
T.C. 
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ ANA YÖNERGESİ 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Dayanak 

 
 
MADDE 1- (1) Bu yönerge, öğrencilerin ruh ve beden terbiyesi, kültürel birikimlerinin 
arttırılması ve ders dışı zamanlarının değerlendirilmesi amacıyla kurulan ve her türlü 
sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlerde bulunabilmelerine olanak sağlayan Ankara 
Medipol Üniversitesi öğrenci kulüplerinin kuruluş ve çalışma ilkelerini düzenler. 

(2) Ana yönerge 9 maddeden oluşur ve bu 9 maddenin her bir kulüp yönergesine de 
yansıması gerekir. 

(3) Bu Yönetmelik, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 47. Maddesine dayanmaktadır. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kulübün İsmi, Adresi, Niteliği ve Kuruluşu 

 
MADDE 2- (1) Kulüpler aşağıda örneği bulunan formata göre adres ve nitelik bilgilerini 
tüzüklerinde aynen bildirirler. 

 ÖRNEK FORMAT: 
 
AMÜ…………………………………………Kulübü, AMÜ Öğrenci Kulüpleri ana tüzüğü 
uyarınca, AMÜ Anafartalar Mah. Talatpaşa Blv, Biga 2 Sok. No: 2 Altındağ/ANKARA 
adresinde, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi denetiminde çalışmak üzere kurulmuştur. 
(2) AMÜ bünyesinde bir kulübün kurulabilmesi için en az 10 öğrencinin aktif ve 5 
öğrencinin pasif üyeliğine ihtiyaç vardır. Bu sayının (15) altında üyesi bulunmayan kulüpler 
kurulamaz. 
(3) Kulüp kuruluşu sırasında Sağlık Kültür ve Spor Dairesi’nden temin edilen aşağıda 
listelenmiş evraklar eksiksiz doldurularak hazırlanan tüzük ve faaliyet planı ile birlikte 
Sağlık Kültür ve Spor Dairesi’ne teslim edilir. 

• Üst yazı 

• Kulüp Kurucu üye formu 

• Danışmanın kabul ettiğine dair yazısı 

• Yönetim Kurulu listesi 

(4) Rektörlük Makamınca onaylanan kulüpler kurulabilir. Rektör, kulüp danışmanını 
değiştirebilir, kendisi atayabilir ya da tüzükte değişiklik yapılmasını isteyebilir. 

 

 
 
 



 
BÖLÜM 3 

Kulüp Amaç ve Faaliyetleri 
 
MADDE 3- (1) Her kulübün temel amacı öncelikle üye öğrenciler olmak üzere tüm 
katılımcılarına kültürel, sosyal, bilimsel ve sportif faaliyetler düzenlemektir. 
(2) Kulüplerin amaç ve faaliyetleri tüzüklerinde açıkça anlatılır ve bunlar ‘Kulüpler Ana 
Tüzüğü’ne aykırı olamaz. 
(3) Kulüplerin amaç ve faaliyeti Sağlık Kültür ve Spor Dairesi denetimindedir. 
(4) Kulüpler, Üniversitenin fiziki ortamına zarar verecek veya akademik hayatını aksatacak 
etkinliklerde bulunamaz. 
(5) Kulüpler, tüzüklerinde belirtilen amaç ve faaliyetlerin dışında tanıtım ve gelir 
sağlamak amacıyla etkinliklerde bulunabilirler, sponsor desteği sağlayabilir. Bu etkinlikler 
ve sponsorluklar Sağlık Kültür ve Spor Dairesi’nin denetim ve gözetimi altında yapılabilir. 
(6) Kulüpler kendi faaliyetleri alanına çıkmamaya, diğer kulüplerin faaliyet alanlarına 
taşmamaya özen gösterir ve fakat iş birliği içinde ortak faaliyetlerde bulunabilirler. 

Üyelik Tanımı ve Koşulları 
MADDE 4- (1) Kulüp üye kayıt defterlerine kaydolan öğrenciler kulüp üyesi olur ve bundan 
sonra üyesi olduğu kulübe karşı görev ve sorumlulukları başlar. 
(2) Üyelik kayıtları her akademik yılın başlangıcında, Ekim ayının son gününe kadar 
yapılır. 
(3) Üyelik Aktif ve Pasif olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Ankara Medipol Üniversitesi 
Öğrenci Kulüpleri Ana Yönergesinde aktif üyelik koşullarına ek olarak her kulüp kendi 
bünyesinde aktif üyelik koşullarını oluşturabilir. Aktif üyeliğin dışında kalan üyeler pasif üye 
olarak adlandırılır. 
 
Aktif Üye: Kulüp toplantılarına katılma zorunluluğu olan (kulüp danışmanından alınan 
izinler hariç) buna karşın kulüp faaliyetleri ile ilgili kararlarda oy kullanma hakkı bulunan 
üyelerdir. 
a) Kulüp kurucu üyelerinin kendi aralarında belirlediği en az on üye aktif üyedir. 
b) Yönetim Kurulu üyeleri aktif üyedir. 
c) Kulüplere üyelik kaydı yaptırırken aktif üye olarak kayıt yaptıran üyeler aktif üyedir. 

Pasif Üye: Aktif üyeliğin dışında kalan üyeler pasif üye kabul edilir. Toplantılara katılma 
zorunluluğu yokken kulüp faaliyetleri ile ilgili kararlarda oy kullanmazlar. Ancak kulüp 
faaliyetlerinde yer alabilirler. 
(4) Öğrenciler üye kayıtlarını yaptırırken aktif üye mi pasif üye mi olacaklarını belirlemek 
durumundadır. 
(5) Üyeler yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında belirlenen ve kulüp giderlerinde 
kullanılmak üzere toplanan üyelik aidatını vermekle yükümlüdür. 
(6) Üyelik her akademik yıl başlangıcında yenilenmelidir. 
(7) Her öğrenci birden fazla kulübe üye olabilir. 
(8) Bir öğretim yılı boyunca pasif üye olarak kulüpte yer alan kişiler bir sonraki yıl aktif 
üye olarak kulüpte yer almak istediklerini kulüp kayıtları sırasında belirtip aktif üyeliğe 
geçebilirler. 

 
 



(9) Tanımlanan üyeliklerin dışında kalan kişiler fahri üye ya da danışman olabilirler. Bu 
kişiler oy kullanamaz ve seçme ve seçilme hakları yoktur. 
(10) Üyelikten Çıkarılma: Aşağıdaki durumlar söz konusu olduğunda üyeler üyelikten 
çıkarılırlar. 

a) Toplantılara devamsızlık. Kulüp üyelerinin her eğitim döneminde en fazla 4 
toplantıya katılmama hakkı vardır. 
b) Üyelik aidatının üst üste iki ay verilmemesi. 
c) Kulüp aktif üyelerinden birinin teklifi üzerine yönetim kurulunca hazırlanıp 
SKSD’ye gönderilen gerekçeli kararın makul sebepler içerdiği hakkında onayının 
ardından genel kurulda oylanması ve genel kurulun 2/3 çoğunluğunca alınan üyelikten 
çıkarılma kararları geçerlilik kazanır. 
d) Öğrencinin disiplin suçu işlemesi. 
e) Kulüp üyesi yazılı başvuru ile üyelikten istifa edebilir. 

 
 

BÖLÜM 5 
Kulüp Tüzüğü, Organları ve İşleyişi 

 

Tüzük 
MADDE 5- (1) Kulüp Tüzüğü 
a) Öğrenci Kulüpleri Ana Yönergesine aykırı olamaz. 
b) Kulüp Tüzüğü’nde kulübün ismi, adresi, amacı, faaliyetleri, aktif ve pasif üyelik 
koşulları, organları, üyelik aidatları detaylı olarak yazılır. 
c) Kulüp Tüzüğü, kulübün kurulma aşamasında oluşturularak Sağlık Kültür ve Spor 
Dairesi’ne sunulur. Genel Sekreterlik Makamınca onaylanan tüzükler yürürlüğe girer. 
d) Kulüp Tüzüğü’nde yapılan değişiklikler, gerekçesi ile birlikte bir teklif olarak Genel 
Kurul’a sunulur. Genel Kurul’da 2/3 çoğunlukla kabul edilen tüzük Genel Sekreterlik 
Makamının onayının ardından yürürlüğe girer. Yönetim Kurulu, Tüzük oylamasının 
yapılacağı toplantı yer ve saatlerini Genel Kurul üyelerine duyurmakla yükümlüdür. Ancak 
oylamada toplantı yeter sayısı aranmaz. 
e) Kulüp Tüzüğü’nün bir kopyasının Sağlık Kültür ve Spor Dairesi’ne verilmesi zorunludur. 
 

(2) Organlar 
Ankara Medipol Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Ana Yönergesinin belirlediği organlar 
dışında kulüpler ihtiyaçları olan organları kendileri belirleyebilirler. 

a) Genel Kurul: 
(1)  Tüm kulüp üyelerinden oluşur. 
(2)  Her öğretim yılında, Kasım ayının ilk haftası toplanarak kulüp kararlarını alır. İlk 

toplantıda kayıtlı üye sayısının yarısından bir fazlası alınan kararların geçerli sayılması için 
yeterli iken, ilk toplantıda toplantı yeter sayısı sağlanamazsa ikinci toplantıda toplantı yeter 
sayısı aranmaksızın kararlarını alır. İkinci toplantı, ilk toplantı tarihinden en geç bir hafta 
sonra yapılır. 

(3) Yönetim, denetleme kurullarını seçer. 
(4) Tüzük kabul ve değişikliklerini oylar. 

 
 



(5) Üyelikten çıkarılmayı oylar. 
(6) Fahri üyelik, danışmanlık, çalıştırıcılık tekliflerini oylar. 
(7) Her öğretim döneminde en az 1 kez olmak üzere yılda en az 2 kez toplanır. 

b) Yönetim Kurulu: 
Genel Kurul tarafından seçilir. 
(1)  Bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sayman, bir yazman ve en az bir üyeden oluşur. 
(2)  Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri 1 yıldır. 
(3)  Yönetim Kurulunda görevli öğrenciler aktif üye sayılır. 
(4)  Kulüp çalışmalarının en iyi şekilde ve amacına uygun şekilde yürütülmesinden, tüzüğün 
uygulanmasından, kulübün mali gelir giderlerinden, demirbaş eşyalardan sorumludur. 
(5)  Kulübün üniversite içindeki etkinlikleri, Danışmanın sorumluluğundadır. Üniversite 
dışındaki etkinliklerinde ise Sağlık Kültür ve Spor Dairesi’nin onayını alır. 
(6)  Kasım ayı içerisinde yıllık etkinlik planı ve bütçesini hazırlar. Mayıs ayının sonunda bir 
yılın değerlendirmesini içeren yıl sonu çalışma raporuyla birlikte Sağlık Kültür ve Spor 
Dairesi’ne sunar. 

 
c) Denetim Kurulu 
(1)  Yönetim Kurulunun dışındaki iki asil ve bir yedek üyeden oluşur. 
(2)  Genel Kurul tarafından bir öğretim yılı için seçilir. 
(3)  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 Dairesi’ne rapor eder. 
 
Evraklar 
MADDE 6- (1) Üye kayıt defteri: Bu defterde üyelere ait bilgiler (ad-soyad, T.C. kimlik 
numarası, Fakülte/Bölüm, Öğrenci numarası, adres ve telefon) ve üyelik aidatlarının 
ödediklerini gösterir belge bulunur. 
(2) Yönetim Kurulu karar defteri ve Genel Kurul zabıtları. 
(3) Gelir Gider belgeleri: Gelir gider makbuzları, elde edilen tüm gelir ve yapılan 
harcamaların işlendiği işletme defteri ile bunlara ait belgeler (fatura, makbuz veya tutanak). 
(4) Demirbaş eşya defteri. Kulübün kullanımına verilmiş eşyaların listesi ve bunların 
demirbaş eşya numaraları. Yeni satın alınan eşyalar bu listeye eklenecek, Sağlık Kültür ve 
Spor Dairesi’ne bildirilecek ve bunlar için demirbaş eşya numarası alınacaktır. 
 
Kulüp Faaliyetlerinin Feshedilmesi 
MADDE 7- (1) Tüzüklerinde yazılı faaliyet alanlarının dışına çıkan, aktif üye sayısı üst üste 
iki yarıyıl 10 (on) ve toplam üye sayısı 15’in altında olan, geçerli bir neden olmadan yeterli 
etkinlik göstermeyen, yıl sonu çalışma raporunu sunmayan, genel kurullarını yapmayan 
kulüplerin faaliyetleri feshedilir. 



 

BÖLÜM 6 
Yürürlük ve Yürütme 

 
MADDE 8- (1) Bu Yönerge Ankara Medipol Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği 
tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 9- (1) Bu Yönerge hükümlerini Ankara Medipol Üniversitesi Rektörü yürütür. 
 
 
* Üniversite Senatosu’nun 30.10.2019 tarih ve 2019/04-02 sayılı kararıyla kabul edildi. 
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