

gerekli soruşturmanın yapılması için Rektörlük nezdinde girişimde bulunur. Kulüplerin, elde 

ettikleri gelirlerin, kulüpler için harcaması gerekmektedir. 

c) SKS Direktörlüğünce Satın alma veya bağış yolu ile temin edilen demirbaşlar sayılarak kayıt 

altına alınır. 

 

Fesih ve Kapatma 

Madde 24 – 

a) Her kulüp Genel Kurul’u kararıyla kendini feshedebilir. Koordinasyon Kurulu’nca belirlenmiş 

Genel Kurallara uymayan kulüpler Koordinasyon Kurulu kararı ile kapatılabilir.   

b) Tüzüklerinde yazılı faaliyet alanlarının dışına çıkan, üye sayısı 15 in altında olan, geçerli bir 

neden olmadan yeterli etkinlik göstermeyen, yılsonu çalışma raporunu sunmayan, genel 

kurullarını yapmayan kulüplerin faaliyetleri feshedilir. Kapatılan kulübün tüm gelirleri SKS 

Direktörlüğüne aktarılır. 

c) Dönem içinde en az üç (3) etkinlik/faaliyet yapmayan veya bu etkinlik/faaliyetleri bu maddeye 

istinaden sadece kulübün kapanmaması için niteliksiz olarak yapan kulüpler dönem sonunda 

Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğü tarafından yazılı olarak ihtar edilir; devam eden dönemde 

de belirtilen şekilde hiç bir etkinlik yapmazsa kulüp Koordinasyon Kurulunun kararı ile 

kapatılır. Sağlık Kültür ve Spor bu yönergede öngörülen yükümlülüklerin ihlali durumunda 

uyarma, benzeri faaliyetlere izin vermeme, sorumluları görevden alma, kulüp tüzüğünde 

belirtilen faaliyet alanlarını sınırlama, kulüp faaliyetlerini dondurma ve kapatma dâhil ihlalin 

ağırlığı ile orantılı olarak uygun göreceği önlemleri alır ve yaptırımları uygular. 

Kapatılan kulüpler tarafından tüm defter, belge ve demirbaşlar SKS Direktörlüğü’ne teslim 

edilir. 

Kapatılan kulüpler aynı ad altında aynı eğitim-öğretim dönemi içinde tekrar açılamazlar. Aynı 

isimle açılmak istenen kulüp aynı yönetim kurulunda bulunan kişiler ve danışman ile 

açılamaz. Kapatılan kulübün Yönetim Kurulunda bulunanlar ve kulübün danışmanı aynı 

eğitim – öğretim yılında başka bir kulübün Yönetim Kurulunda bulunamaz ve danışman 

olamaz. 

 

Yürürlük 

Madde 25 – Bu yönerge Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren 

yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 26 – Bu yönergeyi Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür. 


