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AMAÇ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 

 

Komisyonun Amacı 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğrenci Topluluğu Komisyonun 

amacı; Hemşirelik Fakültesi bünyesindeki öğrencilerin birlikte çalışma ortamı içerisinde, 

evrensel insani değerlere bağlı, akılcı, sorumluluk sahibi, demokratik kültürü hazmetmiş, 

paylaşmayı bilen, kendine güveni olan, yaratıcı ve üretken bireyler olarak yetişmelerini 

hedefleyerek öğrencilerin akademik gelişimlerini artırmak için bilimsel, sosyal, kültürel, 

sanatsal ve sportif alanlarda faaliyetlerinin planlanması, yürütülmesi ve denetlenmesini sağlar. 

Komisyon usul ve esasları, Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 

Öğrenci Topluluğu Komisyonu’nun oluşumunu, görev ve çalışma esaslarını, komisyon 

üyelerinin görevlerini kapsar. 

Komisyon görev ve çalışma esasları, Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğrenci 

Toplulukları Yönergesi doğrultusunda hazırlanmıştır.  

Komisyonun Oluşturulması  

Fakülte Öğrenci Topluluğu Komisyonu aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde oluşturulur: 

1. Komisyon, Dekanın önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kurulur.  

2. Komisyon en az üç (3) öğretim elemanı üyeden oluşur. Komisyon başkanının altı 

aydan daha fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer. 

3. Bir takvim yılı içinde, mazeretsiz olarak üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği 

düşer, Dekan tarafından yeni atama yapılır. 

4. Komisyonun faaliyet süresi 3 yıldır. 

5. Faaliyet süresi biten komisyon, Fakülte Yönetim kurulu kararıyla, komisyon üyelikleri 

yenilendikten sonra 3 yıllık süre için faaliyetine devam edebilir. 

6. Öğrenci Toplulukları Komisyonu fakültenin web sitesinde ilan edilir ve fakülte 

raporlarında kayıt altına alınır. 
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7. Herhangi bir üyenin görev süresi dolmadan komisyon üyeliğinden ayrılması halinde 

ilgili Fakülte Yönetimi tarafından yeni üye(ler) komisyona görevlendirilir. 

Komisyonun Görevleri ve Çalışma Esasları 

1. Komisyon ilk toplantısında çalışma usul ve esaslarını belirler ve üyelerin görev 

tanımlarını yaparak görev dağılımlarını gerçekleştirir. Komisyon üyeleri kendi 

aralarında bir komisyon başkanı, komisyon başkan yardımcısı, raportör ve öğrenci 

temsilcileri seçer. 

2. Topluluk yönetim kurulunun bir veya iki dönemlik faaliyet planı yapmasını sağlar, 

uygunluğuna karar verir. 

3. Topluluğun planladığı faaliyetlerin yönerge ilkelerine bağlı kalınarak paydaşları ile 

birlikte yapılmasını sağlar ve denetler. 

4. Topluluk üyesi öğrencilerin tüm faaliyetlere katılmasını sağlar. 

5. Üniversitenin öğrenci faaliyetleri için tahsis ettiği saha, salon, oda ve diğer araç ve 

gereçlerin en yararlı biçimde kullanılmasını sağlar. 

6. Fakültenin diğer komisyonları ve anabilim dalları ile iş birliği yapar. 

7. Öğretim yılı sonunda öğrenci faaliyetleri ile ilgili bir rapor hazırlayıp Fakülte 

yönetimine sunar.  

8. Komisyon yıl içinde en az 2 toplantı yapar. 

9. Komisyon, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt 

çoğunluğu ile karar alır. Toplantıya katılamaya engel bir duruma sahip olan üyeler 

mazeretlerini komisyon başkanlığına bildirir. 

10. Komisyon toplantılarının zamanı ve gündemi başkan tarafından belirlenir ve en az 3 

gün öncesinden üyelere duyurulur. Acil durumlarda, başkanın önerisi üzerine toplantı 

yapılabilir. Bu durumda toplantı en az bir gün önce üyelere duyurulur. 

Komisyon Başkanının Görevleri  

1. Komisyonu temsil etmek ve komisyon çalışmalarını yönetmek, 

2. Komisyonun belirlenen amaç ve faaliyet kapsamına uygun olarak verimli işlemesini 

sağlamak, 

3. Komisyon toplantı çağrılarını yapmak, ihtiyaca göre komisyonu özel gündemli/acil 

toplantıya çağırmak, 
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4. Komisyon kararlarıyla ilgili konuları Fakülte Yönetimine bildirmektir. 

Komisyon Başkan Yardımcısının Görevleri 

1. Komisyon çalışmalarında başkana yardım etmek, 

2. Komisyon başkanının olmadığı zamanlar komisyon başkanının yerine başkanlık 

etmektir. 

Raportörün Görevleri 

1) Komisyon toplantı kararlarını yazmak, üye imza listelerinden oluşan Komisyon karar 

dosyasını oluşturmak ve görev süresi bitiminde görevlendirilen yeni raportöre 

komisyon ile ilgili bütün kayıtları eksiksiz olarak iletmek, 

2) Toplantı günlerini komisyon üyelerine bildirmek; gündem ve gündemle ilgili bilgi ve 

belgelerin komisyon üyelerine teslim etmek, 

3) Gerekli görülmesi halinde komisyon adına yazılacak yazıları hazırlamak, konu ile 

ilgili bilgi ve belgeleri sağlamak, 

4) Raportörün bulunmadığı toplantılarda raportörlük görevi başkanın önerisi ile 

üyelerden biri tarafından yürütülür. 

Komisyon Öğrenci Temsilcisinin Görevleri: 

1. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü öğrenci topluluğundan sorumlu birim ile 

yılda bir kez yapılan toplantıya katılmak, 

2. Dönemde planlanan faaliyetlerin resmi yazışma işlerini komisyon başkanı ile birlikte 

yürütülmesini ve takibini sağlamak, 

3. Komisyon üyelerinin belirlediği toplantılara katılarak belirlenen iki dönemlik faaliyet 

planlamasını öğrenci topluluğu ile birlikte yürütmekten sorumlu olmak, 

4. Öğrenci topluluğunda bulunan fakültenin diğer öğrencileri tüm faaliyetlere dahil 

etmektir. 

Diğer Hususlar 

(1) Bu Usul ve Esasların kapsamı dışında ortaya çıkabilecek durumlarda Necmettin 

Erbakan Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi ilkeleri dikkate alınır.  
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KOMİSYON ÜYELERİ 

Dr.Öğr.Üyesi Semra KÖSE (Komisyon Başkanı) 

Dr.Öğr.Üyesi Gülden BASİT (Komisyon Başkan Yardımcısı) 

Öğr.Gör. Ayşe UÇAR (Raportör) 

Öğr.Gör. Zeynep SAÇIKARA 

Arş.Gör. Muradiye ALDEM BUDAK 

Kübra KAPLAN (Öğrenci Temsilcisi-Topluluk Başkanı) 

Mehmet İÇEN (Öğrenci Temsilcisi-Topluluk Başkan Yardımcısı) 

Mustafa ALTUN (Öğrenci Temsilcisi) 


