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İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ 

 

Amaç 

 

Madde 1 - İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Öğrenci Konseyi Yönergesi; öğrencilerin 

eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını 

gözetmek, ulusal çıkarlar konusunda duyarlı olmalarını sağlamak, yönetim organları ile 

öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini ilgili yönetim 

organlarına iletmek ve öğrencilerin eğitim-öğretim konularındaki kararlara katılımını sağlamak 

üzere izlenecek esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 

 

 

Kapsam 

 

Madde 2 - Bu Yönerge, İskenderun Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan meslek 

yüksekokulu, yüksekokul, konservatuvar, fakülte ve enstitülerindeki ön lisans, lisans ve 

lisansüstü öğrencilerini temsil etmek yetkisiyle kurulacak olan İSTE Öğrenci Konseyi’nin 

kuruluş, yetki ve çalışma esaslarına ilişkin hüküm ve esasları kapsar. 

 

 

Dayanak 

 

Madde 3 - Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’nca yayımlanan 

“Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci 

Konseyi Yönetmeliği”ne dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

 

Tanımlar 

 

Madde 4 - Bu Yönergede geçen; 

 

a) YÖK: Yükseköğretim Kurulu’nu, 

b) Üniversite: İskenderun Teknik Üniversitesi’ni (İSTE), 

c) Rektör: İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü’nü, 

ç) Öğrenci Konseyi Seçim ve İzleme Kurulu: Birisi ‘Rektör Yardımcısı’ olmak üzere, Rektör 

tarafından görevlendirilen üç öğretim üyesinden oluşan Kurulu, 

d) Yönetmelik: Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları 

Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği’ni (R.G.-20.09.2005-25942), 

e) İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Öğrenci Konseyi: İskenderun Teknik Üniversitesi 

öğrencilerinin ilgili Yönetmelik ve bu Yönerge çerçevesinde, demokratik usullerle kendi 

aralarında oluşturdukları öğrenci birliğini, 

f) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi: İskenderun Teknik 

Üniversitesi’nin; fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu ve enstitülerindeki 

her bir bölüm/program/anabilim dalı veya anasanat dalı öğrencilerinin, kendi aralarından, 

bulundukları bölüm/program/anabilim dalı veya anasanat dalı öğrencilerini, Öğrenci 

Konseyi’nde temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi, 

g) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu: İskenderun 

Teknik Üniversitesi’nin; fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu ve 

enstitülerindeki bölüm/program/anabilim dalı veya anasanat dalı öğrenci temsilcilerinden 

oluşan kurulu, 



2 

 

ğ) Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisi: 
İskenderun Teknik Üniversitesi’nin; fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu ve 

enstitülerindeki bölüm/program/anabilim dalı veya anasanat dalı öğrenci temsilcilerinin, kendi 

aralarından, bulundukları fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu veya enstitü 

öğrencilerini Öğrenci Konseyi’nde temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi, 

h) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu: İskenderun Teknik Üniversitesi’nde fakülte, yüksekokul, 

konservatuvar, meslek yüksekokulu ve enstitü öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu, 

ı) Öğrenci Konseyi Kurultayı: İskenderun Teknik Üniversitesi’nin fakülte, yüksekokul, 

konservatuvar, meslek yüksekokulu ve enstitü öğrenci temsilcilerinin katılımıyla 

gerçekleştirilen Öğrenci Konseyi’nin genel kurul toplantısını, 

i) Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu: Öğrenci Konseyi Kurultayı’nda gündem 

maddelerinin “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları 

Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği” ve bu Yönerge hükümlerine uygun olarak 

gerçekleştirilmesi için Öğrenci Konseyi Genel Kurulu’nca seçilen kurulu, 

j) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu: Öğrenci Konseyi’nin yönetim organını, 

k) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu: Öğrenci Konseyi’nin denetleme organını, 

l) Öğrenci Konseyi Başkanı: Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu’nun başkanını  

 

ifade eder.

 

 

Seçim Takvimi 

 

Madde 5 - İskenderun Teknik Üniversitesi Senatosu, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 

belirleyeceği takvim, yöntem, süre ve programa uygun olarak ilgili döneme ait öğrenci 

temsilcilerinin ve konseyinin seçimine ilişkin takvimi belirler. 

 

 

Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar, Meslek Yüksekokulu, Enstitü Seçim Kurulu 

 

Madde 6 - Fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, enstitü seçim kurulu; 

ilgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitüde, dekan veya müdür tarafından 

görevlendirilecek, bir dekan yardımcısı/müdür yardımcısı başkanlığında, üç öğretim 

elemanından oluşur.  

 

 

Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar, Meslek Yüksekokulu, Enstitü Seçim Kurulunun 

Görevleri 

 

Madde 7 - Fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, enstitü seçim kurulunun 

görevleri şunlardır: 

 

a) İlgili birimde seçmen olarak oy kullanabilecek öğrenci listesini hazırlayarak duyurmak, 

b) İlgili birimde; adayların, adaylık koşullarını sağlayıp sağlamadıklarını belirlemek, 

c) İlgili birimde sandık/sayım kurullarını üç akademik ve/veya idari personelden oluşturmak, 

öğrenci temsilcileri seçimlerini ilgili birimde bu Yönerge esaslarına uygun olarak düzenlemek, 

yürütmek, seçimden hemen sonra oyların sayılmasını ve sonucun belirlenerek ilgili dekanlık 

veya müdürlüğe iletilmesini sağlamak, 

ç) İlgili birimde seçimlere yapılacak itirazları inceleyip karara bağlamak. 
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Öğrenci Konseyi Seçim ve İzleme Kurulu 

 

Madde 8 - Rektör tarafından görevlendirilen, biri ‘Rektör Yardımcısı’ olmak üzere üç öğretim 

üyesinden oluşur. Rektör Yardımcısı, Kurul’un başkanıdır. 

 

 

Üniversite Seçim ve İzleme Kurulu’nun Görevleri 

 

Madde 9 - Üniversite Seçim ve İzleme Kurulu’nun görevleri şunlardır:  

 

a) Öğrenci temsilcileri seçimlerini bu yönerge esaslarına ve ilgili mevzuata uygun olarak 

düzenlemek ve yürütülmesini sağlamak, 

b) Öğrenci Konseyi Başkanı ve diğer organların seçimlerini gerçekleştirmek ve yapılacak 

itirazları inceleyip karara bağlamak, 

c) Öğrenci Konseyi seçim sonuçlarını tutanakla Rektörlük makamına sunmak, 

ç) Öğrenci konseyinin faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve bu Yönerge’ye uygun bir biçimde 

yürütülüp yürütülmediğini izlemek ve değerlendirmek. 

 

 

 

Temsilci Adayları ve Seçilen Temsilcilerde Aranacak Koşullar 

 

Madde 10 - Öğrenci temsilciliklerine aday olacak ve seçilen öğrencilerin aşağıdaki şartlara 

haiz olmaları gereklidir: 

 

a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitünün kayıtlı 

öğrencisi olmak, 

b) Seçimin yapıldığı dönemde izinli sayılmamış veya kaydını dondurmamış olmak, 

c) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmamak, 

ç) Disiplin cezası almamış ve adli sabıkası olmamak, 

d) Kayıtlı olduğu bölüm/program/ anabilim dalı/anasanat dalındaki normal öğrencilik süresini 

aşmamış olmak, 

e) Seçimin yapıldığı yılda sınıf tekrarı yapmıyor olmak, 

f) Genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.25 olmak (seçimin yapıldığı yılda; birinci 

sınıftaki öğrenci temsilci adaylarında bu şart aranmaz), 

g) Bir önceki (alt) eğitim süreçlerinde öğrenci temsilciliği yapmamış olmak (katılımcılığın 

artırılması ve fırsat eşitliği sağlanması amacıyla, ön lisans eğitimini tamamlayarak lisans 

eğitimine, lisans eğitimini tamamlayarak yüksek lisans eğitimine, yüksek lisans eğitimini 

tamamlayarak doktora eğitimine kabul edilen öğrenciler, önceki eğitim dönemlerinde öğrenci 

temsilciliği yapmış olmaları durumunda tekrar aday olamayacaklardır), 

ğ) Seçilen temsilcilerden, yukarıdaki niteliklere sahip olmadığı sonradan anlaşılanların 

temsilcilikleri Üniversite Seçim ve İzleme Kurulu tarafından sona erdirilir. 

h) Seçilmiş öğrenci temsilcilerinin görevlerine devam edebilmeleri için yukarıda bahsi geçen 

adaylık şartlarını sürekli olarak sağlaması gerekir. Bu husus, Üniversite Seçim ve İzleme 

Kurulu tarafından takip edilir. 
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Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Temsilcilerinin Seçimi 

 

Bölüm, Program, Anabilim Dalı, Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi Seçimi 

 

Madde 11 - a) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi, Üniversite’nin: 

 

- Fakülte, yüksekokul veya konservatuvarlarındaki her bir bölüm, 

- Meslek yüksekokullarındaki her bir program, 

- Enstitülerindeki her bir anabilim dalı/anasanat dalı, (Değişik: R.G.24/09/2010-27709)  

 

öğrencilerince, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla bir defaya mahsus 

olmak üzere YÖK tarafından belirlenen dönemler (süreler) için seçilir. 

Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcilikleri seçimlerinde, seçimin 

yapılabilmesi için birinci tur seçimlerde seçimin yapıldığı bölüm/program/anabilim dalı/ 

anasanat dalına aktif (ders kaydı yapmış) öğrencilerin (varsa ikinci öğretim öğrencileri dâhil) 

en az %60’ının, ikinci turda ise en az %50’sinin seçime katılması şarttır. İlk iki turda seçim 

yapılamaz ise, üçüncü turda katılım şartı aranmaz. Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat 

Dalı Öğrenci Temsilcisi’nin adaylık/seçilme niteliklerini yitirmesi ya da herhangi bir nedenle 

süresi bitmeden önce görevinden ayrılması (mezuniyet, vb.) halinde kalan süreyi tamamlamak 

üzere, ilgili bölüm/program/anabilim dalı/ana sanat dalında bir ay içerisinde aynı usulle yeni 

bir temsilci seçilir. 

b) Öğrenci temsilciliği seçimlerinde uygulanacak oylama usulüne (‘on-line/elektronik’ 

ya da ‘kapalı zarflar/oy pusulaları’ vb kullanılarak yapılması) Öğrenci Konseyi Seçim ve İzleme 

Kurulu karar verir. 

c) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi, Yönetmeliğin 10. 

maddesinde tanımlanan görevleri yerine getirir. 

 

 

Bölüm, Program, Anabilim Dalı, Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu 

 

Madde 12 - a) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu, 

Üniversite’nin; 

 

- Fakülte, yüksekokul veya konservatuvarlarında bölüm, 

- Meslek yüksekokullarında program, 

- Enstitülerinde anabilim dalı/anasanat dalı,  

 

öğrenci temsilcilerinden oluşur. Üniversite’nin akademik birimlerinde Öğrenci Konseyi 

çalışmalarını yürütür. Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri 

Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur. 

Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu, ilgili Fakülte/ 

Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu veya Enstitü Öğrenci Temsilcisinin 

başkanlığında ayda en az bir defa toplanır. Toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az yedi gün önce 

kurul başkanı tarafından öğrenci temsilcilerine duyurulur. Kurulun toplanabilmesi için temsilci 

üye sayısının salt çoğunluğunun katılımı, karar alabilmesi için de yapılacak açık oylamada 

katılanların salt çoğunluğunun oyu gereklidir. Oyların eşitliği durumunda başkanın oyu 

belirleyicidir. 

b) Bölüm, Program, Anabilim Dalı, Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu, 

Yönetmeliğin 12. maddesinde tanımlanan görevleri yerine getirir. 
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Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar, Meslek Yüksekokulu, Enstitü Öğrenci Temsilcisi 

 

Madde 13 - a) Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci 

Temsilcisi, Üniversite’nin: 

 

- Fakülte, yüksekokul veya konservatuvardaki bölüm, 

- Meslek yüksekokullarındaki program, 

- Enstitülerindeki anabilim dalı/ana sanat dalı (Değişik: R.G.24/09/2010 tar.27709)  

 

öğrenci temsilcilerince, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla YÖK 

tarafından belirlenen süre (seçim dönemi) için seçilir. Bir bölüm/program/anabilim dalı/ana 

sanat dalı bulunan fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu veya enstitülerde, 

var olan Bölüm/Program/Anabilim Dalı veya Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi, söz konusu 

fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu veya enstitünün temsilcisi olarak görev 

yapar. Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci 

Temsilcisinin seçilme niteliklerini yitirmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce 

görevinden ayrılması halinde (mezuniyet vb), kalan süreyi tamamlamak üzere; ilgili fakülte, 

yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitüde bir ay içerisinde aynı usullerle 

yeni bir temsilci seçilir. Yeni temsilci seçilinceye kadar, fakülte, yüksekokul, konservatuvar, 

meslek yüksekokulu veya enstitü öğrenci temsilciliğine, yükseköğretim kurumunun ilgili 

fakülte yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitüsündeki Bölüm/Program, 

Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu üyelerinin kendi aralarından 

seçeceği bir üye vekâlet eder. 

b) Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar, Meslek Yüksekokulu, Enstitü Öğrenci 

Temsilcisi, Yönetmeliğin 14. maddesinde tanımlanan görevleri yerine getirir. 

 

 

Öğrenci Konseyi Genel Kurulu 

 

Madde 14 - a) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, İskenderun Teknik Üniversitesi’ne bağlı 

fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu ve enstitülerinin öğrenci 

temsilcilerinden oluşur ve Öğrenci Konseyi’nde en yüksek karar organıdır. Öğrenci Konseyi 

Genel Kurulu’nun toplanabilmesi için üyelerinin salt çoğunluğunun toplantıya katılması 

gerekir. Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, yılda bir kez bağlı bulunduğu İSTE Öğrenci Konseyi 

Kurultayı adıyla olağan olarak toplanabilir ve Öğrenci Konseyi organlarını oluşturur. Öğrenci 

Konseyi Kurultayı ve gündemi, Öğrenci Konseyi Başkanı tarafından en az on beş gün önce 

üyelere yazılı olarak bildirilir. Yapılan duyuru üzerine Yönetmelikte belirtilen toplantı yeter 

sayısı sağlanamadığı takdirde duyuru işlemi aynı şekilde tekrarlanır. 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. 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 çağrılabilir. Bu durumlarda Genel Kurul toplantısı Eğitim–

Öğretim dönemi içerisinde ve en geç on beş gün içerisinde gerçekleştirilir. Öğrenci Konseyi’nin 

olağanüstü yapılan Genel Kurul toplantılarını ve gündemini Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu 

belirler ve yürütür. 

b) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, Yönetmeliğin 16. maddesinde tanımlanan görevleri 

yerine getirir. 

c) Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, 

Denetleme Kurulu, Öğrenci Konseyi Başkanı, Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen 

esaslar çerçevesinde seçilir, tanımlanan görevleri yerine getirir. 
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Öğrenci Konseyi Çalışmalarının Koordinasyonu, Yürütülmesi ve İzlenmesi 

 

Madde 15 - a) Öğrenci Konseyi; çalışmalarını, Üniversite ile koordine etmek ve gerektiğinde 

ilgili kurumların onayını almak suretiyle yürürlükteki yönerge, yönetmelik ve ilgili diğer 

mevzuata uygun olarak yürütmek zorundadır. 

         b) Öğrenci Konseyi faaliyetlerinin İskenderun Teknik Üniversitesi’nin vizyonu, misyonu 

ve temel ilkeleri doğrultusunda yürütülüp yürütülmediği Öğrenci Konseyi Seçim ve İzleme 

Kurulu tarafından izlenir ve değerlendirilir. 

         c) Öğrenci Konseyi, üyeleri ve başkanı yaptıkları; tanıtım, iletişim ve organizasyonlarda 

herhangi bir siyasi görüşe ve ayrımcılığa yönelik faaliyetlerde bulunamazlar. 

 

 

Öğrenci Temsilciliği Görevinin Sona Ermesi 

 

Madde 16 - Mezun olan veya başka bir nedenle Üniversite ile ilişiği kesilen, azami süresi dolan, 

bölüm öğrenci temsilcisi iken  bölüm, program, anabilim, anasanat dalını değiştiren, seçilme 

niteliklerini yitiren veya kayıtlı olduğu bölüm, program, anabilim veya anasanat dalı başkanlığı 

ile fakülte, konservatuvar, enstitü yönetimi tarafından davet edildiği toplantılar ile genel kurul, 

yönetim kurulu, divan kurulu, denetleme kurulu toplantılarına  önceden geçerli mazeret 

bildirmeksizin iki veya daha çok kez katılmayan, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin 

Yönetmeliği’ne göre, haklarında kınama, uzaklaştırma veya çıkarma cezası kesinleşen bu 

Yönerge hükümlerine göre seçilmiş olan öğrenci temsilcilerinin ve öğrenci konseyi başkanının 

temsilciliği ve buna bağlı tüm görevleri sona erer.  

 

 

Diğer Hususlar 

 

Madde 17 - Bu Yönerge’de bulunmayan hususlarda yürürlükteki diğer mevzuat hükümleri 

uygulanır. 

 

 

Yürürlük 

 

Madde 18 - Bu Yönerge, Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren 

yürürlüğe girer. 

 

 

Yürütme 

 

Madde 19 - Bu Yönerge hükümlerini İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 


