İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİ USUL VE ESASLARI
AMAÇ VE KAPSAM
Madde 1.
Bu usul ve esaslar, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kayıtlı öğrencilerin
eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını
gözetmek, yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin
beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek ve öğrencilerin eğitim-öğretim
konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacıyla seçilecek Öğrenci Temsilcilerinin seçim
ve çalışma esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

DAYANAK
Madde 2.
Bu usul ve esaslar, 20 Eylül 2005 tarih ve 25942 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
“Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci
Konseyi Yönetmeliği” dayanak alınarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR
Madde 3.
a) Dekan: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanıdır.
b) Dönem temsilcisi: Tıp fakültesinde okuyan öğrencilerin kendi dönemlerindeki
arkadaşları arasından seçtikleri öğrencileri tanımlar. Her dönem için dönem
öğrencileri arasından 2 (iki) öğrenci, dönem temsilcisi ve temsilci yardımcısı olarak
seçilir. Bu öğrenciler Tıp Eğitimi Öğrenci Komisyonu’nun da (TEÖK) doğal üyesidir.
c) Fakülte Kurulu: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kuruludur.
ç) Dönem Temsilcisi Fakülte Seçim Kurulu:

Dönem koordinatörü, dönem

koordinatörü yardımcıları, fakülte sekreteri ve öğrenci işlerinde görevli memurdan
oluşan kuruldur.
d) Fakülte Temsilcisi: İKÇÜ Öğrenci Konsey üyesi olarak seçilmiş öğrencidir.
e) Fakülte Kurulu: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kuruludur.
f) İKÇÜ: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesidir.
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ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİNİN SEÇİMİ VE GÖREVLERİ
Madde 4.
Seçim sürecine ilişkin hükümler aşağıdaki gibidir:
a) Dönem temsilcileri ve yardımcıları bir eğitim-öğretim yılı süresince seçilir.
b) Seçimlerle ilgili her türlü duyuru ve ilanlarla ilgili konularda Fakülte yönetim organları
yetkilidir.
c) Seçimlerle ilgili her türlü itiraz, seçim sonuçlarının ilanını izleyen ilk iş günü içinde ilgili
dönem koordinatörüne veya yardımcılarına yapılır. Dönem koordinatörü ve yardımcıları
gerekli incelemeleri yaparak itirazları en geç iki gün içinde karara bağlarlar.
d) Dönem koordinatörü ve yardımcıları yapılan itirazlar sonucunda seçimlerin yenilenmesine
karar verirse, seçimler karar tarihinden itibaren en geç beş gün içinde yenilenir.
e) Dönem Temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi
bitmeden önce görevinden ayrılması halinde yeni bir temsilci seçilir.
Öğrenci temsilcileri ve temsilci yardımcılarının görevleri şunlardır:
a)Temsilcisi oldukları dönemin öğrencileri ile Dönem Koordinatörü ve Dekanlık arasındaki
iletişimi kolaylaştırmak,
b) Kendi dönem öğrencilerinin bilimsel, sportif, sosyal ve kültürel etkinliklere katılmasını
teşvik etmek,
c) Öğrenciler arası iletişimin artırılması için çalışmalar yapmak,
d) Tıp Fakültesi Dekanlığının düzenlediği etkinliklerin organizasyonunda görev almak,
dönem öğrencilerinin etkinliklere katılımı ve görev almasını teşvik etmek,
e) Fakülte Tıp Eğitimi Öğrenci Komisyonu toplantılarına katılarak, dönemindeki öğrencileri
temsil etmek,
f) Temsil ettiği dönemde Tıp Eğitimi Öğrenci Komisyonu çalışmalarını yürütmek,
g) Tıp Eğitimi Öğrenci Komisyonu’nun aldığı kararları temsil ettiği dönem öğrencilerine
duyurmak ve uygulamalarını izlemek,
h) Temsil ettiği dönemdeki öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için Tıp
Eğitimi Öğrenci Komisyonuna iletmek,
i) Fakülte’nin yönetim organlarınca oluşturulan kurullarda görev almak.
j) Dekanlığın yaptığı Tıp Eğitimi Öğrenci Komisyonu toplantılarında kendi dönemini temsil
etmek. Bu toplantıda eğitim, eğitim programı, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal olanaklar ile
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ilgili her türlü geri bildirimi aktarmak. Dekanlığın beklentilerini, uygulamalarını ve
duyurularını temsilcisi olduğu dönemin öğrencilerine iletmek.
k) İKÇÜ-TEÖK’nun kurumsallaşması için çaba göstermek.
ÇALIŞMA ŞEKLİ
Madde 5.
Fakülte yönetimi, öğrenci temsilcilerinin ve TEÖK’nun çalışmaları için bir mekan belirler.
Öğrenci temsilcileri, TEÖK olarak her yarıyıl en az bir kez toplanır. Fakülte Temsilcisi TEÖK
başkanıdır. MÖTEK başkanı (başkoordinatör) TEÖK çalışmalarından sorumlu öğretim
üyesidir. Dekan, Dekan yardımcıları ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyeleri bu
toplantılara katılabilir. Toplantı raporu, toplantıyı izleyen ilk Fakülte Yönetim Kuruluna,
Fakülte temsilcisi tarafından sunulur, ayrıca dekanlık tarafından fakülte web sitesinde ilan
edilir.
TIP EĞİTİMİ ÖĞRENCİ KOMİSYONU VE GÖREVLERİ
Madde 6.
Tıp eğitimi süreçlerine öğrenci katılımını kurumsallaştırmaktır.
TEÖK’nun Görevleri:
a) Belirleyeceği öğrencilerle, tıp eğitimi ile ilgili kurul/komisyon toplantılarına düzenli olarak
katılmak,
b) Eğitim konusunda öğrencilerin talep ve beklentilerini düzenli olarak raporlarla yönetime
iletmek,
c) Tıp eğitimi ile ilgili öğrenci araştırmaları yapmak,
d) Ulusal ve uluslararası öğrenci toplantılarına katılmak,
e) Öğrenci kongrelerinin düzenlenmesinde görev almak ve düzenlenen kongrelere katılımı
sağlamak.
DÖNEM TEMSİLCİLİĞİ GÖREVİNİN SONA ERMESİ
Madde 7.
Mezuniyet veya başka bir nedenle fakülteden ilişiği kesilen ya da Yükseköğretim Kurumları
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne göre cezası kesinleşen dönem temsilcilerinin, temsilciliği,
TEÖK üyeliği ve buna bağlı tüm görevleri sona erer. Dönem temsilcileri çalışma ve
faaliyetlerini fakülte ile koordine etmek ve fakülte yönetim organlarının onayını almak
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suretiyle T.C. Anayasasına ve yürürlükteki diğer mevzuata uygun olarak yürütmek
zorundadır.
HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
Madde 8.
Bu usul ve esaslarda hüküm bulunmayan hallerde İKÇÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi ve
İKÇÜ Senatosu tarafından alınan kararlar geçerlidir.
YÜRÜRLÜK
Madde 9.
Bu usul ve esaslar, Fakülte Kurulu’nda kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

YÜRÜTME
Madde 10.
Bu usul ve esasların hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
yürütür.
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