
 
 
 

T.C. 
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ  

ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ VE KONSEYİ SEÇİMİ YÖNERGESİ 
 
 

             Amaç 
  
             Madde 1- Bu Yönergenin amacı; İstanbul Bilim Üniversitesi’ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor 
ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek, ulusal çıkarlar konusunda 
duyarlı olmalarını sağlamak, İstanbul Bilim Üniversitesi 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 oluşturulacak İstanbul Bilim Üniversitesi Öğrenci 
Konseyi’ne Temsilci seçimini düzenlemektir. 
 
             Dayanak 
              
             Madde 2- Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 20 Eylül 2005 tarih ve 25942 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyi ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal 
Öğrenci Konseyi Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
             Kapsam 
              
             Madde 3- Bu Yönergede sözü geçen esaslar İstanbul Bilim Üniversitesi’ndeki ön lisans, lisans ve 
lisansüstü öğrencilerini kapsar. 

              
             Tanımlar 
              
             Madde 4- Bu Yönergede geçen; 
 
a) Sınıf Öğrenci Temsilcisi : Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksek Okulu/Enstitülerde her 

bölüm/program/Anabilim dalı bünyesinde sınıfta kayıtlı öğrencilerin bir yıl süre ile seçtiği birer öğrencidir. 
 
b) Bölüm/Program/Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcisi: İstanbul Bilim Üniversitesi’ne bağlı Fakülte, 

Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu veya Enstitülerdeki her bir Bölüm/Program/Anabilim dalı sınıf öğrenci 
temsilcilerinin, bir araya gelerek oluşturduğu Bölüm/Program/Anabilim Dalı öğrenci kurulu tarafından iki 
yıl süre ile ve salt çoğunlukla seçilen öğrenci temsilcisidir. 

 
 
c) Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisi: İstanbul Bilim Üniversitesi’ne 

bağlı Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu veya Enstitülerindeki Bölüm/Program/Anabilim dalı 
öğrenci temsilcilerinin, kendi aralarından, bulundukları Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu veya 
Enstitü öğrencilerini Öğrenci Konseyinde iki yıl süre ile temsil etmesi için salt çoğunlukla seçtiği öğrenci 
temsilcisidir. 

 
d) Üniversite Öğrenci Konseyi: İstanbul Bilim Üniversitesi’ne bağlı Fakülte, Yüksekokul, Meslek 

Yüksekokulu ve Enstitü öğrenci temsilcilerinden oluşan kuruldur. 
 
 
e) Üniversite Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu: Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Enstitü 

öğrenci temsilcileri tarafından oluşturulan Üniversite Öğrenci Konseyince salt çoğunlukla ve iki yıl süreyle 
kendi aralarından seçtikleri başkan, başkan yardımcısı ve bir genel sekreterden oluşan kuruldur. 

  
f) Öğrenci Konseyi Başkanı: Üniversite Öğrenci Konseyini temsile yetkili olarak Konsey tarafından seçilen 

Üniversite Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu Başkanıdır. 
 
 
g) 2547 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yapılmış bulunan tanımlar aksi belirtilmedikçe bu Yönerge için 

de geçerlidir. 
 



 
 
  
             Öğrenci Temsilcisi Adaylarında Aranılan Şartlar 
  
             Madde 5- Öğrenci Temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır; 
a) İlgili Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu veya Enstitünün kayıtlı öğrencisi olması, 
b) Alt yarıyıllardan başarısız dersinin bulunmaması, 
c) Normal öğrenim süresini aşmamış olması, 
d) Hiçbir disiplin cezası almamış olması, 
e) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması, 
f) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması, 
g) Sabıka kaydının bulunmaması. 
 
 
             Öğrenci Temsilcileri Seçimlerine İlişkin Genel Esaslar 
  
             Sınıf, Bölüm, Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Enstitü  
             Öğrenci Temsilcilerinin Seçimi 
 
             Madde 6- Öğrenci Temsilci seçimleri her iki yılda bir Eğitim-Öğretimin başlamasından itibaren iki ay 
içerisinde yapılır. Her Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu ve Enstitüde dekan veya dekan yardımcısı, 
müdür veya müdür yardımcısının başkanlığında akademik personel arasından seçilecek başkan dahil 3 
üyeden oluşan bir seçim kurulu oluşturulur. 
             Seçmen listeleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile işbirliği yapılarak ilgili seçim kurulunca hazırlanır. 
Seçimler dekanlıkların önerisi dikkate alınarak Rektörün belirleyeceği yer ve tarihte seçim kurulu 
sorumluluğunda gizli oy, açık tasnifle yapılır. Seçim günü ve saati, tarihinden en geç on beş gün önce ilan 
edilir. Seçimin yapılabilmesi için birinci tur seçimlerinde en az % 80, ikinci ve sonraki turlarda % 50 katılım 
şarttır. Öğrenci Temsilcisi seçilebilmek için katılan öğrencilerin en az yarıdan fazlasının oyunun alınması 
zorunludur.  
             Seçimler, belirlenen tarihten itibaren 15 gün içinde tamamlanır. Bu tarihe kadar yapılan seçimlerde 
sonuç alınamazsa, o birimde o akademik yıla ilişkin temsilci seçilmemiş olur. 
             Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrenciler, seçim tarihinden en az bir hafta önce, ilgili Seçim 
Kurulu’na adaylıklarını bildirirler. Seçim Kurulları’nca adaylıkları uygun görülenler, seçimlerin yapılacağı 
tarihten bir önceki günün mesai bitimine kadar seçim kampanyasını yürütebilirler. 
             Sınıf, Bölüm, Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Enstitü öğrenci temsilcilerinden birinin, 
seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması 
halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir temsilci seçilir. 
 
             Üniversite Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu Seçimi 
   
             Madde 7- Üniversite Öğrenci Konseyi, kendi aralarından salt çoğunlukla iki yıl için bir başkan, bir 
başkan yardımcısı ve bir genel sekreterden oluşan Üniversite Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunu seçer. 
             Seçim Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından seçilecek başkan dahil 3 öğretim 
üyesinden oluşan seçim komisyonunun sorumluluğunda gizli oy, açık tasnifle yapılır. 
             Üniversite Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunu başkan temsil eder. Başkanın bulunmadığı 
zamanlarda bu görev başkan yardımcısı tarafından yerine getirilir.   
 
             Yürütme 
 
             Madde 8- Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörü yürütür. 
 
 
 


