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Amag, Kapsam, Dayanak ve Tanrmlar

Arnag

Madde 1- (l) Bu Ycinergenin amacr istanbul Rumeli Universitesinde kayrtlr d$rencilerin efitim,

saphk, spor ve kiiihirel ihtiyaglannrn karprlanmasr ve geligtirilmesinde haklanm gdzetrne( ulusal

gikarlar konusunda duyarh oimalanm saflamak, Universite y<ineti.m organlan ile cilrenciler arastnda

etkili bir iietigirn lcurarak cilrencilerin beklenti ve isteklerini ydnetim organlartna iletmek ve

oirenciierin efitim-olr'etim konusundaki kararlata katrhmrnr saflamak ve gerektifinde iiniversite drqr

kurumlar nezdinde ternsil edilmelerini sallamak iqin olugtumlacak olan o$enci konseyinin kuruluq ve

gah gma esaslanni drizenlemekfir.

Kapsarn

Madde 2- (1) Bu Yonerge istanbui Rumeli Universitesinde kayrth ciniisans, iisans ve lisansiistii

iigrencilerirri remsil etrne yetkisiyle kurulacak olan Ogrenci Konseyinin kurulug, gorev, yetki ve

qahgma esaslanna iliEkin hiil<iimleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- (l) Bu Yonerge, Yiiksekd$retim Kurumlan Olrenci Konseyleri ve Yriksekri$retim

Kurumlarr Ulusal Ogrenci Konseyi Ycinetmeli$irrin 7. maddesine dayanrlarak hazrlanmrgtrr.

Tanrmlar

Madde 4- (1) Bu Yonergede gegen;

a) Boliim/Program/Anabilinr Dah O$renci Temsilcisi: Universitenin; fakirlte, ytksekokul, meslek

yuksekokulu veya enstinilerindeki her bir boltim/program/anabilim dah ofrencilerinin, kendi

aralarrndan, bulunduklan bdliim/program/anabilim dah dgrencilerini, Ofrenci Konseyinde temsil

etmesi igin segtili ogrenciyi,

b) Bdliirn?rogram/Anabilim Dah Olrenci Temsilcileri I(urulu: Universitenin; fakiilte, yiiksekokul,

meslek yiiksekokulu veya enstifiilerindeki boliim/program/anabilim dall o$renci temsilcileiinden

oluqa.n kumlu,

c) Fakiilre/YiiksekokuirMeslek Yiiksekokulu/Enstitii 0grenci Tsmsilcisi: Universitenin; fakiilte,

yiiksekokul, meslek yiiksekokuiu veya enstitiilerindeki biiliim/program/anabiiim dah iigrenci

temsilcilerinin, kcndi aralanndan, bulunduklarr faldlte/lriksekokul/meslek yiiksekokulu veya enstitli

d$encilerini Oflenci Konseyinde temsil etmesi igin-seEti$i olrenciyi,
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g) Ofrenci Konseyi Cenel Kurulu: Universitecieki fakrilte, ydkselioic.rl, meslek yiiksekokulu ve enstitii

ogrenci temsilcilerinden olu gan kurulu,

d) O$renci Konseyi Kuniltayi: Universitenin fakiilte, yiiksekokul, konservatuvar, meslek yiiksekokulu

ve enstitii dserrci temsilcilerinin kahhmryla gergeldegtirilen Olrenci Konseyinin genel kurul

loplantisurr.

e) Ofrenci Konseyi Kurultayr Divan Kurulu: Olrenci Konseyi Kurultayr'nda giindem maddelerinin

"Yilksek<iSretim I(urumlan Ofrenci Konseyleri ve lfiiksek<i$etim Kurumlan Ulusal Osrenci I(onseyi

Ydnetmelifi" ne ve bu ydneige hiikrimlerine uygun olarak gergeklegtirilmesi igin 6[renci Konsef

Genel Kurulunca segilen kurulu,

f) O.[renci Konseyi Yonetim Kurulu: Ofrenci Konseyinin yonetim organrnr,

g) O$renci Konseyi Denetleme Kurulu: O$renci Konseyinin denetleme organlnt,

!) Ogrenci Konseyi Bagkanr: Ogrenci Konseyinin ve Ofrenci Konseyi Ycinetim Kurulu'nun baqkarum,

h) Universite: istanbul Rumeli Universitesini,

ifade eder.

2547 sayfi l(anrinun 3 rincri maddesinde yaprlmrg bulunan tanrmlar aksi belirlilmedikge bu Yonerge

igin de gegerlidir.
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Cenetr Hiih,iinder

Ofirenci temsitrcileri segimlerine iliqkin genel esaslar

h4adde 5- (1) Universitesinde Ogrenci Konseyi iiyelerinin belirlenmesi ve organlanmn oluqturulmasr

igin yaprlacak segimler, Yriksekolretim Kurulunun belirleyeceli bir takvim, siire ve program esas

ahnarak Universite Rektorlil$i tarafindan gergeiderstirilrr. Bu sirre ve program igerisinde yaprlan

segimlerde, bir birimde herhangi bir nedenle sonug altnamaz ise. o birimde temsilci segilmemig olur.

(2) Olrenci temsilciliklerrne aday olacak olrenciler, seqim tarihinden en az 5 gltn once adaylftlarim

ilan ederlel Adaylrk baqr,urularr FakiilteAiiiksekolrul/Meslek Yiiksekokulu/Enstitii

Dekanl i!r nalMiidurliigiine yapr I rr.

6$renci ternsilci adaylannda aranacak niteiikler

Madde G (i) Osrenci temsilciliklerine aday olacak tilrencilerde aqagrdaki qartlar ararur:

a; itgiti boirinr/prograni/anabilirn dairmn kayrth o$renci si ohnak,

b) Siyasi parti organlarrnda tiye veya gtirevli olmamak,

c) Disiplin sugu igleinerniq olmak,

q) Seqimin yapridrli donemde kayrt dondurmaml$ veya izin almamlg olmak,

d) Bagvuru esnastnda gozetim listesinde bulunmamak,

e) Aday oldu[u talihte, d$encilik siiresi normal ogrenim siiresini aqmamrq olmak.

f) Genel not ortalamasrnrn biten son yanyll itibariyle 2.00'dan az olmamak, Ogrenci birinci srnrfrn

birinci cloneminde ise Universiteye girig puanr boliim giris puan ortalamasrrun alhnda olmarnak,

g) Aictfr dersler ve b<iliiLnvprogram/anabilim dah mrifiedatr dildcate ahndrfrnda segimin yaprlacalr

yariyrl sonunda mezun olma durumu bulunmamak,

(2) qift arra dal olrencileri kayrth bulunduklarr lisans pi:og'amlarrndan birinde segime katrlabilirler ve

oy kullanabilirler.

(3) Universitede ozel o$'enci statiisiinde ders alan o$enciler segimlerde aday olamazlar ve oy

kullanamazlar.

{iniversite Segirn Kurutrunun Oiupturulrnasr

Madde 7(1) Universite Segim Kurulu, Rektdriin gorevlendirece[i bir Rektor Yardrmctst

bagkanhgrnda, fakrilte/yiiksekokul/meslek ytiksekokulu/enstitiir yoneticileri arasrndan belirlenecek iki

kiqi ile birlikte toplam iig kigiden olugur.

tiniversite Seqir, r Kurulunun Gdrevleri

Maclde E(i) Universite Seqini Kuruluaun gorevleri gunlardu:

a) BohirriProganr/Anabilim Dair ile fakiilte/yiiksekokul/meslek yiiksekokulu/enstitii 6$'enci

temsilcilerinin ve Konsey riyelerinin tespit ediiecefi segim takvirmni belirlemek,

b) Segirnlerin d{iuenli ve grivenlik iginde yaprlmasr igin her tii'rlii planlarnayr yapmak,

c) Oy verme iliemiyle ilgili araqlan (sandrklar vb.) saglamak ve bu konudaki kurallan belirlemek,
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g) Gegerli/gegersiz oy tantmlannt yapmak,

d) Fakrilte/yiiksekolarl/meslek yiiksekokulu/enstitri Segim Kurulunun boliim/program/anabilim dair

ogrenci temsilcisi seqimlerine yaprlan ittrazlar iizerine verdili karariara karqr yapilacak bagvurulan

inceleyerek karara baflamak,

e) Falailteiyiiksekolcuiimeslek yr,iksekokulu,/enstitii ofrenci temsilcilerinin ve Konsey iiyelerinin tespit

edilecefi segimlere iligkin itirazlan inceleyerek karara baflamak,

f) Ser;im sonug.lanm tutanaklar halinde Rekt<jrliik Makamrna sunmak.

Fak{ilte/yiiksekokul/rneslek yiiksekokulu/enstitii Segim Kurutrtrarrrun Oluqturuknasr

Madde 9(1) Fahilte/ytiksekokul/meslek yiiksekokulu/enstiflr Segim Kurulu, ilgili dekan/miidiir

tarafindan gdrevlendirilecek bir dekan yardrn:rcrsr/miidiir yardtmcrsr bagkanh$rnda olugur'.

Faktilte/y{iksekokuVmeslek yiiksekokulu/enstitii Seqim Kurulunun Giirevleri

Madde 10(1) Fakrilte/yiiksekokul/mesiek yiiksekokulu/enstitii Segim Kurulunun gorevleri gunlardir:

a) Segmen listelerini hanrlaytp du1'umak,
r. A-b) Ogrenci temsilcileri adaylarmrn adayhla uygun olup olmadrklannr inceleyerek uygun adaylan

duyurmak,

c) BoliimlPrograrr/Anabilirn Dalt 6lrenci temsilcisi segirrlerini, bu Ycinerge esaslanna uygun olarak

drizenlemek, sonuglanm duyurmak ve Universite Segim Kuruluna sunmak,

9) Bolim/Program/Anabiiim Dah olrenci ternsilcisi segimlerine yaprlan itirazlar iizerine verdili

kararlara kargr yaprlacak bagvurularr inceleyerek karara ballamak,

tsiiltirn/FnograrnlAnabilim Dah Segirn Kurulunun Giirevleri

Madde 12(I) tsdliim/Program/Anabilirn Dah SeEim Kurulunun giirevleri gunlardr:
. A-

a) Olrenci temsilciligi adayltk bagvurularrnr kabul etmek ve segimlerden 6nce en az r.ig grin boyunca

temsilci aCaylanrun adlanru ilan tahtalanna asarak dulurmak,

b) Sandrk Kurulunca kendisine bildiriien ogenci temsilcisi segim sonuqlanm ilan etmek ve bir

tutanakla fakiilte/1'tiksekokul/meslek yiiksekokulu/enstitti Segim I(uruluna bildirmelg

c) BoliimffrograruAnabilim Dah ogrenci temsilcisi segimlerine yonelik itirazlan cielerlendirerek

karara baflamalc.

Seqim Kurullarinln Giirev S{iresi

Madde n3(1) Segim kurullanrun gcirev sriresi iig yrldr. Bogalan iiyeliklerin yerine aym usulierle yeni

iiyeler belirlenir.

Sandlk kurunnan

Madde 14(1) ilgiii segim kurulu tarafindan Boliiru?rogram/Anabilim Dair dfretim iiyesi, g6revlileri

ve okutmanli.r arasrndan belirienir. Sandrk kurullarr segimlerin ytiriitiilmesinden, seqimin bitiminde

/a/'*)
..""( t'"

I
\{'-

1t/t.t\ {\'# {\t, \
i

/ , .')

,r-fl

r'2 4 ni,-L, dFPz / dl,P d,*
j, 

e I'ii



oylann hemen sayrlmasrndan t/e sonucun bii tutanakla iigili segim kuruluna iletilmesinden

sonrmludur.

Segirnlerde ulygulanacatrr ydnternler ve ilkeler

Madde i5(1) Boliim/Frogram/Aaabilim Dah 6grenci temsilcilerinin segiminde her o$rencisi bir

seqmendir.

(2) Boliim/Program/Anabilim Dah cigrenci temsilcilerinden oluSan Boliim/Program/Anabilim Dah

Oirenci Temsilcileri I(urulunun her bir iiyesi, kenrli aralartndan bir iiyeyi fakiilte/yrlksekokulimeslek

yiiksekokulu/enstitti dlrenci temsilcisi olarak seger.

(3) Fakiilte/ytiksekokul/meslek yLiksekokulu./enstitii o[renci temsilci baqkanlarrndan olupan Konsey

Yrihetim Kurulu tiyeleri kendi aralarrndan bir iiyeyi Konsey Bagkaru olarak seEer.

(4) Her diizeyde segilen temsilciler en geg dort glin iginde, ilgili segim kurulu bagkamrun daveti

iizerine ve baqkanhlrnda toplanarak bir rist kuruia katilacak ternsilciyi segerler. Ilgili segim kurulu

bagkanr sonucu ilst segim icuruluna bildirir ve ilan eder.

Seqtunln igleyiqi

Ndadde 16(t) Sandrk Kurulu, segimin yaprlacalr yere sandr$r, segmen listelerini ve pusulalan segim

giinri en geg 13.30'da getirir. Segin baglamadan <ince seq:im sandrfrnl agrp iginin bog oldulunu aday ve

segmenlere gosterir ve tutanakla tespit eder. Oy vemre iglemi segim gunii saat 17.00'da tarnarnlanrr.

(2) Seqmenler oy pusulalarrnr iifrenci kimligini gostererek Sandrk Kurulundan altr ve gizli bir

boimede tercihini igaretledikten sonra kapah olarak sandrla atar ve segmen listesini imzalayarak segim

yerini rerk ederler.

(3) Seqmenler oy pusulalannda tercil ett'ikleri adayrn adrnr igaretleyerek beiirlirler.

Oyiann salnmr ve sonuglartn ilani

Madde 17(tr) Sayrrn irslemi segirn grin0 saat 17.00'da baglar. Segim sonuqlan segim kurulu bagkant ve

iiyeleri tarafindan sayrlr ve futanak tutulur, Tutanakta segirne kahlan ogrenci saylsl ve adaylann

aldrklan gegerli oy sayrlan belirtilir. gartlarr sallayarak dgrenci temsilcisi olmaya hak kazanan

rilr'encilerin isirnleri ilgili Segim Kurulunca duyurulur ve bir tutanakla ilgili Kurula bildirilir.

Segirnlere itiraz

Madde 18- (1) Segimlerle ilgili her ti-rrlii itiraz, segim sonugiartntn ilanrnr izleyen ilk i9 giinii iqinde

ilgiii seqim kumluna yaprirr. Seqim kuruilan gerekli incelemeleri yapari,k itirazlan en geg iki i9 gtinti

iqinde kalara baglarlar'.

Seqirnierin yenilenmesi

Madde 19(1) B6lilm/"rogram/Anabilim Dah Segirr Kurulrq segimieri yenileme karan alrsa segimler

karar tarihinden itibaren en geg iki ig giinri iginde yenilenir'.

l-Ofrenci konseyi organXart
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Madde 2S- (1) OlLenci Konseyi Organiari, "Boliim/Proglam/Anabilim Dah Olrenci Temsilcisi",

"Boliim,Program/Anabiiirn Dali Olrenci Temsilcileri Kurulu", "Falcrilte/Yiiksekokul/,Meslek

Yiiksekokulu/Enstitii Olrenci Temsilcisi", "O$renci Konseyi Genel Kurulu", "Ofrenci Konseyi

Kunrltayi Divan Kunrlu", "Oirenci Konseyi Ycjnetim Kurulu", "O$renci Konseyi Denetleme Kurulu"

ve "O$renci i(onseyi Bagkanr"ndan oluqur. O$'enci I(onseyi yapilanma gemast Ek-1'de gosterilmiqtir.

gtrKSEKocRETiM KURLMLART OGRENCI KoNSEyi yoNETMELicixonN ALTNMT$TrR.)

UqUructi EoLUM

EdX,{irn, Prograrn, Anabilim Dah, Ofrenci Temsilcisi ve Oirenci Temsilcileri Kurulu

Oirenci temsilcisi segirni

Madde 2X- (l) Bdliim/Program/Anabilim Dalr Ogrenci Temsilcisi, Universitenin:

a) Fakiilte veya yiiksekokuldaki her bir boliim, Meslek yiiksekokullanndaki her bir program,

Enstiti.ilerindeki her bir anabilim dah o[rencilerince, Bdliimlerindeki proggam/anabilim dahna dgrenci

ahnan fakirlte ve yiiksehokullarda ise, her bir program.ianabilim ofrencilerince, kendi aralarrndan,

segirne kattlanlann salt go!'unluguyia bir defaya mahsus olmak rizere iki yrl igin segilir.

b) Boliim/proggam/anabilim dah ti$enci temsilcilikleri segimlerinde, seqimin yaprlabilmesi igin

birinci tur segimielde seqirnin yaprldrg: boliim/prograur/anabilirn dahna kayrth <i$rencilerin en az

oh60' nrn, ikinci turda ise en az %5O'sinin segime katrlmasr $arttlr. ilk iki turda segim yaprlamaz ise

iigtincii turda katrlma garla aranmaz.

c) Brihim/Prograrr/Anabilim Dair Oprenci Temsiicisinin segilme niteliklerini kaybetmesi ya da

herhangi bir nedenle sriresi bitmeden cince gorevinden ayrrlmasr halinde kalan streyi tamamlamak

iizere, ilgili boliim/program/anabilim dahnda bir ay igerisinde aym usulle yeni bir temsilci seqilir.

dfrenci temsilcisinin giirevleri

Madde 22- (I) Bohim/Program/Anabilim Dalr Olr'enci Temsilcisinin gcirevleri gunlardrr:

a) Ternsil ettigi boliim/prog;r'amlanabilim dahnda Olrenci Konseyi gahqmalannr yiiriitmek,

b) Ogrenci Konseyi orgatrlarrrun aldr$r kararlan temsil eltigi birimde duyurmak ve uygulamalarrnr

izlemelqc) Fakiilte, yiiksekokul, meslek yriksekokulu veya enstittilerin Boliim/Program/Anabilim Dah

Olrenci Temsilcileri Kurulu toplanttlanna katrlmak ve bu toplantrlarda kendi bciliim/program/anabilim

dah <ilrencilerini temsil etmek,

g) Temsil etti$i bohim/program/anabilim dahndaki o$enci sorunlannr belirlen-rek ve bunlarrn gciziimii
A-

iqin Ofirenci Konseyinin ve riniversitenin ilgili yonetim organianna iletmek,

d) Kendi boliirr/program/anabilim dah dSencilerini, ogrenci etlcinliklerinde temsii etrnek,

e) Temsil ettili bcihimlprogram/anabilim dalrndaki olrencilerle bu birimlerin y<inetim organlarr

arasrnda ileti gimi gel iqtirmelc,

I Temsil etti$ b<iitim/progranvanabilim dalndaki o$renci etkinliklerini koordine etmek,

g) Ogrencilerle iigili konularur gciriiqrilmesi srrasrnda temsil ettigi bdliim/program/anabilim dahnrn

akademik toptrantrlanna katrlmak.
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Ofrenci tesmsitrcileri kunulu

Madde 23- (1) BoliinVPrergram/Anabilim Dah Ofrenci Ternsilciieri Kuruiu, Universitenin Falciilte

veya yiiksekokullalrnda boliim, Meslek yiiksekokullartnda program, Enstihilerinde anabilim dair

o$enci temsilcilerinden olugur, Boliimlerindeki progrardanabilirn dahna ogrenci ahnan fakrilte veya

yiiksekokuilarda ise progrardanabilim dah ogrenci temsilcilerinden olugur ve ilgili alcademik
. a-birimlerinde Ogrenci Konseyi galrgmalannt yiriiti.ir. BdliimlProgram/Anabilim Dah Olrenci

Temsilcileri Kuruiu, O$'enci Konseyi Genel Kurulu ve Ycinetim I(uruluna karqr sorumludur.

(2) Boliim/Program/Anabilim Dah Ogrenci Temsilcileri I(urulu, ilgili Fakiilte /Yiiksekokul/ Meslek

Yriksekokulu veya Enstirii Olrenci Temsilcisinin bagkanhlrnda ayda en az bir defa toplarur. Toplantr

giindemi. yeri ve tarihi en az yedi giin rince kurul baqkanr tarafindan ci[renci temsilcilerine du1'r:rulur.

Kumlun toplanabilmesi iqin temsilci iiye sayrsrnrn salt gofunlufunun katrhmt, karar alabilmesi igin de

yapriacak agrk oylamada katrlan-lann salt gogunluiunun o)'u gereklidir. Oylann eqitiili durumunda

bagkaarn oyu belirleyicidir.

Ofrenci temsilcileri kurulunun giirevleri

Madde 24- (1) tsiiliim/Program/Anabilim Dah Olrenci Temsilcileri Kurulunun gcirevleri gunlardrr:

a) Olrenci Konseyi'nin aidrsr kararlann, temsiiciierce birimlerinde duyuruhnasr igin qahqrnalar'

yapmak ve uygulamalarmr izlemek

b) Bdliim,prograrr/anabilim dailarlnrn sorunlannt tartrgrnak ve karara ballamak,

c) Bulunduklan fakiilte/yiiksekokul/meslek yilksekokulu ve enstitiilelde ortak <ifrenci etkinlikleri

oluqturmak ve koordine etmek,

q) Bdliim/program/anabilim dallan rifrencileri arasrnda iletigimi geliqtimrek igin qahqmalar yapmak,

d) tsoliim/program/anabilim dallan dgrencileri ile ilgiii birimlerin akademik ve ydnetim organlan

arasrndaki ileti5imi geligtirmek igin galqmalar yapmak,

e) Qalrgrnalarr ile ilgili raporlar hanrTamak ve arqiv olugturmak.

p6s.pUrlcU EoLUM

Fakiilte, Yilksekokul, Meslek Ytiksekokulu ve Enstitii Ofrenci Ternsilcisi

6$renci temsilcisi

Madde 25- (1) Fakiilte/YriksekokuV/Meslek Yiiksekokulu/EnstitijL Ofrenci Temsilcisi, Universitenin

Fakiilte veya ytksekokuidaki briiiim, Meslek yiiksekokullarrndaki program, Enstitiilerindeki anabilim

dah ci$enci temsilcilerince; Bolilmlerindeki program/anabiliur dahna <ifrenci altnan faktilte veya

yitksekoktiilarda ise, program/anabilim dah olrenci temsilcilerince, kendi aralarurdan, segime

katrlaniarrn salt qolunluguyla iki yrl igin segilir. Sadece bir bdliim/program/anabiiim dah bulunan

fakiiltei yiiksekokul/meslek yiiksekokulu veya enstitiilerde, var oian Boliim/Program/Anabilim Dah

Ogrenci Temsilcisi, soz konusu fakiilte/yiiksekokul /meslek yiiksekokulu veya enstitiiniin temsilcisi

olarak gdrev yapar.

(2) Fakiilte/Yiiksekokul/Meslek Yiiksekokulu./Enstitii Ogrenoi Temsilcisinin segilme niteliklerini

kaytretmesi ya da herhangi bir nedenle siiresi bitmeden dnce gcirevinden ayrrlmasr halinde, kalan
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siireyi tamamlamak rizere, ilgili fai<rilte, yriksekokul, meslek yuksekokulu veya enstitiisiinde bir ay

igerisinde aynr usulle yeni bir temsilci seEilir.

O[renci ternsilcisinin gdrevleri

Madde 26- (1) Fakiilte/Yiiksekokul/Meslek Yriksekoiculu/Enstitii Ogrenci Temsilcisinin gorevleri

gunlardrr:

a) Temsil ettigi faktlte, yiiksekokul, meslek ytiksekokulu veya enstitiide Ogrenci Konseyi

qahqmalanru yiirutmel<,

b) Ogrenci Konseyi organlarmrn aldr$r kararlan, temsii ettigi fakiilte, yiiksekokul, meslek

yiiksekokulu veya enstitride duyurrnak ve uygulamaiart izlemek,

c) Temsil etri!i fakiilte, yiiksekokul, meslek yiiksekokulu veya ensfitiide oprenci sorunlarrnr

belirlemek ve bunlann qdziimLi igin 6grenci Konseyi'ne ve ilgili ycinetim organlarrna iletmek,

q) Buiundufu falailte, ytiksekokul, meslek yiiksekokulu veya enstitiiniin offenciledni, dgrenci

etkiniiklerinde temsil etrnek,

d) Temsil ettigi fakiilte, yiiksekokui, meslek yiiksekokulu veya enstitiide o$enci etkinliklerini

koordine etmek,

e) Temsil ettigi fakiilte, yiiksekokul, meslek yiiksekokulu veya enstitrideki Boliim/Program/Anabilim

Dali Ogrenci Temsilcileri l(urulu toplantrlanna ba;kanhk etmek ve kurulda ahnan kararlan iigili

ycinetirn organlarrna iletmek,

0 OErencilerle ilgitri konulann goriigiilmesi suasrnda, temsil ettiii fakiilte, yiiksekokul, meslek

yiiksekokulu veya enstihiniin yrinetim kurulu ve akademik lcurul toplantllarrna katrlmak.

EE$tNCi tsOLUM

Ofrenci Konseyi

Oirenci konseyi genel kurulu

Madde 27- (1) Ofrenci Koriseyi Genel Kurulu, Universiterrin fakrilte, yiiksekokul, meslek

yiiksekokuhi ve enstitiilerinin ogrenci temsilcilerinden olugur ve Ogrenci Konseyinde en ytiksek karar

organrdn.

(2) Ogrenci Konseyi Genei Kurulunun toplanabilmesi igin iiyelerinin salt gogunluf;unun toplantrya

katrimasr gerekir.

(3) Olrenci Konseyi Cenel Kurulu, her yrl en azbir kere olmak i,izere Universitenin O[renci Konseyi

Kuruitayr adryla oialan olarak toplanrr ve O$enci Konseyi organlarmr o1ugturur.

14) Ogrenci I(onseyi I(urultayi ve giindemi. O$renci I(onseyi Baqkam tarafindan en iiyelere yazrh

olarak bildirilir'. Yaprlan duyuru :i;zerine bu y6nergede belirtilen toplantr yeter saylsl saflanamadr[r

takdirde duyuru iglerni aynr gekiide telcradarur.

(5) Oglenci Konseyi Genel KurLrlunda organlann olugturulmasr kararlan, toplantrya katrlanlann salt

golunlufu, gizli oylama ve agrk sayrm ile; buniann drqrndaki lcarariar, toplantrya katrlanlann salt

Eofuniuiu ve agrk oylarna ile ahnrr.
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(6) 0lrenci Konseyi Cenel Kurulu, Ofrenci Konseyi Yonetim Kurulunun karan veya Genel Kurul

i.iyelerinin l/4'{intin yazrh bagvurusu iizerine Yonetim Kurulu tarafindan ola$aniistii toplantrya

gaglrlabilir. Bu durumlarda Genel Kurul toplantrsl en geq on beg gtin igerisinde gergeklegtirilir.

Olrenci Konseyinin olafantistii yaprlan Genel Kurul toplantilanm ve giindemini O$enci Konseyi

Yonetim Kurulu belirler ve yiiriitiir.

Ofrenci konseyi genel kurulunun giirevleri

Madde 28- (l) Ogrenci I(onseyi Genel Kurulunun gcirevleri gunlardr:

a) Ogrenci Konseyi Bagkarunf segmek,

b) O$renci Konseyi Ydnetim Kurulu iiyelerini segmek,

c) Ogrenci Konseyi Denetleme Kurulu iiyelerini seqmek,

d) Olrenci Konseyinin ve Universite ofrencilerinin somnlannl tartlSmak ve karara ballamak,

e) Ogrenci Konseyinin d<inem hedeflerini belirlemek

..1*.-;

/l

h-ti/' NK f\*
Nfi * Y

) ^laft.2.-- f *t-,F /_ ltj



O$renci konseyi kurultayl divan kurulu

Madde 29- (1) Ogrenci Konseyi Kurultayt Divan Kurulu, Ytiksekogretim Kurulunun belirleyecegi bir

takvim esas alrnarak O$renci Konseyi Kurultayr adr altrnda gergeklegen Ofrenci Konseyi seEir-ninde

0grenci Konseyi Genel l(urulu iiyelerinin, i.iyelerini, kendi aralarrndan, segime katrianlann salt

go$unluguyla segtigi bir bagkan ve iki bagkan yardimcrsrndan olugur. Divan Kurulu ilyeleri, Ogrenci

Konseyi Y<inetirn ve Denetleme Kurulu seqimlerinde aday olamazlar.

Ofrenci konseyi kurultayl divan kurulunun gdrevleri

Madde 30- (1) egrenci I(onseyi Divan Kuruiunun g6revleri gunlardr:

a) Ogrenci Konseyi Kurultayr'nda gr.indemi y0riitmek,

b) Ogrenci Konseyi baqkanlrlr ile Yonetim Kurulu ve Denetleme Kurulu iiyeliii segimlerine a<lay

olacaklar igin ayrr ayn seEim pusulasr hazrrlamak,

c) Ogrenci Konseyi baqkanir[r ile Ydnetim Kumlu ve Denetlerne Kurulu iiyelili segimlerinin gizli

oylama ve agrk sayrm ile gergekleqtirihnesini safiarnak,

9) O[renci Konseyi bagkanhfr ile Ycinetim Kurulu ve Denetleme Kurulu riyelili segimlerinin oylama

sonuqlannr ve segilenleri, Offenci Konseyi Kurultaynda ilan etmek. Kurultayr, yeni segilen Ogrenci

Konseyi Ba;kamrun konuEmasi ile kapatrp, kapanrg bildirgesini haztLayarakilgili rektorliile sunmak.

Oirenci kcnseyi yiinetim kurulu

Madde 31- (1) O$renci Konseyi Yonetim Kurulu, O$renci Konseyi Genel Kurulu riyelerinin,

riyelerini, kendi araianndan, segime katrlanlann salt golunluluyla ve iki yrl igin segtigi; bagkan,

baqkan yardrmcrsr, genei sekreter, sayman. halkla iligkiler ve biligim sorumlusu, drq iliqkiler

sorumlusu, qah$ma gruplan sorumlusu, e$itim sorumlusu ve safhk, spor ve lailtiir sorumlusu olmak

iizere toplam dokuz <ilrenciden; Ogrenci Konseyi Genel Kurulu'nda bu sayryr olugturacak yeterli

temsilci oLmamasi durumunda bagkan, genel sekreter, sayman, e$itim sorumlusu ve sa$lft, spor ve

kiiltiir sorumlusu olmak iizere beE ci$renciden olugur, O$renci Konseyi Yonetim Kurulu, Ogrenci

Konseyi Genel Kurulu'na karqr sorumludur.

(2) O$renci Konseyi Yonetim Kurulu, O$enci Konseyi Yonetim Kurulu Bagkanrnrn yonetiminde

ayda en az bir l<ez toplanrr. Kurulun toplanil giindemi, yeri ve tarihi en az yedi giin once bagkan

tarafindan Yonetim I(urulu riyelerine du1urulur. Kurulun toplanabilmesi igin kurul riye sayisrnrn salt

gogunluiunun katrhmr, l<arar alabilmesi iqin de yaptlacak agrk oylamada katrlanlann salt

goiunlulunun oyu gereididir. Bagkamn toplantrlara katrlamadrgr durumlarda baqkan yardrmctsr,

baqlcan yardrmcrsrmn olmadr$r hallerde baqkan:.n belirleyecegi bir Yonetim Kurulu ilyesi bu gorevi

yiirrihir ve oy kullanabilir. Oylarda egitlik durumunda bagkanrn o1u, bagkanrn olmadrlr toplantrlarda

bu gorevi yiirtiten bagkan yardimcrsr veya Yonetim Kumlu iiyesi.nin oyu belirleyicidir.

Ofrenci konseyi ydnetirn kurulunun giirevXeri

Madde 32- (l) Ogrenci Konseyi Ycinetim Kwulunun gcirevleri gunlardr;
. A-

a) O$'enci Konseyi Genel l(urulunun aldr$r kararlann uygulanmasrnr saflamak,
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b) Yiiksekog'etim kurumundaki olrencilerin sorunlanni belirlemek, gdriiq ve diigrincelerini

yu ksek6lretim kurumunun il gili yonetim organlanna iletmek,

c) Sivil toplum i<uruiuglarr ile iq birlifi yaparak, toplumsal duyarhhk projeleri geligtirmek ve bu

projelere yiiksekogreiim kunrmu igerisinde o$renci katrhmm teqvil< etmelg

g) Uiusal ve uluslararast "ESitim ve Genglik Prograrnlarr"na rifirenci katrhmrna yonelik gahgmalar

yapmak,

d) Ulusal ve uluslararasr rifrehci birlikleri ve organizasyonlan iie iligkileri geligtirmek,

e) Yemek, uiagrm, bannma, kal'eterya, kuliip, burs, e$tim, sanat, kiiltiir ve spor alanlannda gahgma

gruplan olugti:rmak ve bunlarm iglerli$ini sallamak,

I Qalrgmalarr hakkrnda Ogrenci Konseyi Genel Kurulu iiyelerini bilgilentlirmek,

g) Ulusal Ogrenci Konseyinin kararlarrnr Universitede duyurmak ve izlemek,

!) Gerqeklegtirilen Eahgmalann raporlanm hazulamak ve arqiv oluqturmak.

O$renci konseyi denetleme kurulu

Madde 33- (1) Olrenci Konseyi Denetleme Kurulu, Olrenci Konseyi Genel Kurulu tarafindan, gorev

siiresi bitmekte olan ve olrencilili en az iki yrl daha devam edecek olan Ogrenci Konseyi Yonetim

Kurulu iiyeleri
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araslndan, yeter-li Yonetim Kurulu iiyesi olmamast durumuncia, a)rnl gartlarda, Genel Kurul iiyeleri

arasmdan, segime katrlaulann, salt gogunluluyla ve iki y1 igin segilii. Ofrenci Konseyi Denetleme

Kurulu, bir bagkan ve iki iiyeden oluqur.

Olrenci konseyi denetleme kurulunun gtirevleri

Madde 34- (.1) Oirenci I(onseyi Denetleme Kurulunun gorevleri qunlardrr:

a) Ofr'enci Konseyi Yonetim Kurulunun "Yriksekcigretim Kurumlarr Oprenci Konseyleri ve

Yiikseko[retim I(urumlan Ulusal Oprenci Konseyi Ydnetrneligi" ve bu Ycinerge hrikiimlerine ve

Ogxenci Konseyi Genel l(urulu kararlanna gdre gahglp gahqmadtfimr der:etlemek,

b) Yaptrlr gahgma.lar hakkrnda ilgili Rektoriiiiri ve Ogrenci Konseyi Genel Kurulunu bilgilendirmek.

6[renci trionseyi bagkanr

Madde 35- (l) O$renci Konseyi Baqkanr, Ogrenci Konseyi Yonetim Kurulu tarafindan, kurul iiyeleri

arasrndan, segime kattlanlarin salt qogunluiuyla ve bir defaya mahsus olmak r.izere iki yrl iqin seqilir.

(2) Konsey Baqkammn seqihne niteliklerini kaybetmesi,herhangi bir nedenle siiresi bitrneden once

gtirevinden aynlmast veya idari izinli olmasr halinde gegici srireyi veya kalan siireyi tamamlamak

uzele aynr usulle bir ay iginde yeni bir bagkan segilir. Yeni bagkan segilinceye kadar Ofrenci Konseyi

BaEkanhlrna Ofrenci l(onseyi baEkanrmn segece$i bir riye vekdlet eder-.

Ofrenei konseyi baEkanurnn gdrevleri

Madde 36- (1) Ogrenci Konseyi Bagkanrnrn gorevleri gunlardrr:

a) Universite olrencilerini ulusal ve ulusiararasr ofrenci etkinliklerinde temsil etmek,

b) Ogrenci Konseyi Y<inetim Kurulu toplantrlanntn giindemini belirlemek ve bu toplantrlara bagkanirk

yapmak,

c) Ogrenci Konseyi Yonetim Kurulunca aiman kalar.lann duyurulmasmr saflaurak ve uygulanmasrm

izlemek,

9) Gorev siiresi bitirrinde bir yrlhk iaaliyet raporunu bir sonraki Ogrenci Konseyi Kurultayrnda

suirmak,

d) Oirenciler iie ilgili konulann goriigiilmesi srasmda iigili Universite senato ve yonetim kurulu

toplanttlarrna katrlmak.

e) Ulusal Olrenci Konseyinin kararlannr Universitede duyurmak ve izlernek,

l) Baqkanin kattiamadrlt durumlarda, bagkan yardrmcrsr veya baqkanrn belirleyecegi bir yrinetim

kuruiu iiyesi toplantrlara katrlrr.

g)Yonetitn kuruiu g<irev da$rirmrnda yeterli iiye olmamasr halinde goniillii olan o$enciler araslndan

gegici olarak kunil riyesi seqnrek.
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ALTINCI tsoI,UM

Qetitli ve Son lliikiirnlen

O[renci Konseyinin Qahqrnalannrn Koordinasyonu v€ Yiiriitiiknesi

Madde 37- (l) Og'enci konseyi, gahgmaiannr ilgili yiksek<igretim kurumlan ile koordine etmek ve

gerektilinde iigili lcurul ve kurumlann onaylnl almak suretiyle T.C. Anayasasrna ve yiiriirliikteki diger

mevzvata uygun olarak yiirtitmek zorundadrr.

dfnenci Ten'rsilciliklerinin vg Organlardak! (Xirevlerin Stiresi

Madde 38- (1) Ogrenci I(onseyinin tiim Organlanndaki <i$enci temsilciliklerinin ve gorevlerinin

siiresi iki ytldr.

Ofirenci Konseyinde Giirev Yapan Osrencilerin ]trarcrrah Giderlerinin Kargrlan rn asr

Madde 39- (l) dfirenci Konseyleri Organlarrnda gcirev yapan Baqkan ve difer dlrenci temsilcilerinin,

bu yonerge esaslan do!rultusunda I'urt iqi; biitge olanaklan cilgiisiinde de lurt drqt g6revlendirilmeleri,

Universite Rektorliigii tarafindan yaprlu. Harctrahlan, varsa katrlun iicretieri ile ilgili "Universite

Salhk, Kiltiir ve Spor Daire Baqkanltlr Biitgesi"nden karqilanr.
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Ulusal dgrenci Konsey!'yNe ifigtiler

Madde 40- (1) istanbul Rurneli Universitesi Ogrenci Konseyi Baqkam'run "Ulusal Olrenci Konseyi

Genei Kurulu'ndaki gorev ve iligkileri "Yiiksekoiretim Kurumlan O$renci Konseyleri ve

Yiikseko$etim Kurumlan Ulusal Ofrenci I(onseyi Yonetrneli$i" kapsamrnda yiiriittihir.
A-Oirenci Temsilciii$ Ciirevinin Sona Ermesi

Madde 41- (1) Mezuniyet veya bagka bir nedenie yiiksekogretim kurunrundan iliqigi kesilen ya da

"Yiikseko$retim l(ruumlarr Ogrenci Disiplin Yonenneiili" ne grire, haklannrla uzaklagtrrma veya

grkarma cezasr kesinlegen O$renci Konseyleri temsilcilerinin, o$renci temsilcilifi, iiyelili ve buna

balh riim gorevleri sona erer. Gcj,revi sona eren Olrenci Temsilcisi yerine, bir ay igerisinde bu

Y<inerge hiikiimleri qergevesinde yeni bir Oprenci Temsilcisi segilir.

Ofrenci konseylerine oda, arag ve gereg tahsisi

Madde 42- (1) Ogrenci l(onseyine bu Yiinergede yer alan golevlerini gergeklegtirmesi amacryla

Rektdrliikge uygun gdriilen bir oda tahsis edilir ve qahgmalarr igin gerekli arag ve gereg saflamr.

Yiir{irliih

Madde  3(i) Bu Ydnerge istanbul Rumeli Universitesi Senatosunda kabul edildifi tarihten itibaren

yilriirli.ife girer ve 2 yrl boyunca yiinirliikte kalrr.

Yiiriitrne

Madde aa(l) Bu Yrinerge hiikiimlerini istanbul Runreli Universitesi Rektorii yiinitiir

,,/'
'2'?3," r tz'

/.i

AI
l\ ''i /

,/*/\//t , :

L

.-d>e-'.-p n.il

r ffi.r



fSiFs,{S6RErS tdutfm$S6newfl ;FBi$FV,i.ratrx-trfi ise 6€iess

!---ElE
* | siq:ssls{ |

1.."-ix3i5-I
(

.......-.-..*'.. -,,*",....:., ;""**.......

j
i
t
i
t-. , -.. .....-......,

t--**"-l-**---,
rLq-.sFr1r: !6s{:*ri

l
_..*-, -.-.*._t.._.*,.,..-.--,lrorw:**,^rwr* iI &r:{!i*er arr 1

I eg*:ml*xt I
lierl

.*__l***"-
I Mr{rrC,lr {
I ?.rb\\t!!a!;*. :
f---SfgfISejs:-.1

t1^,

'"' t {/'
//I

,{/*F? dffi.---#$,t
ti itl,:i


