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İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 

ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ 

 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Yönerge’nin amacı, İstinye Üniversitesi Öğrenci Konseyi’nin seçim, görev 

ve çalışma esaslarını düzenlemektir. 

(2) Bu Yönerge hükümleri, İstinye Üniversitesi ön lisans ve lisans öğrencilerini kapsar.  

 

Dayanak 

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, 13/06/2020 tarih ve 31154 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi 

Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır. Yönerge hükümleri bu Yönetmelik esas alınarak 

yorumlanır ve uygulanır.  

 

Tanımlar 

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge’nin uygulanmasında; 

a) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı: İstinye Üniversitesi’nin fakülte ve meslek 

yüksekokulunda mevcut bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalını, 

b) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcisi: Fakülte veya meslek 

yüksekokullarına bağlı her bir bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerinin, bulundukları 

bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerini, öğrenci konseyinde temsil etmesi için seçtiği 

öğrenci temsilcisini, 

c) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı Öğrenci Temsilciler Kurulu: Fakülte veya 

meslek yüksekokullarında bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcilerinden oluşan 

Kurul’u, 

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

Konseyi’ni, 

d) Öğrenci Konseyi Başkanı/Konsey Başkanı: Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyelerinin 

kendi aralarından seçtiği Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu’nun Başkanı’nı, 

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

aralarından seçecekleri Denetleme Kurulu’nu, 

f) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu: İstinye Üniversitesi fakülte ve meslek yüksekokulu 

temsilcilerinden oluşan Kurul’u, 

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

aralarından biri başkan, biri başkan yardımcısı, biri genel sekreter ve iki üye olmak üzere seçtikleri beş 

kişilik Yönetim Kurulu’nu, 

 ğ) Öğrenci Merkezi: İstinye Üniversitesi Öğrenci Merkezi’ni, 

h) Seçim Kurulu: İstinye Üniversitesi Seçim Kurulu’nu, 

i) Rektör: İstinye Üniversitesi Rektörü’nü, 

j) Üniversite: İstinye Üniversitesi’ni, 

ifade eder. 

 

 

 



 

 

            İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 

SENATO TOPLANTISI 

 

TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAAT OTURUM NO 

11/11/2020 10.30 13 

 

  

 

Seçim Kurulu  

MADDE 4 - (1) 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. 

(2) Seçim Kurulu’nun başlıca yetki ve görevleri şunlardır: 

a) Seçim takviminin belirlenmesi. 

b) Temsilci seçimi yapılacak bölümlerin ve akademik birimlerin belirlenmesi. 

c) Adaylık başvurularının alınması ve başvuranların 7 nci maddede belirtilen nitelikler 

bakımından değerlendirilip sonucuna göre adaylıklarının red veya kabul edilmesi. 

ç) 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 şikâyetlerin incelenmesi ve karara bağlanması. 

ğ) Seçim kurallarını ihlal eden veya seçim güvenliğini tehlikeye atan öğrencilerin adaylıklarının 

iptal edilmesi ve gerektiğinde disiplin işlemleri için ilgili birime sevk edilmesi. 

h) Bu Yönerge’de verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi ve yetkilerin kullanılması. 

 

Seçimlerde Uygulanacak Yöntem ve İlkeler 

MADDE 5 – (1) Öğrenci Konseyi seçimlerinde uygulanacak yöntem ve ilkeler şunlardır: 

a) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcisi seçimi ilgili birimin kayıtlı 

öğrencileri arasından Seçim Kurulu tarafından belirlenen ve ilan edilen yöntemle yapılır. Seçimlerde 

en yüksek oyu alan aday bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı temsilcisi ve aynı zamanda 

Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyesi olur. Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı temsilcisinin 

görev süresi iki yıldır. 

b) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı temsilcisinin veya Konsey Başkanı’nın, 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 görev süresini tamamlar. 

 

Adaylık Başvurusu, Tanıtım ve Seçim Çalışmaları 

MADDE 6 – (1) Seçim Kurulu, seçim takvimini belirler ve başvuru yöntemi ile birlikte ilan 

eder.  

(2) Öğrenci Temsilciliği adaylık başvuruları, Seçim Kurulu’na, kurulun belirlediği sürede 

yapılır. Seçim Kurulu, Öğrenci Konseyi Başkan adaylarının adlarını, seçimle ilgili tanıtım 

çalışmalarını, belirlenen süre içinde ve belirlediği mekanlarda, seçimlerden bir gün önce saat 17.00’a 

kadar duyurur. 

(3)  Seçimler, Seçim Kurulu’nun nezareti ile yapılır. Oy sayımı tutanak ile kayıt altına alınır ve 

en yüksek oyu alan bölüm temsilcisi, Rektörlüğe bildirilir. 

 

Öğrenci Temsilcisi Adayı Olma Koşulları 

MADDE 7 – (1) Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde; 

a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun en az ikinci sınıfına 

kayıtlı öğrenci olması, 

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması, 
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c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması, 

ç) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması, 

d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması, 

e) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü veya 100 üzerinden 70 ve üstü olması, 

f) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması, 

şartları aranır. 

 

Adayların kendilerini tanıtması  

Madde 8 – (1) Bölüm /program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilciliği seçimlerinde 

adayların kendilerini tanıtmaları için, aday listelerinin kesinleşmesinden sonra başlamak üzere en az 

beş günlük bir süre tanınır. Ancak bu süre her halde seçimin yapılacağı tarihten bir önceki gün saat 

18.00’da sona erer. 

(2) Seçim takviminde belirlenen süre dışında ve aday listeleri kesinleşmeden tanıtım yapılamaz.  

(3) Adayların yapacakları her türlü tanıtım çalışması için çalışmaya başlamadan önce Seçim 

Kurulu’ndan yazılı olarak izin almaları zorunludur. Çalışmanın, Kampüs alanları dışında yürütülmesi 

ve/veya elektronik ortam, sosyal medya vb mecralarda yapılması durumunda da aynı şekilde çalışmaya 

başlamadan önce izin alınması zorunludur.  

(4) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na, yükseköğretim mevzuatına, Üniversite’nin 

düzenlemelerine ve bu Yönerge’ye aykırı tanıtım yapılamaz. Tanıtım sırasında adayların ve 

destekçilerinin uymaları gereken diğer kurallar Seçim Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir.  

(5) İzin almadan ve/veya belirlenen süre dışında tanıtım çalışması yürüten ve/veya yürürlükte 

bulunan hukuki tanzimlere aykırı faaliyet gösteren ve/veya Seçim Kurulu tarafından belirlenen 

kurallara aykırı tanıtım yapan adayların adaylığı Seçim Kurulu kararıyla düşürülür ve bu öğrenciler, 

haklarında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca işlem yapılmak üzere 

kayıtlı oldukları fakülte dekanlığına/meslek yüksekokulu müdürlüğüne bildirilir. 

 

İtirazlar  

Madde 9 – (1) Seçimlerle ilgili her türlü itiraz, seçim sonuçlarının ilanını izleyen ilk iş günü 

içinde Seçim Kurulu’na yapılır. Seçim Kurul’u gerekli incelemeleri yaparak itirazları en geç iki gün 

içinde karara bağlarlar. 

(2) 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 10 – (1) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcisinin görevleri 

şunlardır: 

a) Üniversite’nin Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütmek. 

b) Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları temsil ettiği birimde duyurmak ve 

uygulamalarını izlemek. 

c) Temsil ettiği birimdeki öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için Öğrenci 

Konseyi’nin ve Üniversite’nin ilgili yönetim organlarına iletmek. 

ç) Temsil ettiği birimdeki öğrenci etkinliklerini koordine etmek. 

d) Kendi birimindeki öğrencileri, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek. 

e) Temsil ettiği birimdeki öğrencilerle bu birimin yönetim organları arasında iletişimi 

geliştirmek. 
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f) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında temsil ettiği birimin akademik 

toplantılarına katılmak. 

g) Çalışmaları ile ilgili raporlar hazırlamak ve arşiv oluşturmak. 

 

Öğrenci Konseyi Genel Kurulu 

MADDE 11 – (1) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, Öğrenci Konseyi’nin en yüksek karar organı 

olup, fakülte ve meslek yüksekokulu öğrenci temsilcilerinden oluşur. 

 

Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun Toplanması ve Görevleri  

MADDE 12 - (1) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu’nun toplanma şekli: 

a) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, her yıl en az iki kere olmak üzere Üniversite’nin Öğrenci 

Konseyi Genel Kurulu adıyla olağan olarak toplanır ve Öğrenci Konseyi organlarını oluşturur. 

b) Öğrenci Konseyi organları, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu ve Öğrenci Konseyi Denetleme 

Kurulu’dur. 

c) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu’nun toplanabilmesi için üyelerinin salt çoğunluğunun 

toplantıya katılması gerekir. Öğrenci Konseyi Genel Kurulu’nda 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. 

ç) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu ve gündemi, Öğrenci Konseyi Başkanı tarafından en az on 

beş gün önce üyelere yazılı olarak bildirilir. Yapılan duyuru üzerine bu Yönetmelik’te belirtilen toplantı 

yeter sayısı sağlanamadığı takdirde duyuru işlemi aynı şekilde tekrarlanır. 

d) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu’nun kararı veya Genel 

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

da çağrılabilir. Bu durumlarda Genel Kurul toplantısı en geç on beş gün içerisinde gerçekleştirilir. 

Öğrenci Konseyi’nin olağanüstü yapılan Genel Kurul toplantılarını ve gündemini Öğrenci Konseyi 

Yönetim Kurulu belirler ve yürütür. 

(2) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu’nun görevleri şunlardır:  

a) 17 nci maddedeki usule göre öğrenci konseyi başkanını belirlemek. 

b) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyelerini seçmek. 

c) Öğrenci konseyi denetleme kurulu üyelerini seçmek. 

 ç) Öğrenci Konseyi’nin ve Üniversite öğrencilerinin sorunlarını tartışmak ve karara bağlamak. 

d) Öğrencilerin sorunlarını, görüş ve düşüncelerini konseyde tartışarak sonuçlarını Üniversite 

yönetim organlarına Konsey Başkanı aracılığıyla iletmek. 

e) Öğrenci Konseyi’nin dönem hedeflerini belirlemek. 

(3) 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 13 - (1) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin 

kendi aralarından seçecekleri 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 ve belirlenen konsey başkanından oluşur. 

Öğrenci Konseyi Genel Kurulu'nda bu sayıyı oluşturacak yeterli temsilci olmaması durumunda başkan, 
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genel sekreter, sayman, eğitim sorumlusu ve sağlık, spor ve kültür sorumlusu olmak üzere beş 

öğrenciden oluşur. 

(2) Yönetim Kurulu üyeleri, seçimin yapıldığı toplantıya katılan Genel Kurul üyelerinin salt 

çoğunluğu ile ve iki yıllığına seçilir. Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel 

Kurulu'na karşı sorumludur. 

(3) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı’nın 

yönetiminde ayda en az bir kez toplanır. Kurul’un 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. Başkan’ın toplantılara katılamadığı durumlarda Başkan Yardımcısı, 

Başkan Yardımcısı’nın olmadığı hallerde Başkan’ın belirleyeceği bir Yönetim Kurulu üyesi bu görevi 

yürütür ve oy kullanabilir. Oylarda eşitlik durumunda Başkan’ın oyu, Başkan’ın olmadığı toplantılarda 

bu görevi yürüten başkan yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyesinin oyu belirleyicidir. 

 

Öğrenci konseyi yönetim kurulunun görevleri 

MADDE 14 – (1) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır: 

a) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu’nun aldığı kararların uygulanmasını sağlamak. 

b) Öğrencilerin sorunlarının, görüş ve önerilerinin Üniversite’nin Senato ve Yönetim 

Kurulu’nda ele alınmasını sağlamak amacıyla, temsilciler yoluyla alınan bilgileri raporlamak, yazılı 

olarak Rektörlüğe sunmak. 

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

projelere Üniversite içerisinde öğrenci katılımını teşvik etmek. 

ç) Ulusal ve uluslararası “Eğitim ve Gençlik Programları”na öğrenci katılımına yönelik 

çalışmalar yapmak. 

d) Ulusal ve uluslararası öğrenci birlikleri ve organizasyonları ile ilişkileri geliştirmek. 

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

çalışma grupları oluşturmak ve bunların işlerliğini sağlamak. 

f) Çalışmaları hakkında Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerini bilgilendirmek. 

g) Ulusal Öğrenci Konseyi’nin kararlarını Üniversite’de duyurmak ve izlemek. 

ğ) Gerçekleştirilen çalışmaların raporlarını hazırlamak ve arşiv oluşturmak. 

 

Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu 

MADDE 15 – (1) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu 

üyelerinin, Yönetim Kurulu’na seçilenler hariç olmak üzere kendi aralarından, seçime katılanların salt 

çoğunluğuyla ve iki yıl için seçeceği bir başkan ve dört üyeden oluşur. 

 

Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulunun Görevleri 

MADDE 16 – (1) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun 2’nci madde gösterilen Yönetmelik ve bu Yönerge 

hükümlerine, İstinye Üniversitesinin ilgili mevzuatına ve Öğrenci Konseyi Genel Kurulu kararlarına 

göre çalışıp çalışmadığını denetlemek. 

b) Yaptığı çalışmalar hakkında Üniversite’nin Rektörlüğü’nü ve Öğrenci Konseyi Genel 

Kurulu’nu bilgilendirmek. 
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Öğrenci Konseyi Başkanı 

MADDE 17 – (1) Öğrenci Konseyi Başkanlığı’nı, Üniversite’nin fakülte/ 

yüksekokul/konservatuvar adlarının alfabetik sıralamasına göre belirlenen 

bölümün/programın/anabilim dalının/anasanat dalının öğrenci temsilcisi üstlenir.  

(2) Konsey Başkanı’nın 7 nci maddede sayılan nitelikleri kaybetmesi veya herhangi bir nedenle 

süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere başkanın temsil 

ettiği fakülte/yüksekokul/konservatuvar öğrenci temsilciliği seçiminde en çok oy alan aday başkan olur. 

 

Öğrenci Konseyi Başkanının Görevleri 

MADDE 18 – (1) Öğrenci Konseyi Başkanı’nın görevleri şunlardır: 

a) Ulusal Öğrenci Konseyi toplantılarına katılmak. 

b) Üniversite öğrencilerini ulusal ve uluslararası öğrenci etkinliklerinde temsil etmek. 

c) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirlemek ve bu toplantılara 

başkanlık yapmak. 

  ç) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların duyurulmasını sağlamak ve 

uygulanmasını izlemek. 

d) Akademik yılın sonunda başkanlık yaptığı döneme ilişkin bir yıllık faaliyet raporunu 

hazırlamak ve bir sonraki Öğrenci Konseyi genel kuruluna sunmak. 

e) Öğrenciler ile ilgili konuların görüşülmesi sırasında ilgili Üniversite’nin Senato ve Yönetim 

Kurulu toplantılarına katılmak. 

f) Başkan’ın katılamadığı durumlarda, Başkan Yardımcısı veya Başkan’ın belirleyeceği bir 

Yönetim Kurulu Üyesi toplantılara katılır. 

 

Mali Hükümler 

MADDE 19 – (1) Üniversite Öğrenci Konseyi’nin ihtiyaçları için gerekli bütçe Yönetim Kurulu 

tarafından önerilen ve Genel Kurul tarafından kabul edilen hedefler ve faaliyet planları çerçevesinde, 

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu tarafından yıllık olarak hazırlanır ve Üniversite Yönetim Kurulu 

tarafından karara bağlanır. 

 

Yürürlük 

MADDE 20 – (1) Bu Yönerge İstinye Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından onaylandığı 

tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 21 – (1) Bu Yönerge hükümleri İstinye Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 

 


