ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ SENATOSU YÖNERGESİ

Amaç
MADDE-1 (1) Bu yönergenin amacı, Çukurova Üniversitesi Öğrenci Senatosunun
oluşturulması ve işletilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE-2 (1) Bu Yönerge, Çukurova Üniversitesi bünyesinde oluşturulan Öğrenci
Senatosunun kuruluş esasları ve işletilmesiyle ilgili hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE-3 (1) Bu Yönerge, Yüksek Öğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği çerçevesinde,
kalite süreçlerinin değerlendirilmesinde öğrenci katılımının sağlanması esasına bağlı olarak
hazırlanmıştır.
Öğrenci Senatosunun oluşturulması:
MADDE-4 (1) Çukurova Üniversitesi Öğrenci Senatosu aşağıdaki gruplardan belirlenen
sayıda üye ile oluşturulur:
GRUP
Öğrenci Konseyi Birim Temsilcileri
Öğrenci Kulüp Temsilcileri
Başarılı Öğrenciler
Uluslararası Öğrenciler
Engelli Öğrenci
TOPLAM

ÜYE SAYISI
34
5
3
3
1
46

Üye seçimi
MADDE-5 (1) Öğrenci Senatosu üyeleri aşağıdaki şekilde seçilir:
(a) Öğrenci Konsey başkanı ve her akademik birimin öğrenci temsilcisi öğrenci senatosu doğal
üyesidir.
(b) Farklı alanlarda faaliyet gösteren öğrenci kulüplerinden Öğrenci Faaliyetleri Birimi
koordinasyonu ile seçilen 5 temsilci, öğrenci senatosu üyesi olarak seçilir.
(c) Fen, Sağlık ve Sosyal Bilim alanlarında birer olmak üzere Üniversitemizde öğrenim gören
uluslararası öğrenciler arasından, Uluslararası Öğrenci Merkezi’nin koordinasyonu ile seçilen 3
öğrenci senato üyesi olarak görev yapar.
(ç) Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler alanlarında eğitim gören Üniversitemizin başarılı (Genel Not
Ortalaması 3.00’dan yüksek olan) lisans öğrencileri, öğrenci senatosu üyeliğine aday olabilir.
Başvuran öğrenciler arasından not ortalaması en yüksek, her alandan birer olmak üzere, 3 öğrenci

belirlenir. Başarılı öğrencilerin belirlenmesinde bir önceki eğitim – öğretim yılının “final sınavları”
sonundaki Ağırlıklı Genel Not Ortalaması esas alınır.
(d) Engelli Öğrenci Birimi koordinasyonunda belirlenen bir engelli öğrenci, öğrenci senatosu
üyesi olur.
(2) Öğrenci Senatosu üyeliği 2 yıldır. Süresi biten öğrenci aynı usulle bir dönem daha
seçilebilir.
(3) Öğrenci Senatosu üyeliği en fazla iki dönem yapılabilir.
Üyeliğin sona ermesi
MADDE-6 (1) Aşağıdaki durumlarda öğrencinin Senato üyeliği sona erer:
(a) İstifa,
(b) Mazeretsiz olarak üst üste üç defa ya da bir yıl içinde toplam üç defa toplantılara
katılmamak,
(c) Herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymiş olmak veya disiplin cezası almış olmak.

Öğrenci Senatosunun toplanması:
MADDE-7 (1) Öğrenci senatosu eğitim öğretim dönemlerinde olağan olarak 3 ayda bir defa
çağrılı olarak Rektör, Rektör Yardımcıları, Öğrenci Konsey Başkanı, Üyeler, Üniversite Genel
Sekreteri veya Genel Sekreter Yardımcısı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı ve Öğrenci İşleri
Daire Başkanı ile toplanır.
(2) Gerektiğinde Rektör yada Rektör Yardımcısının çağrısı ile olağanüstü toplantı yapılabilir.
(3) Toplantıya Rektör veya Rektör Yardımcısı başkanlık eder.
(4) Toplantı gündemi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanır. Öğrenci Senatosu
üyeleri toplantıdan en az 2 gün önce gündem maddesi önerebilirler. Toplantı çağrısı Rektör veya ilgili
Rektör yardımcısı tarafından yapılır.
(5) Toplantıda alınan kararlar bir tutanak ile kayıt altında alınır.
(6) Öğrenci Senatosunun sekreterya hizmetleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından
yerine getirilir.
Yürürlük
MADDE-8 (1) Bu Yönerge Çukurova Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihten
itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE-9 (1) Bu yönerge Çukurova Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.
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