
 

Kulüp ve Toplulukların Kurulması 
 

Öğrenci kulübü veya topluluğunun kurulabilmesi için; 
 

a) Kulüp veya topluluk kurmak isteyen öğrenciler ilgi alanları doğrultusunda faaliyetlerde bulunabilmek 
için öngörülen kabul yazısı alınmış akademik danışman adayının adı, geçici yönetim kurulu ile üyelik 
koşullarına uyan en az yedi kurucu üyenin bulunduğu 40 kişilik üye listesi, Ek.1’de belirtilen belgeler de 
tamamlanarak Öğrenci Faaliyetleri Komisyon Başkanlığı’na iletilir.  
b) Bu başvurular akademik birim yönetimi ve Öğrenci Faaliyetleri Komisyon Başkanlığı tarafından 
incelenip değerlendirildikten sonra Öğrenci Faaliyetleri Komisyon Başkanlığı tarafından kurulması 
uygun görülen kulüp/topluluklar, Rektörlüğün onayına sunulur.  
c) Faaliyetlerine devam eden kulüp veya topluluklarla benzer ad, amaç ve faaliyet alanı olan yeni bir 
kulüp veya topluluk kurmak için başvuru yapılamaz. Yapılan başvurular Öğrenci Faaliyetleri Komisyon 
Başkanlığı tarafından reddedilir.  
d) Kulüplerde/topluluklarda, Üniversitenin akademik veya zorunlu hallerde idari personelinden en az 
bir danışman olması gereklidir. Kulüplerin/toplulukların danışmanlarını başvuru belgelerinde belirtmesi 
gerekmektedir.  
e)  Kulüp/topluluk isimlerinin Türkçe olması tercih edilir. Kurulan kulüplerin/toplulukların adının 
başında “Kayseri Üniversitesi” ibaresi olması zorunludur. Öğrenci kulübünün/ topluluğunun adı, faaliyet 
alanını yansıtacak nitelikte olmalıdır.  
f)   Kuruluşuna izin verilen kulüp veya topluluklar, belirtilen amaca uygun olarak ilgili platform içinde 
faaliyetlerini sürdürürler.  
g) Her kulüp veya topluluk yönergesini kendisi hazırlar. Bu yönergeler Kayseri Üniversitesi’nin misyon 
ve vizyonuna ters düşen hükümler içeremez  
d)   Aktif üye olunması ise üyenin bir öğrenim yılı içinde kulüp veya topluluk çalışmalarında etkin olarak 
görev almasına ve genel kurullara katılmasına göre kulüp veya topluluk yönetim kurulu tarafından 
belirlenir ve akademik danışmanın onayı ile kesinleşir.  
e) Öğrencilerin katılabilecekleri kulüp veya topluluklar, her ders yılı başında Öğrenci Faaliyetleri 
Komisyon Başkanlığı tarafından ilan edilir.  
f)   Seçilme hakkına sadece aktif üyeler sahiptir.  
g)   Kayseri Üniversitesi’nin akademik ve idari personeli öğrenci kulüp veya topluluklarına üye olamazlar.  
h)   Üniversite tarafından uyarma cezası dışında bir disiplin cezası verilen veya herhangi bir suçtan dolayı 
hüküm giymiş olan öğrenciler kurucu üye olamaz ve idari kurullarda yer alamazlar. 

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

Kültür ve Spor Şube Müdürlüğü 

 

Öğrenci Faaliyetleri Komisyon Başkanlığı 

 

Kulüp Kurulum ve Feshi Faaliyet Akış Şeması  

 



 

Kulüp ve Topluluklarının Feshi 
 

1)  Öğrenci Faaliyetleri Komisyon Başkanlığı’nın incelemesiyle, amaçları doğrultusunda faaliyet 
göstermeyen veya 2 yıl süresince hiçbir faaliyette bulunmayan ve kurum tüzel kişiliğinin maddi ve 
manevi zararına neden olan platform, kulüp veya topluluklar Öğrenci Faaliyetleri Komisyon 
Başkanlığı’nın fesih teklifi ile Rektörlük onayına sunulur.  
2)  Kulüp ve Toplulukların Genel kurulunda, üye tam sayısının 2/3 çoğunluğunun kararı ile feshedilebilir. 

Kulüp Üyeliğinin Sona Ermesi 
 

1)   Kulüp veya topluluklara üye olan öğrenciler diledikleri zaman gerekçe göstermeksizin üyelikten 
çıkabilirler. Ayrılma dilekçesinin yönetim kuruluna ulaşması ve ilgili platform kararı ve Öğrenci 
Faaliyetleri Komisyon Başkanlığına bildirilmesi ile üyelik hakları düşer. Öğrenci yeniden üye olmak 
isterse kulüp veya topluluklara alınma koşullarını yerine getirmek zorundadır. 
2)   Yönetim Kurulu kulüp veya topluluğun amacına ters düşen davranışlar içinde bulunan ya da disiplin 
cezası veya adli ceza alan üyeleri, gerekçe göstererek üyelikten çıkarabilir. Karar yönetim kurulunun oy 
çoğunluğu ile alınır, akademik danışman, Öğrenci Faaliyetleri Komisyon Başkanlığı onayı ile kesinleşir. 

Kulüp Seçimleri 
 

1)  Kulüp veya topluluklar, iki yıllık süre için, eğitim-öğretim yılı başında seçimlerini 1 Kasım’a kadar 
yenilerler. Kulüp veya topluluk üyelerinin 2/3’ünün Öğrenci Faaliyetleri Komisyon Başkanlığı’na 
başvurusu ile danışman değişikliği ve olağanüstü seçim talebinde bulunabilirler.  
2)  Kulüp veya topluluklar seçim kararını 15 gün önceden Öğrenci Faaliyetleri Komisyon Başkanlığı’na 
bildirmek zorundadırlar ve bu tarihten itibaren aktif olmayan üyeler seçime katılamazlar. Öğrenci 
Faaliyetleri Komisyon Başkanlığı gerek görürse seçimde gözlemci görevlendirebilir. Seçimle ilgili 
herhangi bir sorun olması halinde Öğrenci Faaliyetleri Komisyon Başkanlığı tarafından değerlendirilerek 
sonuçlandırılır. 

 


