
 

Öğrenci Faaliyetleri Komisyonu 
 

Öğrenci platform, kulüp veya topluluk faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak için her 
dört yılda bir Rektörlük tarafından görevlendirilecek, dört öğretim elemanı ve Öğrenci Konseyi 
Başkanından oluşan ve Rektör tarafından akademik bir üyenin komisyon başkanı olarak görevlendirdiği 
öğrenci faaliyetlerini programlayan ve yürüten komisyondur. 

Öğrenci Faaliyetleri Komisyon Başkanlığının Görevleri 
 
a) Öğrenci kulüp ve topluluklarının faaliyetlerini 2547 Sayılı Kanunda belirtilen Yükseköğretim 
amaçlarına ve diğer yasal düzenlemelere uygun olarak yürütülmesini sağlamak ve denetlemek,  
b) Öğrencilerin ders dışı bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerinin yürütülmesine esas teşkil 
eden bir veya iki dönemlik faaliyet planını tüm platform başkanı ve akademik danışmanlardan talep 
etmek,  
c) Program içinde yer alan faaliyetleri denetlemek ve her öğrencinin yapılan tüm faaliyetlere katılımı 
için, ilgili en az bir öğrenci kulübü ile ilgilenmesini sağlayıcı tedbirleri almak,  
d) Kulüp ve topluluğun yapacağı etkinlik için katılım paylarını ve üyelik için giriş aidatını belirlemek,  
e) Öğrenci kulüp ve topluluklarının faaliyetlerine maddi destek için sponsorluk anlaşmaları yapmak 
veya izin vermek,  
f) Kulüp ve toplulukların etkinliklerde yapacakları gelir ve giderlerin uygunluğunu Sağlık-Kültür ve 
Spor Daire Başkanlığı ile birlikte değerlendirmek,  
g) Öğrencilerin faaliyetlerini yönlendirmek amacı ile öğrenci kulüpleri kurulmasını önermek,  
h) Öğretim elemanları içinden kulüp ve topluluklara danışman sağlamak, görevlendirilmesini 
Rektörlüğe sunmak,  
i) Öğrenci kulüp ve topluluklarının yapacakları faaliyetleri, ilgili uygun paydaşları ile beraber 
yapmalarını sağlamak,  
j) Kulüp ve toplulukların hazırladıkları en az bir dönemlik faaliyetleri değerlendirerek uygunluğunu 
karara bağlamak,  
k) Kurulması istenen kulüp-topluluk önerilerinin değerlendirilmesinde ilgili birim veya disiplinlerden 
görüş almak,  
l) Öğrenci kulüp ve topluluklarının faaliyetlerindeki problemlere çözüm bulmak, gerekirse kulübün 
faaliyetlerine son verilmesini Rektörlüğe önermek,  
m) Öğrenci Konsey Başkanlığının planladığı veya önerdiği tüm faaliyetleri değerlendirmek ve 
gerçekleştirilmesine yardımcı olmak,  
n) Üniversitenin öğrenci faaliyetleri için tahsis ettiği saha, salon, oda ve diğer araç ve gereçlerin en 
yararlı biçimde kullanılmasını ve korunmasını sağlamak,  
o) Üniversite akademik, idari ve öğrenci disiplin yönetmeliği hükümlerine göre hareket etmek, 
p) Öğretim yılı sonunda öğrenci faaliyetleri ile ilgili bir rapor hazırlayıp Rektörlüğe sunmaktır. 
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