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İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 

ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ 

 

 

Amaç ve kapsam  

MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı, İstinye Üniversitesinin ön lisans, lisans ve lisansüstü 

öğrencilerini üniversitenin çeşitli organlarında temsil eden Öğrenci Konseyinin seçim, görev ve çalışma 

esaslarını düzenlemektir.  

 

Dayanak 

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, 20/09/2005 tarih ve 25942 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi 

Yönetmeliğinin 7. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.  

 

Tanımlar  

MADDE 3 - Bu Yönergenin uygulanmasında;  

a) Öğrenci Konseyi: İstinye Üniversitesi öğrencileri tarafından seçimle oluşan Öğrenci 

Konseyini, 

b) Birim (Bölüm/Program/Anabilim dalı): İstinye Üniversitesinin fakülte, meslek 

yüksekokulu veya enstitülerinin program, bölüm ve anabilimdallarını, 

c) Birim (Bölüm/Program/Anabilim dalı) öğrenci temsilcisi: Fakülte, meslek yüksekokulu 

veya enstitülere bağlı bölümlerin öğrencilerinin kendilerini temsil etmek üzere aralarından seçtikleri 

bölüm/program/anabilim dalı öğrenci temsilcisini,  

d) Birim (Bölüm/Program/Anabilim dalı) öğrenci temsilcileri kurulu: Fakülte, meslek 

yüksekokulu veya enstitülerde bölüm, program ve anabilimdalı öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,  

e) Öğrenci Merkezi: İstinye Üniversitesi Öğrenci Merkezini, 

f) Seçim Kurulu: Öğrenci temsilciliği seçimlerini yürütmek üzere Madde 4’e göre oluşturulan 

kurulu, 

g) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu: Fakülte, meslek yüksekokulu ve enstitü temsilcilerinden 

oluşan kurulu,  

h) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu: Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin kendi 

aralarından biri başkan, biri başkan yardımcısı, biri genel sekreter olmak üzere seçtikleri beş kişilik 

yönetim kurulunu,  

i) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu: Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin kendi 

aralarından seçecekleri denetleme kurulunu,   

j) Öğrenci Konseyi Başkanı: Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyelerinin kendi aralarından 

seçtiği Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun Başkanını,  

k) Rektör: İstinye Üniversitesi Rektörünü,  

l) Üniversite: İstinye Üniversitesini ifade eder.  

 

Seçim Kurulu ve Görevleri 



 

MADDE 4 - Öğrenci temsilciliği seçimlerini yürütmek üzere Rektör tarafından biri Öğrenci 

Merkezi Direktörü olmak üzere idari ve akademik personel arasından en az beş kişilik bir Seçim Kurulu 

görevlendirilir.  

 

 

MADDE 5 - Seçim Kurulu’nun başlıca yetki ve görevleri; 

a) Seçim takviminin belirlenmesi,  

b) Adaylık başvurularının alınması ve başvuranların Madde 6’da belirtilen nitelikler 

bakımından değerlendirilip sonucuna göre adaylıklarının reddedilmesi veya kabul edilmesi,  

c) Kesinleşen adayların ilanı,  

d) Adaylık itirazlarının incelenerek karara bağlanması,  

e) Seçimlerin yürütülmesi ve sonuçların ilan edilmesi,  

f) Seçimler sırasında güvenliğin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması,  

g) Olabilecek tüm itiraz ve şikayetlerin incelenmesi ve karara bağlanması,  

h) Seçim kurallarını ihlal eden veya seçim güvenliğini tehlikeye atanlar hakkında gerekli 

işlemlerin yapılmasının sağlanması ve bu öğrencilerin gerektiğinde adaylıklarının iptal edilerek disiplin 

soruşturmasına sevk edilmesidir. 

 

Öğrenci Temsilcisi Adayı Olma Koşulları  

MADDE 6 - İlgili birim Öğrenci Temsilcisi adaylarında aranan nitelikler şunlardır:  

a) Öğrencinin, birimin ilgili bölümü, programı, anabilim dalında kayıtlı öğrenci olması  

b) Bir önceki yarıyıl sonunda genel not ortalamasının dörtlük sistemde en az 2.00 olması  

c) Hazırlık sınıfı öğrencisi olmaması  

d) Hiçbir disiplin cezası almamış olması,  

e) Seçimin yapıldığı yarıyılda dönem izni almamış (kayıt dondurmamış) olması,  

f) Herhangi bir siyasi parti ve yan kuruluşunun üyesi veya görevlisi olmaması,  

g) Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlememiş 

olması, 

h) Seçildikten sonra yukarıda belirtilen yeterlik şartlarını (B bendi hariç) kaybeden temsilci, 

temsilcilik niteliğini kaybeder. 

 

Seçimlerde Uygulanacak Yöntem ve İlkeler  

MADDE 7 - Öğrenci Konseyi seçimlerinde uygulanacak yöntem ve ilkeler şunlardır: 

a) Birim Öğrenci Temsilciliği, ilgili birimin kayıtlı öğrencileri arasından Seçim Kurulu 

tarafından belirlenen ve ilan edilen yöntemle yapılır. Seçimlerde en yüksek oyu alan aday birim 

temsilcisi ve aynı zamanda Öğrenci Konsey Genel Kurulu üyesi olur. Birim temsilcisinin görev süresi 

2 (iki) yıldır.  



 

b) Her düzeyde birim temsilcisinin veya konsey başkanının, herhangi bir nedenle 

görevinden ayrılması veya temsilci olma niteliğini kaybetmesi halinde, aynı seçim esaslarına göre, ilgili 

seçim kurulları tarafından iki hafta içinde seçim yapılır. Yeni seçilen kişi, yerine seçildiği kişinin kalan 

süresini tamamlar.  

 

Adaylık Başvurusu, Tanıtım ve Seçim Çalışmaları 

MADDE 8 - Seçim Kurulu öğrenci temsilcisi seçimi yapılacak birimlere seçim takvimini ve 

süreci iletir. Birim yöneticisi (program başkanı/bölüm başkanı/anabilim dalı başkanı) ilgili birimin 

öğrenci temsilciliği seçimleri için en az üç kişiden oluşan Birim Seçim Kurulunu görevlendirir. Birim 

Seçim Kurulu; 

a) Seçim takvimi ve başvuru yöntemini öğrencilere ilan eder ve gelen öğrenci temsilcisi 

adayı başvurularını toplar.  

b) Seçimde en yüksek oyu alan birim temsilcisini, düzenleyeceği tutanakla üniversite seçim 

kuruluna bildirir. 

 

MADDE 9 - Öğrenci Konseyi Başkanlığına adaylık başvuruları, Üniversite Seçim Kurulu’na, 

kurulun belirlediği sürede yapılır. Üniversite Seçim Kurulu, Öğrenci Konseyi Başkan adaylarının 

adlarını, seçimle ilgili tanıtım çalışmalarını, belirlenen süre içinde ve belirlediği mekanlarda, 

seçimlerden bir gün önce saat 17.00’ye kadar duyurur.  

 

MADDE 10 - Seçimlerle ilgili her türlü itiraz, seçim sonuçlarının ilanını izleyen ilk iş günü 

içinde ilgili Seçim Kuruluna yapılır. Seçim kurulları gerekli incelemeleri yaparak itirazları en geç iki 

gün içinde karara bağlarlar.  

Birim ve Üniversite Seçim Kurulu yapılan itirazlar sonucunda seçimlerin yenilenmesine karar 

verirse, seçimler karar tarihinden itibaren en geç dört gün içinde yenilenir.  

 

Öğrenci Temsilcileri ve Kurullarının Görev ve Faaliyetleri 

MADDE 11 - Birim Temsilcilerinin Görev ve Faaliyetleri: 

a) Öğrenci Konseyi'nin aldığı kararların, temsilcilerce birimlerinde duyurulması için 

çalışmalar yapmak ve uygulamalarını izlemek, 

b) Öğrencilerle ilgili her türlü faaliyette ilgili birim öğrencilerini temsil etmek,  

c) Birimlerdeki öğrenci ile ilgili sorunları tartışmak ve karara bağlamak, 

d) Temsil ettikleri birimlerde ortak öğrenci etkinlikleri oluşturmak ve koordine etmek, 

e) Birim öğrencileri arasında iletişimi geliştirmek için çalışmalar yapmak, 

f) Birim öğrencileri ile akademik ve yönetim organları arasındaki iletişimi geliştirmek için 

çalışmalar yapmak, 

g) Öğrencilerin sorunlarını, görüş ve düşüncelerini, ilgili birim yönetici ve/veya yönetim 

organlarına iletmek, 

h) Üniversite Öğrenci konseyinde üniversite ve birimiyle ilgili görüş ve önerilerde 

bulunmak, konsey başkanı aracılığıyla yönetim organlarına iletmek. Çalışmaları ile ilgili raporlar 

hazırlamak ve arşiv oluşturmak. 



 

 

Öğrenci Konseyi Genel Kurulu 

MADDE 12 - Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, yükseköğretim kurumunun fakülte, yüksekokul, 

konservatuvar, meslek yüksekokulu ve enstitülerinin öğrenci temsilcilerinden oluşur ve Öğrenci 

Konseyinde en yüksek karar organıdır. 

 

 

Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun Toplanması ve Görevleri 

MADDE 13 - (1) Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun toplanma şekli:  

a) Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun toplanabilmesi için üyelerinin salt çoğunluğunun 

toplantıya katılması gerekir. 

b) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, her yıl en az bir kere olmak üzere bağlı bulunduğu ilgili 

yükseköğretim kurumunun Öğrenci Konseyi Kurultayı adıyla olağan olarak toplanır ve Öğrenci 

Konseyi organlarını oluşturur. 

c) Öğrenci Konseyi organları, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu ve Öğrenci Konseyi 

Denetleme Kuruludur. 

d) Öğrenci Konseyi Genel Kurulunda organların oluşturulması kararları, toplantıya katılanların 

salt çoğunluğu, gizli oylama ve açık sayım ile; bunların dışındaki kararlar, toplantıya katılanların salt 

çoğunluğu ve açık oylama ile alınır. 

e) Öğrenci Konseyi Kurultayı ve gündemi, Öğrenci Konseyi Başkanı tarafından en az 15 (on 

beş) gün önce üyelere yazılı olarak bildirilir. Yapılan duyuru üzerine bu Yönetmelikte belirtilen toplantı 

yeter sayısı sağlanamadığı takdirde duyuru işlemi aynı şekilde tekrarlanır. 

f) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun kararı veya Genel 

Kurul üyelerinin 1/4'ünün yazılı başvurusu üzerine Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya 

çağrılabilir. Bu durumlarda Genel Kurul toplantısı en geç 15 (on beş) gün içerisinde gerçekleştirilir. 

Öğrenci Konseyinin olağanüstü yapılan Genel Kurul toplantılarını ve gündemini Öğrenci Konseyi 

Yönetim Kurulu belirler ve yürütür. 

(2) Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyelerini seçmek, 

b) Öğrenci Konseyinin ve bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumu öğrencilerinin sorunlarını 

tartışmak ve karara bağlamak,  

c) Öğrencilerin sorunlarını, görüş ve düşüncelerini konseyde tartışarak sonuçlarını üniversite 

yönetim organlarına konsey başkanı aracılığıyla iletmek. 

d) Öğrenci Konseyinin dönem hedeflerini belirlemek. 

e) Üniversite Öğrenci Konseyi toplantılarında alınan kararlar bir tutanak ile kayda geçirilir. 

Kararlar üyeler tarafından imzalanır. Toplantılarda alınan kararlar ve tutanaklar ile hazırlanacak bütün 

raporlar üniversite kamuoyuna açıktır.  

 

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu 

MADDE 14 - (1) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin, 

üyelerini, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve 2 (iki) yıl için seçtiği; başkan, 



 

başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman, halkla ilişkiler ve bilişim sorumlusu, dış ilişkiler sorumlusu, 

çalışma grupları sorumlusu, eğitim sorumlusu ve sağlık, spor ve kültür sorumlusu olmak üzere toplam 

dokuz öğrenciden; Öğrenci Konseyi Genel Kurulu'nda bu sayıyı oluşturacak yeterli temsilci olmaması 

durumunda başkan, genel sekreter, sayman, eğitim sorumlusu ve sağlık, spor ve kültür sorumlusu olmak 

üzere beş öğrenciden oluşur. Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu'na karşı 

sorumludur.  

(2) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu Başkanının 

yönetiminde ayda en az bir kez toplanır. Kurulun toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az yedi gün önce 

başkan tarafından Yönetim Kurulu üyelerine duyurulur. Kurulun toplanabilmesi için kurul üye sayısının 

salt çoğunluğunun katılımı, karar alabilmesi için de yapılacak açık oylamada katılanların salt 

çoğunluğunun oyu gereklidir. Başkanın toplantılara katılamadığı durumlarda başkan yardımcısı, başkan 

yardımcısının olmadığı hallerde başkanın belirleyeceği bir Yönetim Kurulu üyesi bu görevi yürütür ve 

oy kullanabilir. Oylarda eşitlik durumunda başkanın oyu, başkanın olmadığı toplantılarda bu görevi 

yürüten başkan yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyesinin oyu belirleyicidir. 

 

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun Görevleri 

MADDE 15 - Madde 20 - Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun aldığı kararların uygulanmasını sağlamak, 

b) Öğrencilerin sorunlarının, görüş ve önerilerinin üniversitenin Senato ve Yönetim Kurulunda 

ele alınmasını sağlamak amacıyla, temsilciler yoluyla alınan bilgileri raporlamak, yazılı olarak Genel 

Sekreterliğe sunmak  

c) Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak, toplumsal duyarlılık projeleri geliştirmek ve bu 

projelere yükseköğretim kurumu içerisinde öğrenci katılımını teşvik etmek, 

d) Ulusal ve uluslararası "Eğitim ve Gençlik Programları"na öğrenci katılımına yönelik 

çalışmalar yapmak, 

e) Ulusal ve uluslararası öğrenci birlikleri ve organizasyonları ile ilişkileri geliştirmek, 

f) Yemek, ulaşım, barınma, kafeterya, kulüp, burs, eğitim, sanat, kültür ve spor alanlarında 

çalışma grupları oluşturmak ve bunların işlerliğini sağlamak, 

g) Çalışmaları hakkında Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerini bilgilendirmek, 

h) Ulusal Öğrenci Konseyinin kararlarını bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumunda 

duyurmak ve izlemek, 

i) Gerçekleştirilen çalışmaların raporlarını hazırlamak ve arşiv oluşturmak. 

 

Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu  

MADDE 16 - Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından, 

görev süresi bitmekte olan ve öğrenciliği en az iki yıl daha devam edecek olan Öğrenci Konseyi 

Yönetim Kurulu üyeleri arasından, yeterli Yönetim Kurulu üyesi olmaması durumunda, aynı şartlarda, 

Genel Kurul üyeleri arasından, seçime katılanların, salt çoğunluğuyla ve bir yıl için seçilir. Öğrenci 

Konseyi Denetleme Kurulu, bir başkan ve iki üyeden oluşur. 

  

Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulunun Görevleri  

MADDE 17 - Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır: 



 

a) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun bu Yönetmelik hükümlerine, ilgili yüksek-öğretim 

kurumunun hazırlayacağı yönergelere ve Öğrenci Konseyi Genel Kurulu kararlarına göre çalışıp 

çalışmadığını denetlemek, 

b) Yaptığı çalışmalar hakkında ilgili yükseköğretim kurumunun rektörlüğünü ve Öğrenci 

Konseyi Genel Kurulunu bilgilendirmek. 

 

Öğrenci Konseyi Başkanı  

MADDE 18 - Öğrenci Konseyi Başkanı, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından, kurul 

üyeleri arasından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir defaya mahsus olmak üzere 2 (iki) yıl  

için seçilir. Konsey Başkanının seçilme niteliklerini kaybetmesi veya herhangi bir nedenle süresi 

bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle bir ay içinde 

yeni bir başkan seçilir. Yeni başkan seçilinceye kadar Öğrenci Konseyi Başkanlığına Öğrenci Konseyi 

Yönetim Kurulu üyelerinin kendi aralarından seçeceği bir üye vekâlet eder. 

 

Öğrenci Konseyi Başkanının Görevleri 

MADDE 19 - Öğrenci Konseyi Başkanının görevleri şunlardır: 

a) Kendi yükseköğretim kurumu öğrencilerini ulusal ve uluslararası öğrenci etkinliklerinde 

temsil etmek, 

b) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirlemek ve bu 

toplantılara başkanlık yapmak, 

c) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunca alınan kararların duyurulmasını sağlamak ve 

uygulanmasını izlemek, 

d) Görev süresi bitiminde bir yıllık faaliyet raporunu bir sonraki Öğrenci Konseyi 

Kurultayında sunmak, 

e) Öğrenciler ile ilgili konuların görüşülmesi sırasında ilgili yükseköğretim kurumunun 

senato ve yönetim kurulu toplantılarına katılmak.       

f) Başkanın katılamadığı durumlarda, başkan yardımcısı veya başkanın belirleyeceği bir 

yönetim kurulu üyesi toplantılara katılır. 

 

Mali Hükümler 

MADDE 20 - Üniversite Öğrenci Konseyinin ihtiyaçları için gerekli bütçe Yönetim Kurulu 

tarafından önerilen ve genel Kurul tarafından kabul edilen hedefler ve faaliyet planları çerçevesinde 

Yönetim Kurulu tarafından yıllık olarak hazırlanır, Rektörlüğe sunulur, Üniversite Yönetim Kurulunca 

karara bağlanır. 

 

Yürürlük 

MADDE 21 - Bu Yönerge İstinye Üniversitesi Senatosunda onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.  

 

Yürütme 

MADDE 22 - Bu Yönerge hükümleri İstinye Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.  

 
 


