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ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
KAPSAM, AMAÇ VE TANIMLAR
Kapsam:
Madde l: 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 46. ve 47. maddeleri ile "Yükseköğretim Kurumları MedikoSosyal Sağlık, Kültür ve Spor (SKS) Dairesi Uygulama Yönetmeliği"nin 16. ve 17. maddelerine dayanılarak
hazırlanan bu yönerge, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Öğrenci Kulüpleri'ne ilişkin esasları kapsar.
Amaç:
Madde 2: Bu yönergenin amacı, ESOGÜ’deki kayıtlı öğrencilerinin sosyal, kültürel, bilimsel, sanatsal ve sportif
faaliyetlerle kişilik gelişimlerini desteklemek, toplum bilinçlerinin oluşmasını, boş zamanlarını değerlendirmelerini,
dinlenmelerini sağlamak, akademik gelişimlerine katkıda bulunmak üzere oluşturulacak öğrenci kulüplerinin
kuruluş ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.
Tanımlar :
Madde 3: Bu yönergede geçen kavram ve tanımlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,
b) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,
c) Yönetim Kurulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yönetim
Kurulunu,
d)Öğrenci Kulüpleri: Her biri farklı alanlarda olmak üzere, öğrencilerin ders dışı zamanlarında, ilgi duydukları
sosyal, kültürel, bilimsel, sportif, sanatsal faaliyetler ve beceri alanlarında programlar sunmak ve faaliyetler
düzenlemek suretiyle öğrencilerin her yönden gelişmelerini sağlamak, çevre bilincini geliştirmek ve topluma
hizmet etmek amacı ile kurulmuş öğrenci topluluklarını,
e) Kulüp Danışmanı: ESOGÜ’de kadrolu bir öğretim elemanını,
f) Kulüp Genel Kurulu: Kulüp Genel kurulu kulüp üyelerinden oluşan kurulu,
g) Kulüp Yönetim Kurulu: Kulüp Genel Kurulu tarafından üyeler arasından seçilen altı kişilik kurulu,
h) Kulüp Başkanı: Kulüp Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına seçilen başkanı,
ı) Kulüp Denetleme Kurulu: Kulüp Genel Kurulu tarafından seçilen Kulüp denetleme Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
YÖNETİM ORGANLARI VE GÖREVLERİ

a)
b)
c)
d)
e)

Yönetim Organları :
Madde 4: ESOGÜ öğrenci kulüplerinin düzenlenmesinde yönetim organları aşağıdaki gibidir:
I) Merkezi Yönetim
a) Yönetim Kurulu,
II) Öğrenci Kulüpleri,
Kulüp Danışmanı
Kulüp Genel Kurulu,
Kulüp Yönetim Kurulu,
Kulüp Başkanı,
Kulüp Denetleme Kurulu:

I) Merkezi Yönetim
a) YönetimKurulu:
ESOGÜ SKS Daire Başkanlığı Yönetim Kurulu'dur. Rektör, Genel Sekreter ve SKS Daire Başkanı’ndan oluşur.
Yönetim kurulu başkanı Rektör’dür, uygun gördüğünde yetkisini görevlendireceği bir rektör yardımcısına
devredebilir.

Yönetim kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:
1) Kulüplerce teklif edilen konuları değerlendirerek karara bağlamak,
2) Kulüp faaliyetleri ile ilgili yıllık plan ve programları, bütçe ve aktarma tekliflerini görüşerek karara bağlamak ve
onaylamak,
3) Üniversitede faaliyet gösterecek kulüplerin kurulmasını onaylamak,
4) Kulüplerin başkan atamalarını onaylamak,
5) Kulüplerin önerilerini değerlendirerek, yıllık raporlarını onaylamak,
6) Kulüp faaliyetlerini denetlemek, yeni kulüplerin açılmasına karar vermek,
7) Faaliyet göstermeyen kulüplerin faaliyetlerine gerektiğinde ara verilmesine veya kulübün kapatılmasına karar
vermek,
8) Her öğretim yılında; güz dönemi, bahar dönemi ve yaz okulu döneminde olmak üzere, üç defa toplantı yaparak
kulüplerin çalışmalarıyla ilgili değerlendirmeler yapmak,
9) Öğrenci faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu faaliyetlerinin düzenlenmesi ile ilgili ilke kararları almak,
10) Kulüp üyelik aidatlarını her yıl yeniden belirlemek,

1)
2)
3)
4)
5)
6)

II) Öğrenci Kulüpleri :
ESOGÜ öğrenci kulüpleri Rektörlükçe, bu yönergede belirtilen hükümlere göre kurulur, yönetilir, faaliyetlerine
ara verilir veya kapatılır.
Rektörlük bu yetki ve görevlerini Yönetim Kurulu ve SKS Daire Başkanlığı aracılığıyla kullanır ve yerine getirir.
Bir kulübün kurulabilmesi için, ESOGÜ’de öğrenim gören en az 16 öğrenci ve kulüp danışmanlığını yapmak üzere
ESOGÜ’ de kadrolu bir öğretim elemanı belirlenir.
Kulüp Danışmanı, ESOGÜ Öğrenci Kulüpleri Kuruluş Başvuru Formu’nu doldurarak bir dilekçe ile kulübün
kurulduğu en üst birime (Dekanlık/Müdürlük) başvurur.
Başvurusu uygun görülen kulüp, yönergesini ilgili birim aracılığı ile Rektörlük SKS Daire Başkanlığına teslim
eder.
Yönergeleri onaylanan kulüpler, genel kurul yaparak; kulüp yönetim kurulu, başkan ve denetleme kurulunu bir
yıllığına seçerek SKS Daire Başkanlığına bildirir.
Öğrenci Kulüplerinin Kuruluş, Amaç, Üyelik ve Faaliyet Esasları
Kuruluş:
Madde 5: ESOGÜ ……………………… Kulübü "ESOGÜ Öğrenci Kulüpleri Yönergesi " hükümleri gereğince
kurulmuş
olup,
faaliyetlerini
adı
geçen
yönerge
hükümlerine
göre
yürütür.
Amaçlar:
Madde 6 : Bilimsel, kültürel, sanatsal, sosyal, ve sportif faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin kişilik gelişimlerini
desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını ve boş zamanlarını değerlendirmelerini ve dinlenmelerini sağlamak,
akademik gelişmelerine katkıda bulunmak. Gerçekleştirilecek sosyal-kültürel etkinliklerle gelişim ve değişimi
toplumumuza taşımak.
Üyelik:
Madde 7: ESOGÜ’de öğrenim gören öğrenciler kulüp üyesi olabilir. Üniversite tarafından bir disiplin cezası
verilen veya her hangi bir suçtan dolayı hüküm giymiş olan öğrenciler kulüplere üye olamaz.
Üyelik şartları aşağıda belirtilmiştir:
1. Bu yönerge hükümlerini kabul etmek,
2. Üyelik kaydı yaptırmak,
3. Kulüp amaçlarına uygun davranmak ve faaliyetlere katılmak,
4. Üyelik aidatını düzenli olarak ödemek.
Üyeliğin Sona Ermesi:
Üyelik koşullarını kaybedenler ve uymayanlar, kulüp yönetim kurulunun önerisi ve kulüp genel kurulunun kararı
ile üyelikten çıkartılır. Mezun öğrencilerin üyeliği sona erer.
Öğrenci Kulüplerinin Faaliyet Esasları :
Madde 8:

1) Kulüplerin her biri ayrı konularda faaliyet gösterir. Ayrıca faaliyet alanlarına giren konularda, özel çalışma ve
faaliyet grupları oluşturabilir.
2) Kulüpler faaliyet gösterdikleri alanlarda konferans, panel, sempozyum, gösteri, yarışma, seminer ve çeşitli yayın
vb. faaliyetler düzenleyebilir.
3) Kulüpler üniversitenin akademik ortamına uygun düşmeyecek faaliyetlerde bulunamazlar, bulundukları takdirde
faaliyetlerine son verilir.
4) Kulüpler kendi faaliyet alanının dışına çıkamaz ve diğer kulüplerin faaliyetlerini yapamazlar. Ancak kulüpler ortak
faaliyetler düzenleyebilir.
5) Kulüpler, diğer üniversitelerin aynı alanda faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri ile yönetim kurulunun onayı alınarak
ortak faaliyetlerde bulunabilirler ve değişim programları uygulayabilir.
6) Kulüpler her yıl en geç Ekim ayında genel kurullarını yaparak yönetim organlarını oluşturmalıdır. Zamanında
genel kurulunu yapmayan ve faaliyette bulunmayan veya aykırı faaliyette bulunan kulüplerin faaliyetlerine son
verilir.
7) Kulüpler, yönetim kurulunun bilgisi ve onayı olmadan faaliyet düzenleyemez.
8) Kulüpler, yıllık faaliyet programlarını her yıl en geç Kasım ayında hazırlar ve yönetim kuruluna onaylatır.
9) Kulüpler, öğrencilerin genel ahlakını bozacak zararlı alışkanlıklara neden olabilecek faaliyetlerde bulunamaz.
10) Kulüpler, milletin birliğine, devletin ülkesi ile bölünmez bütünlüğüne, Cumhuriyet ve ilkelerine, Atatürk ilke ve
inkılaplarına yönelik yıkıcı, bölücü, siyasi ve ideolojik faaliyetlerde bulunamaz.
11) Kulüpler, yıl içerisinde yaptıkları çalışmalarla ilgili raporları, her yılın sonunda Kulüp Denetleme Kuruluna verir.
12) Üniversite kulüpleri çalışma ve faaliyetlerini T.C. Anayasasına ve yürürlükteki diğer mevzuata uygun olarak
yürütür.
a. Kulüp Danışmanı:
Madde 9: Kulüp Danışmanı olan öğretim elemanı, kulübün çalışmalarıyla ilgili olarak kulübe danışmanlık yapar.
Kulübün ESOGÜ SKS Dairesi Başkanlığı ile olan ilişkilerinde yardımcı olur.
b. Kulüp Genel Kurulu:
Madde 10: Kulüp Genel Kurulu kulüp üyelerinden oluşur. Ekim ayında kayıtlı üye sayısının yarısından bir fazlası
ile toplanır. Toplantıya katılan üye sayısının yarıdan bir fazlası ile karar alır. Çoğunluk sağlanamazsa bir hafta
sonra
aynı
yerde,
çoğunluk
aranmaksızın
toplantı
tekrarlanır.
Kulüp genel kurulun görevleri aşağıda belirtilmiştir :
1. Kulüp üyeleri arasından altı asil ve altı yedek olmak üzere kulüp yönetim kurulunu; üç asil ve üç yedek olmak
üzere kulüp denetleme kurulunu seçmek,
2. Faaliyet döneminin planlarını yapmak, çalışma ilkelerini belirlemek,
3. Kulüp yönetim kurulunun faaliyet raporunu görüşmek ve onaylamak,
4. Kulüp yönetim kurulunun üyelikten çıkarmaya ilişkin önerilerini inceleyip onaylamak,
c. Kulüp Yönetim Kurulu:
Madde 11: Kulüp Yönetim Kurulu, Kulüp Genel kurulu tarafından üyeler arasından seçilen altı kişilik bir
kuruldur. Her dönem en az bir defa toplanır. Kulüp Yönetim kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır. Oy eşitliği
halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Mazeretsiz üç kez kulüp yönetim kurulu toplantısına katılmayan üyenin kulüp
yönetim kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer. İstifa veya kendiliğinden sona erme sonucunda boşalan açık
üyeliğin yerine sıradaki yedek üye geçer. Kulüp Yönetim Kurulu toplantısı için en az üç üyenin hazır bulunması
zorunludur. Kulüp Yönetim Kurulu üyeleri, seçimlerini izleyen ilk toplantıda Yönetim Kurulu üyeleri arasından
aşağıda belirtilen görevlendirmeleri yapar:
1. Başkan
2. Başkanın bulunmadığı zamanlarda başkana vekalet etmek üzere bir başkan yardımcısı
( veya 2. başkan),
3. Eğitim faaliyetlerini programlayıp katılacak üyeleri belirlemek ve bu konudaki çalışmaları değerlendirip kulüp
yönetim kuruluna rapor vermek üzere bir eğitim sorumlusu,
4. Kulüp faaliyetlerine katılacak üyeleri belirlemek, faaliyet programlarını hazırlamak, değerlendirmek ve kulüp
yönetim kuruluna rapor vermek üzere bir faaliyet sorumlusu,
5. Kulüp yazışmalarının yapılması, toplantı tutanaklarının ve üye kayıtlarının tutulması ile faaliyet raporlarının
dosyalanması gibi görevler için bir sekreter,
6. Kulübün demirbaş ve diğer malzemelerinin kayıtlarının tutulması ile üyelere verilip geri alınmasından sorumlu
olmak üzere bir malzeme sorumlusu.

Kulüp Yönetim Kurulunun Görevleri:
1. Kulüp çalışmalarının kulüp genel kurul kararları ve yönerge hükümleri doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,
2. Yıllık faaliyet planlarını yaparak yönetim kuruluna sunmak,
3. Üyeler ile ilgili kayıtları tutmak, faaliyetlerini izlemek,
4.Faaliyetler
ve
eğitim
programları
ile
ilgili
kararlar
alarak
uygulamaya
koymak,
5. Olağan ve olağanüstü genel kurul çağrısını tarih, yer ve gündemini belirleyerek üyelere duyurmak,
6. Kulüp Yönetim kurulu aracılığı ile kendi ve diğer üniversitelerin aynı alanda faaliyet gösteren diğer kulüpler ile
yazışmalar yapmak, ilişkiler kurmak, eğitim faaliyetleri için toplantı vb. gibi etkinlikler düzenlemek,
7. Kulüp Yönetim Kurulu aracılığı ile kulüp faaliyetlerine ilişkin bülten veya dergi çıkarmak. Çıkarılan bültenlerde
faaliyetleri tanıtmak,
8. Üniversitede faaliyet göstermekte olan diğer kulüplerle işbirliği yapmak,
9.Yönerge ve uygulama esasları ile Kulüp Genel Kurul Kararlarında Kulüp Yönetim Kuruluna verilen diğer
görevleri yapmak,
10. Kulübün üye kayıt defteri, karar defteri, demirbaş defteri ile gerekli olan diğer defter ve dosyalarını tutmak,
d. Kulüp Başkanı
Madde 12: Kulüp başkanı, ESOGÜ Öğrenci Kulüpleri Yönergesi uyarınca, Kulüp Genel Kurulu tarafından seçilir
ve Rektör tarafından onaylanır. Başkan, Kulüp Yönetim Kuruluna başkanlık eder.
e. Kulüp Denetleme Kurulu:
Madde 13: Kulüp Genel Kurulunca seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Kulüp Genel Kurul toplantılarından
önce toplanarak kulübün bütün çalışmalarını denetler. Kulüp Genel Kuruluna sunmak üzere rapor hazırlar. Kulüp
Denetleme Kurulunun boşalan asil üyeliği sıradaki yedek üye ile doldurulur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER
Öğrenci Kulüplerinin Gelirleri ve Giderleri :
Gelirler:
Madde 14: Kulüplerin gelir kaynakları aşağıda gösterilmiştir.
1. Kulüp üyelerinin ödeyecekleri aidatlar,
2. Çeşitli kuruluş ve şahıslarca yapılacak her türlü bağış ve yardımlar,
3. Kulüp faaliyetlerinden elde edilecek gelirler,
1, 2, 3. maddelerinde belirtilen gelirler "ESOGÜ Öğrenci Kulüpleri "adı altında bir bankada SKS Daire Başkanlığı
adına açılmış olan bir hesapta toplanır.
Giderler:
Madde 15: Öğrenci kulüp faaliyetlerinin yürütülmesi ve faaliyetlerin düzenlenmesi sırasında yapılacak olan
harcamalar, kulübün elde ettiği gelir ile denk düşmek üzere devlet harcamaları kalemleri esas alınacak şekilde
yapılır. Bu harcamalarda fatura istenir. Tüm bu işlemler gelir ve gider durumuna göre kulüp adına, kulüp başkanı
tarafından tutulacak bir gelir-gider defterinde takip edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DİSİPLİN İŞLEMLERİ VE FESİH
Disiplin İşlemleri :
Madde 16: Öğrenci kulüp üyeleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerinde disiplin
suçu olarak sayılan ve disiplin cezasını gerektiren hiçbir faaliyette bulunamaz. Hakkında disiplin cezası kesinleşmiş
olanların kulüp üyeliği sona erer.
Fesih:
Madde 17: Kulüpler aşağıdaki hallerde feshedilir:
1. Genel kurulun üye tam sayısının 2/3 çoğunluğunun kararı ile,
2. Bu esasların birinci maddesinde belirtilen ESOGÜ Öğrenci Kulüpleri Yönergesinin 8. maddesi uyarınca,

3. Kulüp üye sayısının yönetim ve denetim organlarını oluşturacak sayının altına
Kulübün fesh olması durumunda bütün mal varlığı, ESOGÜ SKS Daire Başkanlığı'na devredilir.

düşmesi,

BEŞİNCİ BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER
Tutulacak Defter ve Dosyalar
Madde 18: Öğrenci kulüplerinde aşağıda belirtilen defter ve dosyalar tutulur.
1. Üye kayıt defteri,
2. Gelen-giden evrak defteri,
3. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu karar defteri,
4. Demirbaş kayıt defteri,
5. Yıllık faaliyet plan defteri,
6. Yazışma dosyaları,
7. Gelir-Gider defteri
Yürürlük:
Madde 19: Bu yönerge Üniversite Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Bu yönergenin yürürlüğe girmesinden sonra yapılabilecek değişiklikler yönetim kurulu tarafından rektörlük
onayına sunulur. Mevcut kulüplerde de bu yönerge hükümleri uygulanır.
Yürütme:
Madde 20: Bu yönergeyi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

