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TED ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; TED Üniversitesi lisans programlarının öğrencilerini temsil etme
yetkisiyle kurulacak olan TED Üniversitesi Öğrenci Konseyinin kuruluş, görev, yetki, seçim ve çalışma
esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, TED Üniversitesi Öğrenci Konseyinin seçimi ve işleyişine ilişkin hükümleri
kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 13.06.2020 tarih ve 31154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi
Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – Bu yönergede geçen:
a. Bölüm/anabilim dalı öğrenci temsilcisi: Kayıtlı oldukları bölümü/anabilim dalını temsil etmek üzere
ilgili program(lar)da öğrenim gören öğrenciler tarafından seçilen temsilciyi,
b. Fakülte öğrenci temsilcisi: Bölüm/anabilim dalı öğrenci temsilcilerinin bulundukları fakülteyi
temsil etmesi için kendi aralarından seçtikleri temsilciyi,
c. Öğrenci konseyi: Öğrencilerin demokratik usullerle kurdukları öğrenci birliğini,
d. Öğrenci konseyi başkanı: Öğrenci konseyinin ve öğrenci konseyi yönetim kurulunun başkanını,
e. Öğrenci konseyi denetleme kurulu: Öğrenci konseyinin denetleme organını,
f.

Öğrenci konseyi genel kurulu: Bölüm, anabilim dalı, fakülte temsilcilerinin katılımı ile oluşan
kurulu,

g. Öğrenci konseyi yönetim kurulu: Fakülte öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,
h. Rektör: TED Üniversitesi Rektörünü,
i.

Üniversite: TED Üniversitesi’ni,

j.

Yükseköğretim kurumları ulusal öğrenci konseyi: Türkiye’deki yükseköğretim kurumları öğrenci
konseyleri başkanlarının bir araya gelerek kurduğu öğrenci birliğini,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Temsilcileri Seçimlerine İlişkin Genel Esaslar ve Adaylarda Aranacak Nitelikler
Öğrenci Temsilci Adaylarında Aranacak Nitelikler
MADDE 5 – (1) Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aranan şartlar şunlardır:
a. İlgili fakültenin kayıtlı öğrencisi olması,
b. En az ikinci sınıf öğrencisi olması,
c. Seçimin yapıldığı yarıyıl itibari ile genel not ortalamasının en az 2,75 olması,
d. Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,
e. Seçimin yapıldığı yarıyılda kayıt dondurmamış olması,
f.

Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,

g. Adli sicil kaydının olmaması,
h. Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması.
Öğrenci Temsilcileri Seçimlerine İlişkin Usul ve Esaslar
MADDE 6 –(1) Programlara kayıtlı tüm lisans öğrencileri Öğrenci Konseyi Seçiminde oy kullanabilirler.
a. Programlara doğrudan öğrenci alan fakültelere kayıtlı öğrenciler kayıtlı oldukları bölümler/anabilim
dalları için aday olmuş öğrencilere oy verebilirler.
b. Ortak Programla üniversiteye girmiş olan ve halen İngilizce Dil Okulu veya Ortak Programa
devam eden öğrenciler fakültelerindeki herhangi bir bölüm/anabilim dalı için aday olan
öğrencilere oy verebilirler.
(2) İngilizce Dil Okulu ve Ortak Program öğrencileri seçimlerde aday olamazlar.
(3) Seçim sürecini yürütmek üzere, Rektörlük tarafından bir öğretim üyesinin başkanlığında her fakülteden
belirlenen bir öğretim elemanı, Öğrenci İşleri Müdürü ve Öğrenci İşleri Koordinatörünün yer aldığı
Üniversite Seçim Kurulu oluşturulur. Fakültelerden belirlenen üniversite seçim kurulu üyeleri, kendi
fakültelerindeki seçimlerin koordinasyonundan sorumludurlar.
(4) Öğrenci konseyi seçim takvimi, aralık ayına kadar Öğrenci İşleri Koordinatörlüğünün önerisi ile
Rektörlük tarafından belirlenir ve Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü tarafından ilan edilir. Değişiklikler
Rektörlük onayı ile yapılır. Belirlenen süre ve program içerisinde yapılan seçimlerde, bir birimde herhangi
bir nedenle sonuç alınamaz ise o birimde temsilci seçilmemiş olur.
(5) Senato kararı ile seçimler, elektronik ortamda da yapılabilir. Bu durumda elektronik ortamda seçimlerin
nasıl yapılacağına dair detaylı usul ve esaslar ayrıca Üniversite Seçim Kurulu tarafından oluşturulur.

TASNİF DIŞI

TED ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ
Doküman No

Yayın Tarihi

Rev. No / Rev. Tarihi

Sayfa No

KYS-YN-12

30.04.2014

2 / 28.10.2021

3/7

(6) Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrenciler, seçim takviminde belirtilen tarihte, başvurularını
Öğrenci İşlerine Koordinatörlüğüne hitaben yazdıkları dilekçe ve ilgili evraklar ile birlikte Yazı İşleri
Müdürlüğüne yaparlar.
(7) Başvurular, Üniversite Seçim Kurulu tarafından değerlendirilir ve adaylar ilan edilir.
(8) Adaylar, seçim takviminde belirtilen tarih aralığında, seçimlerin yapılacağı tarihten bir önceki iş günü
mesai bitimine kadar seçim kampanyasını yürütebilirler.
(9) Seçilebilmek için, her turda, seçimde oy kullanan öğrencilerin salt çoğunluğunun oyunun alınması
zorunludur.
(10) Bir turda sonuç alınamaması durumunda seçimler, bir önceki turda en çok oy alan iki aday arasında
yapılacak yeni seçim ile tekrar edilir.
(11) Oylamalarda eşitlik olması durumunda, seçimler en geç ertesi gün içinde tekrar edilir.
(12) Bu Yönerge ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmamak üzere, seçimlerin yürütülmesine
yönelik olarak esaslar, Üniversite Seçim Kurulu tarafından belirlenir.
(13) Üniversite Seçim Kurulu’nun yazışmaları Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü tarafından yürütülür.
Seçimler
MADDE 7 – (1) Sandıklar, seçmen listeleri ve oy pusulaları seçimin yapılacağı gün seçimin yapılacağı
yerlerde hazır bulundurulur.
(2) Öğrenciler, öğrenci kimliklerini göstererek oy pusulalarını ilgili Üniversite Seçim Kurulu üyesinden alır
ve gizli bir bölmede seçimini işaretledikten sonra oy pusulalarını kapalı zarfta sandığa atar ve seçmen
listesini imzalar.
(3) Oy verme işlemi, Üniversite Seçim Kurulu tarafından belirlenen saatte tamamlanır.
Oy Sayımı ve Sonuçların İlanı
MADDE 8 – (1) Sayım işlemi, seçim günü oy verme işlemi tamamlandıktan sonra başlar ve Üniversite
Seçim Kurulu tarafından yapılır.
(2) Seçim sonuçları için, seçime katılan öğrenci sayısı ve adayların aldıkları oy detaylarını içeren bir tutanak
tutulur.
(3) Öğrenci Temsilcisi olmaya hak kazanan öğrencilerin isimleri Üniversite web sitesinde ve ilan
panolarında duyurulur.
Seçim Sonuçlarına İtiraz
MADDE 9 – (1) Seçimlerle ilgili her türlü itiraz gerekçe belirtilerek, seçim sonuçlarının ilanını izleyen ilk
iş günü içinde Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü’ne hitaben yazılan bir dilekçe ile Yazı İşleri Müdürlüğüne
yapılır.
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(2) İtirazlar Üniversite Seçim Kurulu tarafından değerlendirilir ve seçim takviminde belirtilen tarihte karara
bağlanır ve ilan edilir.
Öğrenci Temsilcisi Seçimi
MADDE 10 – (1) Bölüm/anabilim dalı öğrenci temsilcisi, her bir bölüm/anabilim dalı öğrencileri
tarafından, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl
için seçilir.
(2) Fakülte öğrenci temsilcisi, Üniversitenin bölüm/ana bilim dalı öğrenci temsilcileri tarafından, kendi
aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla iki yıl için seçilir.
Öğrenci Temsilciliğinin Sona Ermesi
MADDE 11 – (1) Öğrenci temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi
bitmeden önce görevinin sona ermesi halinde kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili bölüm/anabilim dalında
bir ay içerisinde aynı usulle yeni bir temsilci seçilir. Fakülte temsilcisinin yeniden seçiminde süre 15
gündür. Yeni seçilen kişi, yerine seçilen kişinin süresini tamamlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Konseyi Başkanı ve İlgili Kurulların Görevleri
Öğrenci Konseyi Başkanı
MADDE 12 – (1) Öğrenci konseyi başkanlığını, fakülte adlarının Türkçe alfabetik sıralamasına göre
belirlenen birimin öğrenci temsilcisi üstlenir. Takip eden yıllarda fakülte adlarının alfabetik sıralaması
izlenir.
(2) Konsey başkanının, öğrenci temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle
süresi bitmeden önce görevinin sona ermesi halinde, süreyi tamamlamak üzere başkanın temsil ettiği fakülte
öğrenci temsilciliği seçiminde en çok oy alan aday başkan olur.
Öğrenci Konseyi Başkanının Görevleri
MADDE 13 – (1) Öğrenci konseyi başkanının görevleri şunlardır:
a. Üniversite öğrencilerini ulusal ve uluslararası öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,
b. Öğrenci konseyi genel kurulu ve öğrenci konseyi yönetim kurulu toplantılarının gündemini
belirlemek ve bu toplantılara başkanlık etmek,
c. Öğrenci konseyi genel kurulunca ve öğrenci konseyi yönetim kurulunca alınan kararların
duyurulmasını sağlamak ve uygulanmasını izlemek,
d. Görev süresi bitiminde bir yıllık faaliyet raporunu bir sonraki öğrenci konseyi genel kuruluna
sunmak,
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e. Öğrenciler ile ilgili konuların görüşülmesi sırasında Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu
toplantılarına davet edilmesi durumunda katılmak.
Öğrenci Konseyi Genel Kurulu
MADDE 14 – (1) Öğrenci konseyi genel kurulu, fakülte/bölüm/anabilim dalı temsilcilerinden oluşur ve
Öğrenci Konseyinde en yüksek karar organıdır.
(2) Öğrenci konseyi genel kurulu, her yıl en az iki kere olmak üzere olağan toplantısını yapar. Öğrenci
konseyi genel kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır.
(3) Öğrenci konseyi genel kurulu gündemi, öğrenci konseyi başkanı tarafından en az on beş gün önce
üyelere yazılı olarak bildirilir. Yapılan duyuru üzerine salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde duyuru işlemi
aynı şekilde tekrarlanır.
(4) Öğrenci konseyi genel kurulunda yönetim ve denetleme kurulu üyeleri, toplantıya katılanların salt
çoğunluğuyla seçilir. Bu seçimler gizli oylama ve açık sayım ile yapılır. Bunların dışındaki kararlar,
toplantıya katılanların salt çoğunluğu ve açık oylama ile alınır.
(5) Öğrenci konseyi genel kurulu, öğrenci konseyi yönetim kurulunun kararı veya genel kurul üyelerinin
1/4 ünün yazılı başvurusu üzerine yönetim kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Bu
durumlarda genel kurul toplantısı en geç on beş gün içerisinde gerçekleştirilir. Öğrenci konseyinin
olağanüstü yapılan genel kurul toplantılarını ve gündemini öğrenci konseyi yönetim kurulu belirler ve
yürütür.
Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun Görevleri
MADDE 15 – (1) Öğrenci konseyi genel kurulunun görevleri şunlardır:
a. 12 inci maddenin 1 inci bendinde belirtilen usule göre öğrenci konseyi başkanını belirlemek,
b. Öğrenci konseyi yönetim kurulu üyelerini seçmek,
c. Öğrenci konseyi denetleme kurulu üyelerini seçmek,
d. Öğrencilerin sorunlarını tespit etmek ve çözüm önerilerini Üniversite yönetimine iletmek,
e. Öğrenci konseyinin dönem hedeflerini belirlemek.
Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu
MADDE 16 – (1) Öğrenci konseyi yönetim kurulu, öğrenci konseyi genel kurulu üyelerinin, kendi
aralarından, seçime katılanların salt 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.
(2) Öğrenci konseyi yönetim kurulu, başkan yönetiminde (başkanın yokluğunda ise başkan yardımcısının)
üç ayda bir toplanır. Kurulun toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az yedi gün önce başkan tarafından yönetim
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kurulu üyelerine duyurulur. Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır, toplantıya katılanların salt
çoğunluğuyla karar alır. Oylarda eşitlik olması durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.
Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun Görevleri
MADDE 17 – (1) Öğrenci konseyi yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a. Öğrenci konseyi yönetim kurulunun üyeleri arasında iş bölümü ve görev dağılımını yapmak,
b. Öğrencilerin sorunlarını belirlemek, görüş ve düşüncelerini Üniversite yönetimine iletmek,
c. Öğrenci konseyi genel kurulu tarafından tespit edilen sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin
uygulanmasını sağlamak,
d. Sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak, topluma hizmet projeleri geliştirmek ve bu projelere
öğrenci katılımını teşvik etmek,
e. Ulusal ve uluslararası eğitim ve gençlik programlarına öğrenci katılımına yönelik çalışmalar
yapmak,
f.

Ulusal ve uluslararası öğrenci birlikleri ve organizasyonları ile ilişkileri geliştirmek,

g. Yemek, ulaşım, barınma, kafeterya, kulüp, burs, eğitim, sanat, kültür ve spor alanlarında çalışma
grupları oluşturmak ve bunların işlerliğini sağlamak,
h. Çalışmaları hakkında öğrenci konseyi genel kurulu üyelerini bilgilendirmek,
a. Ulusal öğrenci konseyinin kararlarını Üniversitede duyurmak ve izlemek,

b. Gerçekleştirilen çalışmaların raporlarını hazırlamak ve arşiv oluşturmak.
Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu
MADDE 18 – (1) Öğrenci konseyi denetleme kurulu, öğrenci konseyi genel kurulu üyelerinin yönetim
kuruluna 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 19 – (1) Öğrenci konseyi denetleme kurulunun görevleri şunlardır:
a. Öğrenci konseyi yönetim kurulunun ilgili mevzuata ve genel kurul kararlarına göre çalışıp
çalışmadığını denetlemek,

b. Yaptığı çalışmalar hakkında Rektörlüğü ve öğrenci konseyi genel kurulunu bilgilendirmek.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 20 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, başta Yükseköğretim Kurumları Öğrenci
Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği olmak üzere ilgili diğer
mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönerge, TED Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe
girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.
YÖNERGE VEYA DEĞİŞİKLİKLERİN KABUL EDİLDİĞİ SENATO
TARİHİ

KARAR NO
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Öğrenci Konseyi Yönergesi
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Öğrenci Konseyi Yönergesi

28.10.2021

2021-26

Öğrenci Konseyi Yönergesi
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