
 

 

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 

ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ KOORDİNASYON KURULU  

ÇALIŞMA YÖNERGESİ 

 

BÖLÜM 1 

Amaç ve Tanımlar 

Madde 1: Bu yönergenin amacı, Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Faaliyetleri Koordinasyon Kurulu’nun  

(ÖFKK) oluşturulma ve çalışma yöntemini belirlemektir. 

 

Madde 2: Bu yönergede: 

i. Üniversite:  Boğaziçi Üniversitesi’ni, 

ii. Kurul:   Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Faaliyetleri Koordinasyon Kurulu’nu, 

iii. Rektör:   Boğaziçi Üniversitesi Rektörü’nü ifade eder. 

 

BÖLÜM 2 

Öğrenci Faaliyetleri Koordinasyon Kurulu’nun (ÖFKK) Amacı, Oluşturulması ve Yapısı 

 

Madde 3 : Öğrenci Faaliyetleri Koordinasyon Kurulu’nun amacı;  
Amaçları 

Öğrenci Kulüplerinin amacı, öğrencilerin ders dışı sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerini değerlendirmek, 
geliştirmek ve/veya akademik koşullara katkıda bulunmak ve Üniversite tarafından sağlanan olanaklardan 
öğrencilerin eşit ve düzenli olarak yararlanmasını sağlamaktır. 

 

Faaliyetleri/Tanımlar 

i. Kulüpler Madde 2’de belirtilen temel amaçlar çerçevesinde tüzüklerinde tanımlanan faaliyet 
alanlarına uygun etkinliklerin yanı sıra bu etkinliklerin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla 
Madde 8’deki şartlara uygun olarak gelir getirici faaliyetlerde ve/veya faaliyet alanı içinde olmak 
kaydıyla tanıtım çalışmalarında bulunabilirler. 

ii. Kulüp Yönetim Kurulu her akademik yılın başında o akademik yıl için öngördüğü faaliyet 
programlarını bir taslak şeklinde KAK ve ÖFKK’ya teslim eder. Bu program ve bütçe taslağında 
esas giderlerin kulüp faaliyet alanı ile tutarlılık göstermesi,  gelirlerin ise öngörülen giderleri 
karşılamak amacına yönelik olmasıdır. Akademik yılın sonunda gerçekleştirilen faaliyetlerin 
Kulüp Denetleme Kurulu’nca onaylanmış ayrıntılı dökümü ve mali bilançosu ÖFKK’ya teslim 
edilmek zorundadır. Bu belgeleri teslim etmeyen kulüpler bir sonraki akademik yılda faaliyete 
başlayamazlar. 

iii. Yasa, tüzük, yönetmelik ve benzerlerinde aksi öngörülmedikçe kulüp etkinlerini gerçekleşmesi 
ve bu etkinlerin Boğaziçi Üniversitesi içinde veya dışındaki tanıtım, duyuru, reklam ve benzeri 
çalışmalar için KAK ve ÖFKK onayı yeterlidir. ÖFKK ve KAK gerekli gördüğünde 
kulüplerden daha ayrıntılı bilgi isteyebilir. 

iv. Kulüpler Üniversitenin fiziki ortamına zarar verecek veya akademik hayatını aksatacak 
faaliyetlerde bulunamazlar.  

v. Kulüpler kendi faaliyet alanlarının dışına çıkmamaya ve özellikle diğer kulüplerin alanlarına 
tecavüz etmemeye özen gösterirler. Anlaşmazlık durumunda Madde 9.5 hükmü saklı kalmak 
kaydıyla karar mercii KAK YK’dır. 

vi. Kulüplerin yayın ve diğer faaliyetlerinde ÖFKK gerekli gördüğü hallerde kulüp danışmanının 
görüşünü alır.   

 

 
  



Madde 4:  Öğrenci Faaliyetleri Koordinasyon Kurul’unun Oluşturulması 

 

Öğrenci Faaliyetleri Koordinasyon Kurulu ; Fakülteler ve Yüksekokullar tarafından önerilen  öğretim 

üyeleri veya görevlileri arasından Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilen 

i.  (8 Adet)  öğretim üye veya görevlisi   

ii.  (1 Adet)  İdari Koordinatörden oluşur. 

iii. Kulüplerarası Yürütme Kurul (KAK) başkanı Öğrenci Faaliyetleri Koordinasyon Kurulu’nun 

doğal üyesidir.   

Seçilen ve belirlenen üyeler Rektör tarafından Öğrenci Faaliyetleri Koordinasyon Kurulu üyesi olarak 

görevlendirilir ve görevlendirme üyelere resmi yazı ile bildirilir. ÖFKK Başkanı Rektör tarafından seçilir. 

ÖFKK Başkanı, Rektör/Rektör Yardımcısı/Rektör Danışmanı aksini belirtmediği sürece yer aldıkları 

toplantıların doğal başkanıdır. 

 

Madde 5: 

i. Üyelerin görev süresi 3-4 yıldır. 

ii. Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. 

iii. Öğrenci Faaliyetleri Koordinasyon Kurulu toplantılarına 2 defa geçerli mazereti olmaksızın 

katılmayan üyenin üyeliği düşer. 

iv. Üyeler bir ay önceden yazılı olarak bildirmek koşuluyla istifa edebilir. Geçerli mazeret 

bulunması   halinde süre koşulu aranmaz. 

v. Boşalan üyelik 4.madde hükümleri uyarınca bir ay içerisinde doldurulur. 

 

Madde 6: 

i. Öğrenci Faaliyetleri Koordinasyon Kurulu, her akademik dönem enaz 2 kez toplanır. 

Toplantı günü, saati ve gündemi toplantıdan en az bir hafta önce üyelere başkan tarafından 

yazılı olarak bildirilir. 

ii. Öğrenci Faaliyetleri Koordinasyon Kurulu, olağan toplantıların dışında, acil bir iş nedeniyle 

Başkan tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. 

iii. Toplantılar salt çoğunluğu sağlayan üyenin katılımıyla yapılır. 

iv. Karar yetersayısı toplantıda bulunanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşitliği halinde   

Başkanı’nın bulunduğu tarafın kararı kabul edilmiş sayılır. 

v. Toplantılarda yazmanlık görevini idari koordinatör yerine getirir ve toplantı gündemini, 

toplantı tarihinden en az bir hafta önce, kesinleşen toplantı tutanağını ise toplantı tarihinden 

en geç bir hafta sonra Kurul Yönetimi Sistemi iletir. 

 

BÖLÜM 3 

Değerlendirme ve Karar 

Madde 7:  

Kurul başvuruları veya denetlemelerin sonucunu değerlendirirken ilgili birimlerin görüşünü alır. 

Belirlenmiş ve duyurulmuş olan kriterler doğrultusundaki değerlendirme sonucunu Rektörlüğe/Genel 

Sekreterliğe sunar.   

 

BÖLÜM 4 

Yürürlük ve Yürütme 

Madde 8:  

Bu yönerge Boğaziçi Üniversitesi Üniversite Yönetim Kurulu’nun/Senatosunun kararı ve Rektör’ün 

onayıyla yürürlüğe girer. 

 

Madde 9:  

Yönerge hükümlerini Boğaziçi Üniversitesi Rektör’ü yürütür. 

 


