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ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DEKANLIKLARI YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Çukurova Üniversitesi Öğrenci Dekanlıklarının 

kuruluşu ve görevlerine ilişkin çalışma esaslarını düzenlemektir. 

 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu Yönerge; Çukurova Üniversitesi ön lisans ve lisans düzeyindeki 

öğrencilerinin üniversite yaşamına ilişkin eğitsel, kültür ve spor alanında geliştirilmesi amacıyla 

kurulmuş olan Çukurova Üniversitesi Öğrenci Dekanlığının çalışma esasları, görev ve sorumluklarına 

ilişkin genel hükümleri kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14/b-2, 47 inci 

maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen; 

  a) Birim: Diploma programına sahip olan ve eğitim-öğretim görevi sürdüren Çukurova 

Üniversitesi Fakülte, Devlet Konservatuvarı, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulunu, 

b) Eğitimden Sorumlu Öğrenci Dekanı: Çukurova Üniversitesi Eğitimden Sorumlu Öğrenci 

Dekanını, 

c) Kültürden Sorumlu Öğrenci Dekanı: Çukurova Üniversitesi Kültürden Sorumlu Öğrenci 

Dekanını, 

 ç) Öğrenci Dekanlığı: Çukurova Üniversitesi Öğrenci Dekanlığını, 

 d) Rektör: Çukurova Üniversitesi Rektörünü, 

 e) Rektör Yardımcısı: Çukurova Üniversitesi Eğitimden Sorumlu Rektör Yardımcısını, 

f) Rektörlük: Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünü, 

 g) Senato: Çukurova Üniversitesi Senatosunu, 

ğ) Spordan Sorumlu Öğrenci Dekanı: Çukurova Üniversitesi Spordan Sorumlu Öğrenci 

Dekanını, 

h) Üniversite: Çukurova Üniversitesini,  

 ı) Yönetim Kurulu: Çukurova Üniversitesi Yönetim Kurulunu 

ifade eder.  

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş, İşleyişi ve Görevleri 

 

Öğrenci Dekanlığının Kuruluş ve İşleyişi 

 MADDE 5- (1) Üniversitede görev yapmakta olan öğretim elemanları arasından eğitim, kültür 

ve spordan sorumlu olmak üzere 3 (üç) Öğrenci Dekanı Rektör tarafından 2 (iki) yıllığına 

görevlendirilir. Görev süresi biten Öğrenci Dekanı, aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir. 

  (2) Öğrenci Dekanları, görevi başında bulunamadığı durumlarda, uygun gördüğü diğer 

Öğrenci Dekanlarından birini yerine vekil bırakır. 

  (3)  Öğrenci Dekanları, Rektör Yardımcısı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve 
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Spor Daire Başkanlığı, Eğitim Koordinatörlüğü, Kalite Koordinatörlüğü ve Toplumsal Katkı 

Koordinatörlüğü ile iş birliği içerisinde çalışır ve yılda en az iki kez ortak toplantı yapar. 

  (4) Öğrenci Dekanları gerekli olduğu durumlarda, Rektörlüğe bağlı ilgili akademik birim, 

merkez, koordinatörlük ve tüm idari birimlerle iş birliği yapar ve görüş alışverişinde bulunur. 

  (5) Öğrenci Dekanları, görevi ile ilgili tüm belgelerin gizliliğini kabul eder ve etik davranış 

ilkeleri çerçevesinde çalışır. 

  (6) Eğitimden Sorumlu Öğrenci Dekanlığının yazışma ve raportörlük işleri Öğrenci İşleri 

Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. 

  (7) Kültürden Sorumlu Öğrenci Dekanlığının yazışma ve raportörlük işleri Sağlık Kültür ve 

Spor Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. 

  (8) Spordan Sorumlu Öğrenci Dekanlığının yazışma ve raportörlük işleri Sağlık Kültür ve 

Spor Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. 

  (9) Öğrenci Dekanları Rektör Yardımcısı başkanlığında ayda en az 1 (bir) kez toplanır. 

  (10) Öğrenci Dekanları, her akademik yıl sonunda yapmış olduğu çalışmaları rapor 

hazırlayarak Rektörlük makamına sunar. 

 

Öğrenci Dekanlığının Görevleri 

 MADDE 6- (1) Eğitimden Sorumlu Öğrenci Dekanının görevleri şunlardır:  

a) Rektör Yardımcısı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Eğitim Koordinatörlüğü, Kalite 

Koordinatörlüğü, Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü, Rektörlüğe bağlı ilgili akademik ve idari 

birimlerle iş birliği halinde çalışarak öğrencilerin eğitsel gelişimlerine katkı sağlayacak üniversite 

genelini ilgilendiren projeler üretir. 

b) Üniversite Yönetim Kurulu’na ve Üniversite Senatosu'na davet edildiğinde oy hakkı 

olmaksızın görev alanıyla ilgili konularda gerektiğinde bilgi verir ve bu konularda öneride bulunur. 

c) Öğrencilerle üniversite yaşamına ilişkin eğitsel alanlarda görüş alışverişinde bulunmak ve 

öğrencilerin yaşadıkları sorunları tespit etmek üzere öğrencilerle belli aralıklarla toplantı yaparak 

sorunların çözülmesine katkıda bulunur.  

ç) Öğrenciler ile Rektörlüğe bağlı akademik ve idari birimler arasındaki koordinasyonu 

sağlamaya yardımcı olur. 

d) Eğitimde niteliği arttırmak ve öğrencilere 21. yüzyıl becerileri ve değerlerini kazandırmak 

amacıyla üniversite yaşamı ve genel yaşamla ilişkili konularda çeşitli konferans, seminer vb. 

etkinliklerin düzenlenmesi için gerekli birimlerle iş birliği yapar. 

e) Öğrencileri kulüp çalışmalarına teşvik ederek öğrencilerin eğitsel, bilimsel ve teknolojik 

becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. 

f) Üniversite bünyesinde düzenlenen eğitsel etkinliklere katılımın arttırılması için gerekli 

tedbirleri alır.  

g) Öğrencilerin kurumsal aidiyet duygusunu arttırmaya yönelik çalışmalarda bulunur.  

 

 (2) Kültürden Sorumlu Öğrenci Dekanının görevleri şunlardır: 

a) Rektör Yardımcısı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Eğitim Koordinatörlüğü, Kalite 

Koordinatörlüğü, Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü, ilgili akademik ve idari birimlerle iş birliği 

halinde çalışarak öğrencilerin sosyal, kültürel gelişimlerine katkı sağlayacak projeler üretir. 

b) Üniversite Yönetim Kurulu’na ve Üniversite Senatosu'na davet edildiğinde oy hakkı 

olmaksızın görev alanıyla ilgili konularda gerektiğinde bilgi verir ve bu konularda öneride bulunur. 

c) Öğrencilerle üniversite yaşamına ilişkin sosyal ve kültürel alanlarda görüş alışverişinde 

bulunmak ve öğrencilerin yaşadıkları sorunları tespit etmek üzere öğrencilerle belli aralıklarla toplantı 

yaparak sorunların çözülmesine katkıda bulunur.  

ç) Öğrencileri kulüp çalışmalarına teşvik ederek kampüste düzenlenen sosyal ve kültürel 
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etkinliklerin koordinasyonunu sağlar.  

d) Öğrencilerin sosyal, kültürel becerilerini geliştirmelerine, yaşam kalitesi ve 

motivasyonlarını yüksek tutmaya yardımcı olur. 

e) Öğrenciler ile Rektörlüğe bağlı akademik ve idari birimler arasındaki koordinasyonu 

sağlamaya yardımcı olur. 

f) Üniversite bünyesinde düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklere katılımın arttırılması için 

gerekli tedbirleri alır.  

g) Öğrencilerin kurumsal aidiyet duygusunu arttırmaya yönelik çalışmalarda bulunur.  

 

 (3) Spordan Sorumlu Öğrenci Dekanının görevleri şunlardır: 

a) Rektör Yardımcısı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Eğitim Koordinatörlüğü, Kalite 

Koordinatörlüğü, Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü, ilgili akademik ve idari birimlerle iş birliği 

halinde çalışarak öğrencilerin sportif gelişimlerine katkı sağlayacak üniversite genelini ilgilendiren 

projeler üretir. 

b) Üniversite Yönetim Kurulu’na ve Üniversite Senatosu'na davet edildiğinde oy hakkı 

olmaksızın görev alanıyla ilgili konularda gerektiğinde bilgi verir ve bu konularda öneride bulunur. 

c) Öğrencilerle üniversite yaşamına ilişkin sportif alanlarda görüş alışverişinde bulunmak ve 

öğrencilerin yaşadıkları sorunları tespit etmek üzere öğrencilerle belli aralıklarla toplantı yaparak 

sorunların çözülmesine katkıda bulunur. 

ç) Öğrenciler için kampüste düzenlenen üniversite genelini ilgilendiren sportif etkinliklerin 

koordinasyonunu sağlar.  

d) Öğrencileri kulüp çalışmalarına teşvik ederek öğrencilerin sportif becerilerini 

geliştirmelerine, yaşam kalitesi ve motivasyonlarını yüksek tutmaya yardımcı olur. 

e) Öğrenciler ile Rektörlüğe bağlı akademik ve idari birimler arasındaki koordinasyonu 

sağlamaya yardımcı olur. 

f) Üniversite bünyesinde düzenlenen sportif etkinliklere katılımın arttırılması için gerekli 

tedbirleri alır.  

g) Öğrencilerin kurumsal aidiyet duygusunu arttırmaya yönelik çalışmalarda bulunur.  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

 

Yürürlük 

MADDE 7- (1) Bu yönerge, Çukurova Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte 

yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 8– (1) Bu yönerge hükümlerini Çukurova Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 

Yönergenin Kabul Edildiği Senatonun 

                               Tarihi Sayısı 

                            20.09.2022 25/03 

 


