Gedik Üniversitesi’nin
Üniversite ve Fakülteler Kurullarında
Araştırma Görevlilerinin Temsiline İlişkin Esaslar
Amaç
Madde 1
Bu esasların amacı, araştırma görevlilerinin Üniversitenin Yönetim Birimlerinde
(Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu) ve Üniversite Kurullarında
temsiline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
Madde 2
Bu esaslar; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 33/A ve 35.ci maddeleri ile, Gedik
Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin 34.cü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Temsilcilerin Seçimi
Madde 3
a) Fakülte/Enstitü/Yüksekokul
ve
Meslek
Yüksekokulu’ndaki
bölümlerin/programların araştırma görevlileri, kendi aralarından bir temsilci
(Bölüm/Program Temsilcisi) seçerler.
b) Seçilen bölüm/program temsilcileri, kendi aralarında toplanarak bağlı oldukları
üniversite biriminin (Fakülte, Enstitü, Meslek Yüksekokulu) temsilcisini seçerler.
c) Seçimler; gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre yapılır.
d) Seçim sonuçları; bir tutanak ile bölümlerde bölüm başkanlığına, fakültelerde
dekanlığa, enstitülerde enstitü müdürlüğüne, yüksekokul ve meslek
yüksekokullarında ise müdürlüğe bildirilir.
e) Birim temsilcileri, Rektörlüğün öngöreceği yer ve tarihte toplanarak kendi
aralarından, bir üniversite araştırma görevlileri temsilcisini ve iki yardımcısını
seçerler.
Seçimin Zamanı
Madde 4
Seçimler, her eğitim-öğretim yılının üçüncü haftasında Dekanlığın/Müdürlüğün/Bölümün/Programın çağrısı ile yapılır.
Bölüm/Program Temsilcisinin Görevleri
Madde 5
Bölüm araştırma görevlileri temsilcisinin görevleri şunlardır :
a) Araştırma görevlilerinin sorunlarını, görüş ve düşüncelerini Bölüm Başkanı ile
Birim Temsilcisine iletmek,
b) Bölümlerde yapılacak sosyal ve kültürel faaliyetlerde araştırma görevlilerini
temsil etmek,
c) Bölümlerde eğitim ve öğretimin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve bu
konuda raporlar hazırlayıp, Bölüm Başkanlığı ile Birim Temsilcisine vermek,

(2)
d) Bölüm Başkanının uygun göreceği zaman ve çerçevede, Bölüm Kurulu
toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılmak.
Birim Temsilcisinin görevleri
Madde 6
Birim araştırma görevlileri temsilcisinin görevleri şunlardır :
a) Araştırma
görevlilerinin
sorunlarını,
görüş
ve
düşüncelerini
Dekanlığa/Müdürlüğe iletmek, katıldığı kurullarda açıklamak, çözüm üretmek
ve öneri getirmek,
b) Birimlerde yapılacak sosyal ve kültürel faaliyetlerde araştırma görevlilerini
temsil etmek,
c) Dekan
veya
Müdürün
uygun
göreceği
zaman
ve
çerçevede
Fakülte/Enstitü/Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu yönetim kurulu ve
Fakülte/Enstitü/Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu kurul toplantılarına oy
hakkı olmaksızın katılmak.
Üniversite Temsilcisinin Görevleri
Madde 7
Üniversite araştırma görevlileri temsilcisinin görevleri şunlardır :
a) Üniversite araştırma görevlilerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini üniversitenin
ilgili makamlarına iletmek, katıldığı kurullarda dile getirmek,
b) Üniversitede veya üniversiteler arasında yapılacak sosyal ve kültürel
faaliyetlerde, üniversitenin araştırma görevlilerini temsil etmek,
c) Eğitim ve öğretimin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve bu konuda
raporlar hazırlayıp, Rektörlüğe sunmak,
d) Rektörün uygun göreceği zaman ve çerçevede, oy hakkı olmaksızın üniversite
yönetim kurulu ve üniversite senatosunda toplantılara katılmak.
Yürürlük
Madde 8
Bu senato esasları (yönerge), Gedik Üniversitesi Senatosu’nda görüşülüp, kabul edildiği
09.01.2012 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 9
Bu yönerge hükümlerini, Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.
Geçici madde 1
Bu esasların 3. maddesinde belirtilen temsilcilerin seçimi, 2011-2012 Eğitim ve Öğretim
Yılı için, yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde yapılır.
(Yönerge Üniversite Senatosunun 09.01.2012 tarihli, 04 Sayılı toplantısında kabul
edilmiştir.)___

