T.C.
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğrencilerinin ders dışı sosyal,
kültürel, sportif çalışmalar yapabilmeleri; ilgilenen öğrencilerin, Üniversite tarafından sağlanan
olanaklardan eşit ve düzenli bir biçimde yararlanabilmeleri amacıyla kuracakları kulüplerin, kuruluş,
işleyiş, görev ve sorumlulukları ile ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- Bu yönerge, Demiroğlu Bilim Üniversitesi’nin bütün kulüplerini, bağlı birimlerini ve
bunlarla ilgili faaliyet ve esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3- Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı ve 47 nci maddelerine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - Kulüpler : Bu yönergede kulüp veya kulüpler olarak; Demiroğlu Bilim Üniversitesi
öğrencileri tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası uyarınca kurulan kulüpler tanımlanmaktadır.
MADDE 5 - Öğrenci Kulüpleri etkinlik konularına göre iki türlüdür.
A - Fakülte ve Yüksekokulun eğitim verdiği alana yönelik kulüpler: Bu kulüpler ilgili fakülte ve
yüksekokullarda öğrencilerin başvurusu üzerine ilgili dekanlık ve müdürlük tarafından kurulurlar. Bir
fakülte ve yüksekokulda diploma veren bölümlerin her biri için alana yönelik birden fazla kulüp
kurulamaz.
B - Tüm öğrencileri ilgilendiren kulüpler: ( sağlık, kültür, spor gibi ) öğrencilerin başvurusu
üzerine Rektörlük tarafından kurulur.
Gerek fakülte veya yüksekokullar, gerekse Rektörlük tarafından kurulan kulüplerle ilgili dosyalar
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nca incelenir ve uygun görülenler karara bağlanır. Kuruluşu
onaylanan kulüpler kurucularına yazı ile bildirilir ve kulüp kütük defterine işlenir.
Uyulması Gereken Esaslar
MADDE 6 - Kulüpler, etkinliklerini saptarken aşağıdaki kriterleri göz önünde bulundurmak
zorundadırlar:
a) Kulüpler Anayasa’mızda ifadesini bulan; devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne, hukuk
devleti ilkesine, temel hak ve özgürlüklere, laikliğe, yasalara aykırı tutum ve davranış ve faaliyette
bulunamazlar.
b) Kulüpler; öğrencilerin üniversitemizin çeşitli olanaklarından yararlanmalarını sağlarken aynı
zamanda bu olanakların korunmasına ve daha çok öğrencinin yararlanabileceği şekilde geliştirilmesine
katkıda bulunmak durumundadırlar.
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c) Kulüpler, üniversitenin fiziki veya akademik ortamına zarar verecek etkinliklerde
bulunamazlar.
d) Kulüpler kendileri için belirlenmiş etkinlik alanları dışına çıkamaz ve diğer kulüplerin
alanlarına ait etkinliklerde bulunamazlar. Ancak; kulüpler arası anlaşmayla ortak etkinliklerde
bulunabilirler.
e) Bir öğrenci kulübünün kurulabilmesi için koşullara uygun en az 10 öğrencinin “kurucu üye”
olarak Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’na başvuruları gerekir.
f) Öğrenci kulüpleri, öğretim elemanları arasından gösterilecek kulüp danışmanı ve danışman
yardımcılarını Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’na iletir. Uygun görülenler, kulüp danışmanı ve
danışman yardımcısı olarak görevlendirilirler. Tüm öğrencileri ilgilendiren üniversite çapındaki
kulüplerin danışman ve danışman yardımcıları Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından
görevlendirilir.
Üyelik Koşulları
MADDE 7 - Üyelikle ilgili konularda aşağıdaki koşullara uyulur:
a. Kulüp üyeliği yalnız Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğrencilerine açıktır. Bir öğrenci, her
akademik yılda, bir kulübe aktif üye; üç kulübe de pasif üye olabilir.
b. Kulüp üyeliği, her akademik yılın başında yapılacak kayıtla gerçekleşir. Üye olabilmek için,
öğrencilerin kulüp üyelik defterine kaydolması ve Kulüp Genel Kurulu tarafından bir önceki akademik
yılın sonunda belirlenip Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nca onaylanan yıllık aidatın, üyelik
kaydı sırasında ödenmesi şarttır. Bu tarihten sonra aidat ödeyenlerin üyelikleri, sonraki dönemden itibaren
başlar. Ancak; Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan burslu olduklarına ilişkin bir belge ibraz eden
öğrenciler, kulüp üyelik aidatından muaf tutulabilirler. Üyelik, her akademik yılın başında, yukarıda
belirtilen koşullarda yenilenmek zorundadır.
c. Kulüp üyeliği aktif ve pasif olmak üzere ikiye ayrılır. Aktif üyelik, en az iki yarıyıl boyunca
üyelik koşullarını ve Kulüp Yönergesi’nde belirtilen aktif üyelik koşullarını yerine getirmiş üyeler için
geçerlidir. Bu koşulu yerine getirmeyenler pasif üye konumunda olur.
d. Pasif üyeler oy verme ve seçilme hakkına sahip değildir.
e. Aktif üye sayısı, iki yarıyıl üst üste kurucu üyeler dışında 10 kişinin altında olan kulüplerin
çalışmalarına son verilir. Yeni kurulan kulüplerde bu koşul, kuruluştan başlayarak bir akademik yılın
bitiminden sonra işlerlik kazanır.
f. Tanımı yapılan bu üyelik koşulları dışında kalanlar ancak danışman ya da çalıştırıcı sıfatıyla
kulüp çalışmalarına katılabilirler. Bu kişiler, Kulüp Genel Kurulu’nun salt çoğunluğu ve Sağlık, Kültür ve
Spor Daire Başkanlığı’nın onayı ile görev alabilirler; ancak seçme, seçilme ve oy verme hakları yoktur.
g. Kulüp Yönetim Kurulu’nun, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından onaylanmış
gerekçeli teklifinin Kulüp Genel Kurulu’nun 2/3 çoğunluğu tarafından onaylanması ile kulüp üyeliğine
son verilebilir.
Kulüp Yönergesi
MADDE 8 a. Kulüp Yönergesi’nde, kulübün adı, adresi, amacı, çalışma kapsamı, aktif üyelik koşulları, kulüp
organları, seçim ve oylama kuralları açık biçimde belirtilir.
b. Kulüp Yönergesi, Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi hükümlerine
aykırı olamaz.
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c. Kulüp Yönergesi’nin kabulü ya da değiştirilmesi, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
tarafından onaylanmış gerekçeli bir teklifin Kulüp Genel Kurulu üyelerinin 1/3 oranı ya da Kulüp
Yönetim Kurulu tarafından getirilmesi ve bu teklifin Kulüp Genel Kurulu’nun 2/3 oranının oyuyla kabul
edilmesi ile mümkündür.
d. Kulüp Yönergesi’nin bir kopyasının Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na verilmesi
zorunludur.
Kulübün Organları ve İşleyişi
MADDE 9- Kulüplerin organları genel kuru, yönetim kurulu ve denetleme kuruludur.
a. Genel Kurul: Kulüp aktif üyelerinden oluşur.
Görev ve Yetkileri:
1.Yönetim ve Denetleme Kurullarını, bu kurulların yedek üyelerini seçer.
2. Yönerge kabul ve değişikliklerini, üyelikten çıkarılma önerilerini, danışmanlık ve çalıştırıcılık
önerilerini görüşür ve karara bağlar.
3. Genel Kurulun olağan toplantısı her yılın Kasım ayı sonuna kadar yapılır. Yönetim Kurulu’nun
isteği üzerine her akademik yılda en az bir kez toplanır. Kulüp aktif üyelerinin en az 1/3’nün imzası da
Genel Kurul’un toplanması için yeterlidir. Genel Kurul belirtilen sıklıkta toplanmadığı takdirde Sağlık,
Kültür ve Spor Daire Başkanlığı kulüp çalışmalarını dondurmak yetkisine sahiptir.
4. Salt çoğunluğunu aktif üyelerin oluşturmadığı Genel Kurul toplantısı geçerli sayılmaz,
toplantılarda kararlar, katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
b. Yönetim Kurulu: Her akademik yıl başında, Genel Kurul tarafından bir yıl için seçilecek
başkan, başkan yardımcısı, sayman, yazman ve en az bir üyeden oluşur.
Yönetim Kurulu üyeleri seçilirken ayrıca en az iki yedek üye de seçilir. Yedek üyeler, Yönetim
Kurulu’nda üyelik boşaldığında, seçimde aldıkları oy miktarı esas alınarak, bu üyeliklere getirilirler.
Yedek üyeler bütün Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar; ancak karar ve imza yetkileri yoktur.
Görev ve Yetkileri:
1. Kulüp çalışmalarının, Kulüp Yönergesi’ne uygun biçimde yürütülmesinden, alt kurulların
denetlenmesinden, kulübün mali gelir ve giderlerinden, kulübe ait demirbaş eşyadan; üyelere ve Sağlık,
Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na karşı sorumludur.
2. Kulübün Demiroğlu Bilim Üniversitesi içindeki ve dışındaki çalışmalarını; Sağlık, Kültür ve
Spor Daire Başkanlığı’na; Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Faaliyet İzin Formu’nu
doldurarak duyurur ve Daire Başkanı’nın onayını alır.
3. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na akademik yılın başında kulübün bütçe taslağını ve
öngörülen çalışma programını, akademik yılın sonunda ise toplantı faaliyet raporu ile mali bilançoyu
sunmak zorundadır. Her toplantıda tutanak düzenler; istenildiği takdirde Sağlık, Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı’na ibraz eder.
4. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmek için: Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğrencisi olmak,
sınamalı durumda olmamak, kulüp aktif üyesi olmak, başka bir kulübün Yönetim Kurulu’nda görevli
olmamak gereklidir. Üniversitede, önlisans programında öğrenim gören öğrencilerin 4 yarıyılını, lisans
programlarında öğrenim gören öğrencilerin 8 yarıyılını ve Tıp Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin
12 yarıyılını doldurmuş olan öğrenciler Yönetim Kurulu’na üye olamazlar.
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5. Yönetim Kurulu, kulüp aktif üyelerinin 2/3 çoğunluğunun oyları ile görevden alınabilir.
6. Yönetim Kurulu, danışman ya da çalıştırıcı konumundaki kişileri toplantılarına davet edebilir;
ancak bu kişilerin oy hakları yoktur.
c. Denetleme Kurulu: Yönetim Kurulu üyelerinin dışında en az iki asil ve en az bir yedek
üyeden oluşur. Genel Kurul tarafından, bir akademik yıl için seçilir. Denetleme Kurulu üyeliği
için de, Yönetim Kurulu üyeliği için öngörülen koşullar geçerlidir.
Görevleri:
1. Denetleme Kurulu, kulübün evrakını, gelir-gider defterini ve kulübe ait demirbaşı, elde edilen
gelir ve yapılan harcamaların Kulüp Yönergesi’ne, bütçe taslağına ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun
olup olmadığını denetler.
2. Diğer yandan Yönetim Kurulu tarafından satın alınan demirbaş eşyanın Üniversite demirbaş
kayıtlarına geçirilip geçirilmediğini inceler.
3. Her yıl sonunda hazırladığı raporları Genel Kurul’a sunar. Gerektiğinde de yine Genel Kurul’a
ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bilgi verir.
Evrak ve Defterler
MADDE 10 - Aşağıdaki defter ve belgelerin her kulüpte bulundurulması, Sağlık Kültür ve Spor
Daire Başkanlığı tarafından istendiğinde ibraz edilmesi zorunludur.
a. Üye Kayıt Defteri: Üye kayıt defterinde üyelerin birer fotoğrafları ile kimlik bilgileri, ev
adresleri, fakültesi/yüksekokulu, bölümü, numarası, fotoğrafı, üyelik tarihi, imzası ve aidat makbuz
numarası yer alacaktır.
Bu defter, bir akademik yıl için geçerli olmak üzere düzenlenip yıl sonunda kapatılır, takip eden
akademik yılın ilk yarıyılı başında yeni bir deftere geçilir. Söz konusu defter Sağlık, Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı’nın onaylayacağı bir formatta olacaktır.
b. Yönetim Kurulu Karar Defteri: Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların bulunduğu
defterdir.
c. Genel Kurul Karar Defteri: Genel Kurul tarafından alınan kararların muhafaza edildiği
defterdir.
d. Demirbaş Defteri: Kulübün demirbaş eşyalarının kaydını içerir. Yeni satın alınan eşyanın;
satın alınma tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde gereği için İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığı’na, bilgi için de Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bildirilmesi ve İdari ve Mali İşler
Daire Başkanlığı’ndan demirbaş eşya numarası alındıktan sonra bu deftere kaydedilmesi zorunludur.
e. Üye Aidat Makbuzları: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın onaylayacağı formattaki
bu makbuzlarda; hem makbuzun kendisinde hem de makbuz koçanında kulüp adının, üye adının, öğrenci
numarasının, üyelik aidatı ödeme tarihinin, aidat tutarının ve üye imzasının bulunması gerekmektedir.
f. Diğer Belgeler: Kulübün yaptığı bütün giderlere ve elde ettiği gelirlere ait fatura ve imzalı
makbuz, sözleşme ve diğer belgelerdir.
Mali Hususlar
MADDE 11 4

a. Kapsam: Kulüplerin ana amacı yönergelerinde belirttikleri çalışma alanlarında üyelerine
hizmet vermek ve olanak sağlamaktır. Kulüpler bu doğrultudaki giderlerini karşılamak için gelir getirici
çalışmalar yapabilirler.
Kulüp Yönetim Kurulu her akademik yılın başında, yıl içinde öngördüğü çalışmaların nitelik ve
dökümünü, bir çalışma programı olarak ve bu programla ilişkili öngörülen gelir ve giderleri bir bütçe
taslağı biçiminde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na teslim eder. Bu program ve bütçe taslağında
esas, giderlerin kulüp çalışma alanı ile tutarlılık göstermesi ve gelirlerin ise, öngörülen giderleri
karşılamak amacına yönelik olmasıdır. Akademik yılın sonunda, gerçekleştirilen çalışmaların dökümü ve
bunların mali bilançosu aynı biçimde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na teslim edilmek
zorundadır. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bu taslak ve raporları incelemeye yetkilidir.
b. Kulüp Hesapları: Üniversite bütçesinden kulüplere ayrılan pay, Demiroğlu Bilim
Üniversitesi’nin hesabının bulunduğu ya da Üniversite yönetiminin uygun göreceği bankalardan birinin
hesabında tutulur.
1. Her kulübün Demiroğlu Bilim Üniversitesi’nin uygun göreceği bankalardan birinde bir kulüp
hesabı vardır. Kulüpler çalışmalarından elde ettikleri bütün geliri bu hesapta tutmak zorundadırlar.
Kulüpler banka hesaplarının aylık işleyiş raporlarını kulüp evrakları içinde bulundurmak ve istendiğinde,
denetim için İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’na, bilgi için Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na
sunmak zorundadırlar.
2. Kulüp çalışmalarının bütün gelir ve giderlerinin belgelenmesi ve akademik yıl sonunda mali
bilanço ile birlikte, denetim için İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’na, bilgi için de Sağlık, Kültür ve
Spor Daire Başkanlığı’na teslim edilmesi zorunludur.
3. Kulüpler sponsorluk sözleşmelerini önceden Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na
onaylatmak zorundadırlar.
Kapatma
MADDE 12 - Bu yönerge ve buna dayanılarak hazırlanan kulüp yönergelerinde bulunan
hükümlere aykırı davranış ve faaliyette bulunan kulüpler Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı
tarafından kapatılır. Bu durumda kulüp yönetici ve üyelerini durumları bir disiplin suçu oluşturmasa da
bunlar başka kulüplerde kurucu olamazlar. Bir yıl süre ile faaliyette bulunmayan kulüpler de Sağlık,
Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı kararı ile kapatılır. Ancak bunların üyeleri hakkında yukarıdaki
hükümler uygulanmaz.
MADDE 13 - Kulüpler rektörlük, fakülte dekanlıklarının ve yüksekokul müdürlüklerinin uygun
görmesi ve Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın onayı ile yönergeleri doğrultusunda
etkinliklerine başlarlar.
MADDE 14 - Bu yönerge Demiroğlu Bilim Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte
yürürlüğe girer.
MADDE 15 - Bu yönerge hükümleri Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

Senatonun 05.01.2022 tarih ve 2020/01-01 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.
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