SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ KONSEYLERİNİN KURULMASINA İLİŞKİN YÖNERGE
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi kadrolarında yer alan araştırma
görevlilerinin, eğitim, araştırma, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması, yetiştirilmesi ve
geliştirilmesinde haklarını gözetmek, yönetim organları ile araştırma görevlileri arasında etkili bir
iletişim kurarak araştırma görevlilerinin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek, eğitimöğretim ve araştırma konusundaki kararlara araştırma görevlilerinin katılımını sağlamak, bu amaçla
oluşturulacak Araştırma Görevlileri Konseylerinin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını
düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,
b) Birim: Üniversitenin fakülte, yüksekokul ve konservatuvarını,
c) Birim Yöneticisi: Üniversitenin yüksekokulları ve konservatuvarında müdürü, fakültelerinde
dekanı,
ç) Bölüm: Birimlerdeki her bir bölüm/program/anabilim dalı veya anasanat dalını,
d) Bölüm Yöneticisi: Bölüm başkanını,
e) Araştırma Görevlisi: Bölümde görevli ya da kadrolu olarak çalışan araştırma görevlilerini,
f) Bölüm Konseyi: Bölüm kadrolarında çalışan Araştırma Görevlilerinin katılımıyla oluşan
konseyi,
g) Bölüm Temsilcisi: Bölüm konseyince seçilen temsilciyi,
ğ) Birim Konseyi: Bölüm Temsilcilerinin katılımıyla oluşan konseyi,
h) Birim Temsilcisi: Birim konseyince seçilen temsilciyi,
ı) Üniversite Konseyi: Birim Temsilcilerinin katılımıyla oluşan konseyi,
i) Üniversite Temsilcisi: Üniversite Konseyince seçilen temsilciyi,
j) Rektör: Üniversite Rektörünü,
k) Senato: Üniversite Senatosunu,
l) Yönetim Kurulu: Üniversite Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Bölüm Konseyi
Bölüm Konseyinin oluşturulması ve organizasyon yapısı
MADDE 4 - (1) Bölüm Konseyi, Araştırma Görevlilerinin katılımıyla oluşturulur. Bölüm Konseyi
tarafından Bölüm Temsilcisi seçimi her yıl Aralık ayında yapılır. Bölüm Konseyi üye sayısı üçten az ise
Bölüm Temsilcisi seçimi yapılmaz, en kıdemli üye temsilcilik görevini yürütmek üzere Bölüm Yöneticisi
tarafından yazılı olarak görevlendirilir.
(2) Bölüm Temsilcisi, Bölüm Konseyine başkanlık yapar ve Birim Konseyinde, Bölümü temsilen
üye olarak yer alır.
(3) Bölüm Temsilcisinin, Araştırma Görevlisi kadrosundan ayrılması durumunda, ayrılış tarihinden
itibaren 20 gün içinde, Bölüm Temsilcisi seçimi aynı usulle yeniden yapılır.
(4) Bu Yönergede tanımlanan Bölüm, Üniversitenin Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesindeki
bölümler yerine ana bilim dalları olarak kabul edilir ve uygulanır.
Bölüm Konseyi ve Temsilcinin görevleri
MADDE 5 - (1) Bölüm Konseyinin görevleri şunlardır:
a) Bölüm Temsilcisini seçmek,
b) Araştırma Görevlilerinin eğitim, araştırma, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasına
yönelik beklenti ve isteklerini görüşmek ve karara bağlamak,
c) Araştırma Görevlilerinin yetiştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik beklenti ve istekleri
görüşmek ve karara bağlamak,
ç) Birim Konseyi ve Bölüm Kurulu toplantısına katılacak Bölüm Temsilcisi tarafından toplantı
gündemine ilişkin ifade edilmesini istediği konuları görüşmek ve karara bağlamak,
d) Bölüm alanıyla ilgili çalışmalar yaparak öneriler oluşturmak ve karara bağlamak.
(2) Bölüm Temsilcinin görevleri şunlardır:
a) Bölüm Konseyine başkanlık yapmak,
b) Bölüm Konseyi toplantılarını yönetmek,
c) Bölüm Konseyini temsilen, disiplin ve atamaya ilişkin görüşmeler hariç olmak üzere oy hakkı
olmaksızın Bölüm Kurulu toplantılarına katılmak,
ç) Birim Konseyi toplantılarına katılmak
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Birim Konseyi
Birim Konseyinin oluşturulması ve organizasyon yapısı
MADDE 6 - (1) Birim Konseyi, Bölüm Temsilcilerinin katılımıyla oluşturulur. Birim Konseyi tarafından
Birim Temsilcisi seçimi her yıl Aralık ayında yapılır. Birim Konseyi üye sayısı üçten az ise Birim
Temsilcisi seçimi yapılmaz, en kıdemli üye temsilcilik görevini yürütmek üzere Birim Yöneticisi
tarafından yazılı olarak görevlendirilir.
(2) Birim Temsilcisi, Birim Konseyine başkanlık yapar ve Üniversite Konseyinde, Birimi temsilen
üye olarak yer alır.

(3) Birim Temsilcisinin, Araştırma Görevlisi kadrosundan ayrılması durumunda, ayrılış tarihinden
itibaren 20 gün içinde, Birim Temsilcisi seçimi aynı usulle yeniden yapılır.
Birim Konseyi ve Temsilcisinin görevleri
MADDE 7 - (1) Birim Konseyinin görevleri şunlardır:
a) Birim Temsilcisini seçmek,
b) Araştırma Görevlilerinin eğitim, araştırma, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasına
yönelik beklenti ve istekleri görüşmek ve karara bağlamak,
c) Araştırma Görevlilerinin yetiştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik beklenti ve istekleri
görüşmek ve karara bağlamak,
ç) Üniversite Konseyi, Birim Kurulu ve Birim Yönetim Kurulu toplantısına katılacak Birim
Temsilcisi tarafından toplantı gündemine ilişkin ifade edilmesini istediği konuları görüşmek ve
karara bağlamak,
d) Birim alanıyla ilgili çalışmalar yaparak öneriler oluşturmak ve karara bağlamak.
(2) Birim Temsilcinin görevleri şunlardır:
a) Birim Konseyine başkanlık yapmak,
b) Birim Konseyi toplantılarını yönetmek,
c) Birim Konseyini temsilen, disiplin ve atamaya ilişkin görüşmeler hariç olmak üzere oy hakkı
olmaksızın Birim Yönetim Kurulu ve Birim Kurulu toplantılarına katılmak,
ç) Üniversite Konseyi toplantılarına katılmak
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Üniversite Konseyi
Üniversite Konseyinin oluşturulması ve organizasyon yapısı
MADDE 8 - (1) Üniversite Konseyi, Birim Temsilcilerinin katılımıyla oluşturulur. Üniversite Konseyi
tarafından Üniversite Temsilcisi seçimi her yıl Ocak ayında yapılır.
(2) Üniversite Temsilcisi, Üniversite Konseyine başkanlık yapar.
(3) Üniversite Temsilcisinin, Araştırma Görevlisi kadrosundan ayrılması durumunda, ayrılış
tarihinden itibaren 20 gün içinde, Üniversite Temsilcisi seçimi aynı usulle yeniden yapılır.
Üniversite Konseyi ve Temsilcisinin görevleri
MADDE 9- (1) Üniversite Konseyinin görevleri şunlardır:
a) Üniversite Temsilcisini seçmek,
b) Araştırma görevlilerinin eğitim, araştırma, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasına
yönelik beklenti ve istekleri görüşmek ve karara bağlamak,
c) Araştırma görevlilerinin yetiştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik beklenti ve istekleri
görüşmek ve karara bağlamak,
ç) Yönetim Kurulu ve Senato toplantısına katılacak temsilcisi tarafından toplantı gündemine
ilişkin ifade edilmesini istediği konuları görüşmek ve karara bağlamak,
d) Bölüm ve Birim alanlarıyla ilgili çalışmalar yaparak öneriler oluşturmak ve karara bağlamak,
e) Araştırma Görevlisi temsilcilerinin dahil edilmesine karar verilen komisyonlara temsilci
belirlemek,

f)

Üniversite Rektörlüğü tarafından bildirilen inceleme ve araştırma yapılmasına ilişkin konularla
ilgili çalışmak, görüşmek ve karara bağlayarak bildirmek.

(2) Üniversite Temsilcinin görevleri şunlardır:
a) Üniversite Konseyine başkanlık yapmak,
b) Üniversite Konseyi toplantılarını yönetmek,
c) Üniversite Konseyini temsilen, disiplin ve atamaya ilişkin görüşmeler hariç olmak üzere oy
hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu ve Senato toplantılarına katılmak
BEŞİNCİ BÖLÜM
Konseylerin Çalışma Usul ve Esasları ile Temsilci Seçimleri
Konseylerin çalışma usul ve esasları
MADDE 10 - (1) Konseyler, temsilcinin ya da üyelerin üçte birinin yazılı talebi üzerine toplanır.
Toplantı talepleri, gündeme ilişkin konulara da yer verilerek toplantı yapılması istenen tarihten en az
3 iş günü önce Bölüm/Birim/Üniversite yönetimine yazılı olarak iletilir. Toplantının, gündemiyle
birlikte yazılı olarak duyurulması, toplantı yerinin tahsis edilmesi ve toplantının sağlıklı olarak
gerçekleştirilmesinden Bölüm/Birim/Üniversite yönetimi sorumludur.
(2) Konsey üyelerinin toplantılara katılımı zorunludur. Konsey toplantısına katılamayacak üye,
özür/izin durumunu temsilciye bildirir. Toplantı yönetimi, Temsilci tarafından gerçekleştirilir.
Toplantıya katılım ve kararlara ilişkin tutanaklar, Bölüm/Birim/Üniversite yönetimine en geç 2 iş günü
içinde temsilci tarafından iletilir.
(3) Konsey, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Toplantıya
katılanlar çekimser oy kullanamaz. Oyların eşit olması durumunda, temsilcisinin oyu doğrultusunda
karar verilmiş sayılır.
Temsilci seçim takviminin hazırlanması
MADDE 11 - (1) Üniversite Rektörlüğü, seçim işlemlerinin Bölüm/Birim/Üniversite konseylerinde
sağlıklı olarak yürütülebilmesi için seçim takvimi yayınlayabilir.
Temsilci seçim işlemleri
MADDE 12 - (1) Temsilci seçim işlemleri, Bölüm/Birim/Üniversite yönetimince yürütülür. Temsilci
seçimi, üyelerin tamamının katılımıyla gerçekleştirilir. Temsilci seçiminde oylama gizli oyla yapılır, açık
olarak sayılır.
(2) Birim/Bölüm/Üniversite yönetimi tarafından tüm üyelere seçim çağrısı yapılır. Çağrıda,
temsilci seçimi yapılacağı, özür durumunun yazılı olarak bildirilmesi ve izin alınması dışında katılımın
zorunlu olduğu bildirilir. Temsilci seçim toplantısı, üye sayısının salt çoğunluğuyla başlatılır. Çoğunluk
sağlanamazsa ertesi iş günü aynı yer ve aynı saatte tekrar yapılır. Toplantıya katılanlarca kullanılan
oylardan en çok oyu alan üye temsilci olarak seçilmiş sayılır. Oyların eşit çıkması halinde en çok oy
alan üyeler arasından ad çekme suretiyle temsilci belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM
Diğer Hükümler
GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Yönergeyle kurulmasına karar verilen konseylerden;
a) Bölüm Konseylerinin temsilcisi, Bölüm Yöneticisi tarafından,
b) Birim Konseylerinin temsilcisi, Birim Yöneticisi tarafından,
c) Üniversite Konseyinin temsilcisi, Rektörlük tarafından,
Yönergenin Senato tarafından onaylandığı tarihi takip eden 15 iş günü içerisinde geçici ilk temsilci
olarak belirlenir. Belirlenen geçici ilk temsilciler, seçim yapılarak belirlenecek temsilcinin göreve
başlamasına kadar temsilcilik görevini yürütürler.
(2) Yapılacak geçici ilk temsilci belirlemelerinde, varsa aday olan konsey üyeleri öncelikle
değerlendirilir.
Yürürlük
MADDE 15 - (1) Bu Yönergenin;
a) Temsilci seçilmesine ilişkin hükümleri Senato tarafından onaylandığı tarihi takip eden Aralık
ayı başında,
b) Diğer hükümleri Senato tarafından onaylandığı tarihten itibaren
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 - (1) Bu Yönerge hükümleri Rektör tarafından yürütülür.

