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isxıNınnuN TEKNİK üNivERsiTEsi
öĞnrNci roNsıyi yöNnRcnsi

BiRiNCi rörüu
Amaç, Kapsam, Dayınak ve Tanrmlır

Amaç
MADDE l - (l) Bu Yöneıgenin amacı; İskenderun Teknik Üniversitesinde (İSTE)

kayıtlı ön lisans ve lisans öğenciterinin eğitim, sağlık, spor ve kiltiirel ihtiyaçıannın
karşılanması ve geliştirilmesinde haklannı gözetrnek, ulusil çıkarlar konusunda duyarlı
olmalannı sağ|amak, yükseköğetim kurumları yönetim organlan ile öğrenciler arasında etkiıi
bir iletişim kuraıak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlanna iletnek ve
öğrencilerin eğitim-öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacıyla oluşturulan
İSlE Ögrenci Konseyinin kuruluş, görev, yetki ve çahşma esaslaİnı dtizenlemektir.

Kapsım
MADDE 2 - (l) Bu Yönerge: İSTE'de On lisans ve lisans öğencilerini temsil etme

yetkisiyle kurulan İsTE Ögrenci konseyinin kuruluş, görev, yetki ve çıhşma esaslanna ilişkin
hükiimleri kapsar.

Dayınak
MADDE 3 - ( l ) Bu Yönerge, 4/l l /l98l tarihli ve 2547 sayıh Yükseköğretim Kaıununun

7 nci ve 65 inci maddeleri i|e 13.06.2020 tarih ve 3l l54 sayılı Ytiksekiğetim Kurumlan
öğrenci konseyleri ve yükseköğretim kurumlan ulusal Öğenci konseli yönetmeliğine
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tenımlar
MADDE 4 - (l) Bu Yönergede geçeıı;
a) Bölürn/progıam/anabilim dalı./anasanat dah öğrenci temsilcisi: İSTE'ye bağlı fakülte,

yüksekokul, koıservatuvar veya meslek yüksekokullanndaki her bir böliim/pıograıı/anabilim
dalı/anasanat dalı öğencilerinin, kendi aralanndan, bulunduklan bölüm/proğıam/anabilim
dalı/anasanat dah öğrencilerini, öğrenci konseyinde ıemsil etmesi için seçtiğİ öğenciyi,

b) Fakiilte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu öğrenci timsilcisi:'iSTE've
bağlı fakiilte, yiiksekokul, konservafuvar veya meslek yiiksekokullanndaki
bölürn/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğenci temsilcilerinin, kendi aralanndan,
bulundukları fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulu öğencilerinı
öğrenci konseyinde temsil etrnesi için seçtiği öğrenciyi,

c) Öğrenci konseyi başkanr: İSTE öğr;nci konseyinin ve öğrenci konseyi yönetim
kurulunun başkanını,

ç) Öğrenci konseyi denetleme kurulu: İSTE öğTenci konseyinin denetleıne organını,
d) Ögıenci konseyi genel kurulu: İSll'ye bağlı

fakülte/yiiksekokuvkonservatuvar/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcileri iı"
bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,

e) Öğenci konseyi yönetim kurulu: İSlr'ye bağlı faktilıe/yiiksekokul
/konservatuvar/meslek yüksekokulu öğenci temsilcilerinden oluşan kurulu,

f) YiikseköğTetim kurumlan ulusal öğrenci konseyi: Tiirkiye'deki yükseköğetim
kurumları öğrenci konseyleri başkaılannın bir araya gelerek kurduğu öğrenci birliğini,

g1 İSTE Ö6enci Konseyi: İSTE'ye kayıtlı ögrencilerin kendi aralannda demokratik
usuIlerle kurdukIan öğenci birliğini.

ifade eder.
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iriNci göı,ürı4
Öğrenci Temsilcileri ve Öğrenci Konseyi

Öğrenci temsilcileri seçimlerine ilişkin genel esaslar
MADDE 5 - (l) İSll Offenci konseyi üyelerinin belirlenmesi ve organlarınm

oluşturulması için yapılacak seçimler, aralık ayına kadar İSTE Sağlık, Külttir ve Spor Daire
Başkanlığınca belirlenecek takvime göre bağlı birim idareleri tarafindan gerçekleştirilir.
Sonuçlar Rektörlük ve Sağlık, Külttir ve Spor Daire Başkanlığına bildirilir.

(2) Bu süre ve program içerisinde yapılan seçimlerde, bir birimde herhangi bir nedenle
sonuç alınamaz ise o birimde temsilci seçilmemiş olur.

(3) Öğenci temsilciliklerine aday olacak öğrenciler, seçim tarihinden en az bir hafta önce
faki.ilte/ytiksekokul/konservatuar/meslek yüksekokulunun dekanlık/müdürlügüne adaylıklarını
y azılı olar ak bi ldirirler.

Öğrenci temsilci adaylarında aranacak nitelikler
MADDE 6 - (1) Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde;
a; İlgili fakülte, yüksekokul, konservafuvar veya meslek ytiksekokulunun en az ikinci

sınrfina kayıtlı öğrenci olması,
b) Siyasi parti organlannda üye veya görevli olmaması,
c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,
ç) Uyarma cezası dışında disiplin ceza§ almamış olması,
d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurnamış olması,
e) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstii veya l00 üzerinden 70 ve üstii olması,
f) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması,
şartları aranır.
Bölüm, program, anabilim dalr, anasanat dalı öğrenci temsilcisi seçimi
MADDE 7 - (l) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcisi,

bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğencilerince, kendi aralarından, seçime
katılanlann çoğunluğuyla bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir. Oylar gizli olarak
verilir ve açık olarak sayılır. Her öğrencinin tek oy hakkı vardır. Oy hakkı vekAleten
devredilemez.

(2) Bölün/program/anabilim dah/anasanat dalı öğrenci temsilcisinin seçilme niteliklerini
kaYbetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinin sona ermesi halinde
kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalında bir ay
içerisinde aynı usulle yeni bir temsilci seçilir.

(3) Her birim bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı seçimlerinde görev alacak 3
öğretim elemanından oluşan Birim Seçim Komisyonu'nu Dekan/Müdürün onayıyla
görevlendirir. Seçimler bu kurul üyeleri tarafindan takvime göre planlanır, gerçekleştirilir ve
sonuçlar tutanak altına alınarak birime iletilir.

Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcisinin görevleri
MADDE 8 - (l) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcisinin

görevleri şunlardır:
a) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalında öğrenci konseyi

çalışmalannı yürütmek.
b) Öğrenci konseyi organlannın aldığı kararları temsil ettiği birimde duyurmak ve

uygulamalannı izlemek.
c) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dal/anasanat dalındaki öğrenci sorunlarını

belirlemek ve bunlann çözümü için öğenci konseyinin ve yükseköğetim kurumunun ilgili
yönetim organlanna iletmek.

Ç) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalındaki öğenci etkinliklerini
koordine etmek.
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d) Kendi bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerini, öğrenci
etkinliklerinde temsil etmek.

e) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalındaki öğrencilerle bu
birimlerin yönetim organlan arasrnda iletişimi geliştirmek.

f) Öğrencilerte ilgili konuların görüşülmesi sırasında temsil ettiği
böliim/program/anabilim dalı/anasanat dalının akademik loplanıılarına katılmak.

g) Çahşmalan ile ilgili raporlar hazrrlamak ve arşiv oluşturmak.
Fıkülte/yüksekokuVkonservıtuvar/meslek yüksekokuIu öğrenci temsilcisi seçimi
MADDE 9 - (l) Fakülte/yiiksekokul/konservatuvar/meslek yfüsekokulu öğenci

temsilcisi, bir yükseköğTetim kurumunun; bölüm/prograın/anabilim dalı/anasanat dalı öğTenci
temsilcilerince kendi aralanndan, seçime katılanlann çoğunluğuyla ve iki yıl için seçilir. sadece
bir bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı bulunan fakiilte/ yüksekokul/konservafuvar
veya meslek yiiksekokullannda var olan bölüm/program/anabilim dalı,/anasanat dalı öğrenci
temsilcisi, söz konusu fakülte/yüksekokuykonservatuvar veya meslek yüksekokulunun
temsilcisi olarak görev yapar.

(2) Fakülte/yüksekokuL/konservafuvar/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisinin seçilme
niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi biımeden önce görevinden aynıması
halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, yükseköğıetim kurumunun ilgili fakülte, yükıekokul,
konservafuvar veya meslek yüksekokulunda on beş gün içerisinde aynı usulle yenibir temsilci
seçilir.

(3) Fakiilte/ytiksekokul/konservafuvar/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisi
seçimlerinde görev alacak 3 öğetim elemanından oluşan Birim seçim komisyonu'nu
Dekan/Müdürün onayıyla görevlendirir. seçimler bu kurul üyeleri tarafından takvime göre
planlanır, gerçekleştirilir ve sonuçlar futanak altına alınarak birime iletilir.

Fakülte/yüksekokuvkonservatuvar/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisinin
görevleri

MADDE r0 - (l) Fakülıe/yfüsekokul/konservatuvar/rneslek yüksekokulu öğrenci
temsilcisinin görevleri şunlardır:

a) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokutlannda
öğrenci konseyi çahşmalannı yürütmek.

. b) oğrenci konseyi organlannın aldığı kararlan, temsil ettiği fakülte, yüksekokul,
konservafuvar veya meslek yüksekokulunda duyurmak ve uygulamalannı izlemek.

c) Temsil ettiği fakiilte, ytiksekokul, konservatuvar veya meslek yiiksekokulunun öğıenci
sorunlarını beliriemek ve bunlann çözümü için öğenci konseyinin ve yükseköğetim
kurumunun ilgili yönetim organlanna iletmek.

ç) Bulunduğu fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yiiksekokulunun
öğrencilerini, öğenci etkinliklerinde temsil etmek.

. _d) 
Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya rneslek yiiksekokulunda öğenci

etkinliklerini koordine etmek.
e) Öğencilerle ilgili konulann görüşülmesi sırasmda, temsil ettiği fakiilte, yüksekokul,

konservatuvar veya meslek yüksekokulunun yönetim kurulu ve akademik kurul toplanhlanna
katılmak.

f) Bölüm/program/anabilim dah/anasanat dallan öğrenciIeri arasında iletişimi geliştirmek
için çalışmalar yapmak.

Oğrenci konseyi başkanı
MADDE 1l - (l) Öğrenci konseyi başkanlığını, yi,ikseköğetim kunımunun fakiilte/

ytiksekokuvkonservatuvar adlannın alfabetik sıralamasına göre belirlenen birimin öğrenci
temsilcisi üstlenir.
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(2) Konsey başkanının 6 ncı maddede sayılan nitelikleri kaybetmesi veya herhangi bir
nedenle süresi bitmeden önce görevinden aynlması halinde kalan siireyi lamamlamak üzere
başkanın temsil ettiği fakülte/yüksekokuYkonservatuvar öğrenci temsilciliği seçiminde en çok
oy alan aday başkan olur.

Oğrenci konseyi başkanrnrn gör€vleri
MADDE l2 - (l ) Öğenci konseyi başkanının görevleri şunlardır:
a) Kendi yüksekögretim kurumu öğrencilerini ulusal ve uluslararası

etkinliklerinde temsi] etmek.
b) Öğrenci konseyi genel kurulu ve öğrenci konseyi yönetim kurulu toplantılannrn

öğrencı

gündemini belirlemek ve bu toplantılara başkanlık etmek.
c) Oğenci konseyi genel kurulunca ve ö&enci konseyi yönetim kurulunca ahnan

kararlann duyurulmasını sağlamak ve uygulanmasını izlemek.
ç) Görev süresi bitiminde bir yılhk faaliyeı rapoıunu bir sonraki öğrenci konseyi genel

kuruluna sunmak-
d) Öğenciler ile ilgili konulann görüşülmesi sırasında ilgili yilkseköğTelim kurumunun

senato.ve yönetim kurulu toplantılanna katılmak.
Oğrenci konseyi genel kuruIu
MADDE 13 - (l) ÖğTenci konseyi genel kurulu, İSTE'ye bağh fakülte, yüksekokul,

konservatuvai, meslek yüksekokulu lemsilcileri ile bölüm/program/anabilim dalı/anasanaı dah
öğrenci temsilcilerinden oluşur ve öğrenci konseyinde en yüksek karar organıdır.

(2) Öğrenci konseyi genel kurulu, her yıl en az iki iere olmak üzere olağan toplantısını
yapar. Oğrenci konseyi genel kurulu üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır.

(3) Oğrenci konseyi genel kurulu gündemi, öğrenci konseyi başkanı iarafından en az on
beŞ gün önce üyelere yazılı olarak bildirilir. Yapılan duyuru iizerine bu Yönetrnelikte belirtilen
toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde duyııru işlemi aynı şekilde tekıarlanır.

(4) OğTenci konsef genel kurulunda yönetim ve denetleme kurulu üyeleri, toplantıya
katılanlanı salt çoğunluğuyla seçilir. Bu seçimler gizli oylama ve açü sayım ile-yapılir.
Bunların drşındaki kararlar, ıoplantıya kaılanlann salt çoğunluğu ve açık oylama ile alınıi.

(5) Oğrenci konseyi genel kurulu, öğrenci konseyi yönetim kurulunun karan veya genel
kurul üyelerinin l /4'ünün yazılı başwrusu üzerine yönetim kurulu tarafindan oıaganıstıi
toplantıya çağnlabilir. Bu durumlarda genel kurul toplantısı en geç on beş gtın içJrisinde
gerçekle_ştirilir. Öğrenci konseyinin olağanüstii yapılan genel kurul ioplanııannıve gJndemini
öğrenc.i konseyi yönetim kurulu belirler ve yüıütiir.

Oğrenci konseyi genel kurulunun görev|eri
MADDE 14 - (l) Ögrenci konseyi genel kurulunun görevleri şunlardr:
a) 11 inci maddedeki usule göre öğrenci konseyi başkanını belirlemek.
b) Öğenci konseyi yönetim kuruI; üyelerini sİçmeİ<.
c) O_ğrenci konseyi denetleme kurulu üyelerini seçmek.
ç) Oğrenci konseyinin ve bağ|ı bulunduğu yükseköğretim kurumu öğencilerinin

sorunlarına ilişkin kararlar almak ve ahnan kararları rektörlüğe iletmek.
d) Öğrenci konseyinin dönem hedeflerini belirlemek.
Oğrenci konseyi yönetim kurulu
MADDE 15 - (l) Öğenci konseyi yönetim kurulu, öğenci konseyi genel kurulu

üyelerinin, kendi aralanndan, seçime kaülanlann salı çoğunluğuyla ve iki yıl için seçeceği biri
başkan yardımcısı olmak üzere sekiz öğrenci ve öğrenci konseyi başkanından oluşur. Öğrenci
konseyi yönetim kurulu, öğrenci konseyi genel kuruluna karşı sorumludur.
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.. (2) Öğrenci konseyi yönetim kurulu; başkanın yokluğunda başkan yardımcısının
yönetimindeüç ayda bir toplanır. kurulun toplantı gündemi, yeri ve tarihi in az yedi giin önce
başkan tarafından yönetim kurulu üyelerine duyurulur. kurul, üye tam sayısinın salt
çoğunluğuyla toplaıır, toplanhya katılanların salt çoğunluğuyla karir alır. oyürda eşitlik
olması durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

Öğrenci konseyi yönetim kurulunun görevleri
MADDE 16 - ( l ) Öğenci konseyi yönelim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Çalışmalanna ilişkin üyeleri arasında iş bölümü ve görev dağılımını yapmak.
bl Oğenci konseyi genel kurulunun aldığı kararlann ğgulanmİsın sağüamak.c) Yükseköğretim kurumundaki öğrencilerin sorunlannı belirlemek, görüş ve

düşüncelerini yükseköğretim kunımunun ilgili yönetim organlarına iletmek.
ç) sivil toplum kuruluşlan ile işbirliği yaparak, toplumsal duyarlılık projeleri geliştirmek

ve bu projelere yükseköğretim kurumu içerisinde öğrenci katılrmını teşviketmek.
d) ulusal ve uluslararası eğitim ve gençlik progamlanna öğenci kahlımına yönelik

çalışmalar yapmak.
e) ulusal_ve uluslararası öğrenci birlikleri ve organizasyonları ile ilişkiIeri geliştirmek.
f) Yemek, ulaşım, bannma, kafeterya, kulüp, burs, eğitim, sanat, kÜtüİ ,e spor

a|anlannda çalışma gnıpları oluşturmak ve bunlann işlerliğini sağlamak.
g) Çahşmalan hakkında öğrenci konseyi genel kurulu üyelerini bilgilendirmek.

_ ğ) ulusal öğrenci konseyinin kararlannı bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumunda
duyıırmak ve izlemek.

h) Gerçekleştirilen çalışmaların raporlannl hazırlamak ve arşiv oluşfurmak.
Oğrenci konseyi denetleme kurulu

. MADDf, t7 - (l) Öğrenci konseyi denetleme kurulu, öğrenci konseyi genel kurulu
üyelerinin yönetim kuruluna seçilenler hariç olmak üzere kendi aralanndan, seçimı katılanlann
salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçeceği biı başkan ve dört üyeden oluşur.

Oğrenci konseyi denetleme kurulunun görevleri
MADDf, 18 - (l) Öğrenci konseyi denetleme kurulunun görevleri şunlardu.:

_ a) oğrenci konseyi yönetim kurulunun bu yöneımelik hükümlerine, i|gili yükseköğetim
kurumunun hazırlayacağı yönergelere ve öğrenci konseyi genel kurulu karailanna göre İalışıp
çaIışmadığını denetlemek.

b) yaptığı çalışmalar hakkında ilgili yükseköğTetim kurumunun rektörlüğünü ve öğrenci
konseyi genel kurulunu bilgilendirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

öğrenci konseyte.,,",o", İ,ijl".]üjŞ İi§İi*
MADDE 19 - (l) Öğrenci konseyine, bu yönergede yer alan görevleri gerçekleştirmek

amacıyla kurum içinde uygun görülen bir oda tahsis edilir ve çahşmalan içinleiekli iraç ve
gereç sağlanır.

Yürürlüklen kaldırılan yönerge
MADDE 20 - ( l ) 14.1 1.20l6 tarih ve 0l sayılı İSTE Öğrenci Konseyi Yönergesi ve ilgili

kararlar yürürlüklen kaldınlmışlır.
Yürürlük
MADDE 2r - (l) Bu Yönerge İSTE Senatosu taraflndan kabul edildiği tarihte yürürlüğe

gireı.
Yürütme
MADDE 22 - (l) Bu Yönerge hükümlerini iSTe nektorti yıirtıttır.
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ÖĞRENCİ KONSEYİ SEÇİM TAKVİMİ

Tarih Açıklama

15 Aralık 2021 Seçim Döneminin Başlaması Seçim Takviminin 
Açıklanması (web sayfası ve panolarda)

15-21 Aralık 2021 Bölüm/Program İçin Adaylık Başvuruları

23 Aralık 2021 Aday Listesinin İlanı

30 Aralık 2021 Bölüm/Program Öğrenci Temsilcisi Seçimleri 

04 Ocak 2022 Fakülte/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu Öğrenci 
Temsilcisi Seçimleri

05 Ocak 2022 Fakülte/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu Öğrenci 
Temsilcileri Seçim Sonuçlarının Rektörlüğe Bildirilmesi

07 Ocak 2022
Öğrenci Konseyi Genel Kurulu 
Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi 
Mavi Solon Saat 10:00 




