
T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI KOMİSYONU GÖREVLERİ 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç  

Madde 1  
Bu komisyonun amacı; eğitim fakültelerinde öğretim programlarında Yüksek Öğretim Kurulu 

tarafından yapılan değişiklikler çerçevesinde 2006-2007 Öğretim Yılından itibaren uygulanmaya 

başlanan “Topluma Hizmet Uygulamaları”(THU) dersinin yürütülmesine ilişkin kuralları 

düzenlemektir.  

 

Kapsam  

Madde 2  
Bu komisyon, eğitim fakültelerinin eğitim programında zorunlu ders olarak yer alan topluma 

hizmet uygulamaları dersinin yürütülmesinde öğrencilerin, öğretim elemanlarının, öğrenci 

danışmanlarının, ana bilim dalı başkanlıklarının, bölüm başkanlıklarının ve fakülte dekanlıklarının 

görev ve sorumlulukları ile topluma hizmet çalışmalarının planlama, uygulama ve değerlendirme 

aşamalarına ilişkin düzenlemeleri kapsamaktadır.  

 

Dayanak  

Madde 3  
Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 10.maddesinin a bendine dayanılarak 

kurulmuştur.  

 

Tanımlar  

Madde 4  
Belgede geçen;  

a. Birim: Eğitim Fakültesi bünyesindeki akademik ve idari birimleri,  

b. THU Fakülte Koordinatörü: Dekanlık tarafından görevlendirilen kişiyi ifade eder.  

c. THU ve Eğitim Koordinatörlüğü Komisyonu Üyesi: Bölüm görüşü alınarak Eğitim Fakültesi 

Dekanlığı’nca görevlendirilen ve bölümlere resmi yazı ile bildirilen sorumlu kişiyi,  

 

Komisyon Başkanı ve Görev Tanımı  

Madde 5  
a. Akademik ve yönetsel birimlerdeki THU dersine ilişkin düzenlemeleri yapmak, komisyon 
üyeleri ve dersin yürütülmesinden sorumlu öğretim elemanları arasında eş güdümü sağlamakla 

sorumlu olan kişidir.  

b. EDS’de proje havuzunun oluşturulmasını, yenilenmesini ve takibini gerçekleştirir  

c. İlgili birim tarafından görevlendirildiği andan itibaren bu belgede yer alan kurallara uyacağını 

kabul ve taahhüt eder. Belirtilen kurallara uyulmadığında bütün hukuki ve yönetimsel işlemlerden 

kendisi sorumlu olur.  

d. İlgili dekan yardımcısının oluru ile gerekli yazışma ve görevlendirmeleri yürütür.  

 

Komisyon Başkanının Yetki ve Sorumlulukları  

Madde 7  
Dekanlık adına THU dersi ile ilgili işlemleri ve THU’na ait yönetsel süreçleri 

yönetecek/yürütmekle yetkilidir. THU yöneticisi dekan tarafından yetili kılınan bir dekan 

yardımcısı olup, THU Komisyonun eylem ve işlemlerinden birinci derecede sorumlu, yetkili 

kişidir.  



Komisyon Başkanının Görev Tanımı  

Madde 8  
a. THU sistemin düzgün bir şekilde işlemesinden ve zamanında tamamlanmasından sorumludur.  

b. İlgili dekan yardımcısının oluru ile gerekli yazışma ve görevlendirmeleri yürütür.  

 

Fakülte Koordinatörünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları  

Madde 9  
a. Fakültede dönemin başlamasından yaklaşık iki ay kadar önce hangi bölümde kaç öğrencinin bu 

dersi alacağını, öğrencilerin kaç gruba ayrılacağını ve derslerin kaç öğretim elemanı tarafından 

yürütüleceğini tespit etmek.  

b. Bölümlerden yapılacak faaliyetlere ilişkin ana hatlarıyla hazırlanmış etkinlik listelerini temin 

etmek. Proje havuzu oluşmasını sağlamak.  

c. Etkinliklerin türüne göre önceden izin alınması gereken resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla 

yazışmaları organize etmek.  

d. Aynı kurum ve kuruluşa çok sayıda öğretmen adayının gitmesi suretiyle oluşabilecek 

olumsuzlukları önlemek ve bu kurumların normal işleyişinin engellenmemesi için gerekli 

tedbirleri almak.  

e. Etkinliklere katılacak öğrencilerin ulaşım, araç-gereç temini, varsa konukların ağırlanması gibi 

konularda ortaya çıkacak mali ihtiyaçların karşılanabilmesi için Sağlık, Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığı ile işbirliği yapmak.  

f. Dersin amacına uygun biçimde yürütülüp yürütülmediğini denetlemek, bu konuda gerekli 

tedbirleri almak.  

g. Bir sonraki dönem derslerin daha etkili ve başarılı geçmesi için öğretim elemanlarından ve 

bölüm başkanlıklarından gelecek eleştirileri ve önerileri dikkate alarak gerekli düzenlemeleri 

planlamak.  

 

Üyelerin Yetki ve Sorumlulukları  

Madde 10  
Üyeler Bölüm görüşü alınarak Dekanlık tarafından atanır. Bölüm yetkilileri, kendi bölüm 

komisyon üyesinin bu kurallara uygun davranmasından sorumludurlar ve bu amaçla gerekli 

önlemleri alırlar.  

 

Bölüm Koordinatörlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları  

Madde 11  
a. Eğitim öğretim döneminden yaklaşık iki ay kadar önce bölümde ve anabilim dallarında kaç 

öğrencinin bu dersi alacağını, öğrencilerin kaç gruba ayrılacağını ve derslerin kaç öğretim elemanı 

tarafından yürütüleceğini tespit etmek, izin alınması gereken kamu ve özel kurumların listesini 

hazırlayarak dekanlığa sunmak.  

b. Dersi alacak öğrenci gruplarını ve dersi okutacak öğretim elemanlarını belirlemek.  

c. Dersi okutacak öğretim elemanlarıyla işbirliği yaparak bölüm tarafından yürütülecek 

etkinlikleri belirlemek.  

d. Dersin işlenişi konusunda hem öğretim elemanlarına hem de öğrencilere rehberlik yapmak.  

e. Dersin amacına uygun biçimde yürütülüp yürütülmediğini denetlemek, bu konuda gerekli 

tedbirleri almak.  
f. Dersin daha verimli geçebilmesi için gerektiğinde bölüm başkanlığına ve dekanlığa önerilerde 

bulunmak.  

 

Proje Danışmanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları  

Madde 12  
a. Dersi okutacağı eğitim-öğretim döneminde öğrencilere yaptıracağı etkinliklerin listesini 

hazırlamak.  



b. İzin alınması gereken kurumların/kuruluşların ve bunlarda görev almak isteyen öğretmen 

adaylarının listesini (EK 10) bölüm koordinatörüne bildirmek.  

c. Öğrencilerin dersle ilgili yapacakları çalışmaları, tereddüde mahal bırakmayacak şekilde 

kendilerine izah etmek. Somut örneklerle öğrencilerin faaliyetlerin niteliği, kapsamı, amacı gibi 

hususları anlamasını sağlamak.  

d. Öğrencilerin hazırlayacakları raporlar ve dosyalar konusunda bilgilenmelerini sağlamak.  

e. Dönem başında dersle ilgili ölçme ve değerlendirme kriterlerini açık ve şeffaf bir şekilde 

öğrencilere ilan etmek (Fakülte web sayfası bu amaçla kullanılabilir.).  

f. Öğrencilerin dersi ihmal etmelerini önlemek.  

g. Öğrencilerin etkinlik yapacakları kurumların yetkilileri ile bölüm başkanlığının ve fakülte 

koordinatörünün bilgisi dahilinde irtibat kurmak.  

h. Dersin daha verimli geçebilmesi için gerektiğinde bölüm başkanlığına ve dekanlığa önerilerde 

bulunmak.  

 

Öğretmen Adaylarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları  

Madde 13  
a. Öğretim elemanı ile işbirliği yaparak dönem boyunca yapacağı etkinlikleri haftalara göre 

planlayan bir çalışma takvimi hazırlamak.  

b. Topluma hizmet uygulamalarıyla ilgili çalışmaların gerekli, faydalı olacağını ve kendisinin 

yetişmesine katkı sağlayacağını düşünerek çalışmalarını titizlikle yürütmek.  

c. Etkinlikleri yürüttüğü kurumun kurallarına uygun davranmak, kurumun işleyişini olumsuz 

yönde etkileyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak.  

d. Giyim kuşamında ve genel hareketlerinde eğitim fakültesini en iyi şekilde temsil edecek tarzda 

davranmak.  

e. Öğretim elemanı tarafından yapılan çalışmalar ve öneriler doğrultusunda çalışmalarını 

yürütmek, çalışmalarının her aşamasında öğretim elemanını bilgilendirmek.  

f. Elde ettiği sonuçları diğer arkadaşlarına da sunmak, böylece bilgi paylaşımına katkı sağlamak.  

g. Etkinlikler sonucunda hazırlayacağı raporu öğretim elemanına sunmak.  

 

Uygulama ve Yaptırım  

Madde 14  
Eğitim Fakültesi bölümleri ve ilgililer, yukarıda yer alan ilkelere uymadığı takdirde, dekanlık 

aşağıdaki yaptırımları uygulayabilir.  

a. Komisyon üyesi/üyeleri sözlü ve yazılı olarak uyarılır.  

b. Dekanlık tarafından görevlendirildiği andan itibaren bu belgede yer alan kurallara uyacağını 

kabul ve taahhüt eder. Belirtilen kurallara uyulmadığında bütün hukuki ve yönetimsel işlemlerden 

kendisi sorumludur.  

 

Diğer Konular  

Madde 15  

Bu belgede sözü geçen komisyon görev ve sorumlulukları Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu’nda 

kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 


