İZMİR
R YÜKSEK
K TEKNOL
LOJİ ENST
TİTÜSÜ
ÖĞ
ĞRENCİ K
KONSEYİ YÖNERGE
Y
ESİ

BİR
RİNCİ KIS
SIM
Am
maç, Kapsam
m, Dayana
ak ve Tanım
mlar

A
Amaç
M
MADDE 1 - Bu Yön
nergenin am
macı; İzmirr Yüksek Teknoloji
T
E
Enstitüsü Lisans ve
Lisansüüstü program
mlarına kay
yıtlı öğrenccilerin eğitim
m, sağlık, spor
s
ve kül
ültürel ihtiyaaçlarının
karşılannması ve geliştirilmes
g
sinde haklaarını gözetm
mek, ulusaal çıkarlar konusunda duyarlı
olmalarrını sağlamaak, yönetim
m organlarıı ile öğrencciler arasın
nda etkili bbir iletişim kurarak
na iletmekk ve öğreencilerin
öğrencillerin bekllenti ve isteklerini yönetim organların
eğitim-ööğretim konnusundaki kararlara kkatılımını saağlamak am
macıyla oluuşturulacak Öğrenci
Konseyinin kuruluşş, görev, yeetki ve çalışm
ma esasların
nı düzenlem
mektir.
K
Kapsam
M
MADDE 2 - Bu Yön
nergede sözzü geçen essaslar İzmir Yüksek T
Teknoloji Enstitüsü
E
Lisans ve Lisansüüstü öğrenccilerini tem
msil etme yetkisiyle
y
kurulacak
k
oolan İYTE Öğrenci
Konseyinin kuruluşş, görev, yeetki ve çalışm
ma esasların
na ilişkin hü
ükümleri kaapsar.
D
Dayanak
M
MADDE 3 - Bu Yö
önerge, 25447 sayılı Yükseköğret
Y
im Kanunuunun 7 ve 65 inci
maddeleerine dayannılarak hazzırlanmış Y
Yükseköğreetim Kurum
mları Öğrennci Konsey
yleri ve
Yüksekköğretim Kuurumları Ulu
usal Öğrencci Konseyi Yönetmeliğ
Y
ine göre haz
azırlanmıştırr.
T
Tanımlar
M
MADDE 4 - Bu Yönerrgede geçenn;
aa) İYTE Öğrenci Konseyi:
K
İY
YTE’de öğ
ğrencilerin kendi arallarında dem
mokratik
usullerlee kurduklarrı öğrenci biirliğini,
b
b) Bölüm//Anabilim Dalı Öğreenci Temsilcisi: İYT
TE‘nin; fakü
kültelerdeki her bir
bölüm, Enstitüdekki her birr anabilim dalı öğrencilerinin, kendi arralarından Öğrenci
Konseyinde temsil etmesi için
n seçtiği öğrrenciyi,
cc) Bölüm/A
Anabilim Dalı
D Öğren ci Temsilciileri Kurullu: İYTE‘nnin; fakültelleri veya
enstitüsündeki bölüüm /anabilim
m dalı öğrennci temsilciilerinden olu
uşan kuruluu,
d
d) Fakültee/Enstitü Öğrenci
Ö
Te msilcisi: İY
YTE‘nin; fakülteleri
f
vveya enstitü
üsündeki
bölüm/aanabilim daalı öğrenci temsilcileriinin, kendi aralarından
n, Öğrenci Konseyind
de temsil
etmesi iiçin seçtiği öğrenciyi,
ö
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fakülte vve enstitü öğrenci
ee) Öğrencci Konseyi Genel K
Kurulu: İYTE‘deki
İ
temsilciilerinden oluuşan kurulu
u,
ff) Öğrenci Konseyi Kurultayı:
K
İYTE‘nin fakülte ve enstitü öğrrenci temsillcilerinin
katılımııyla, gerçeklleştirilen Öğ
ğrenci Konsseyinin gen
nel kurul top
plantısını,
gg) Öğrenci Konseyi Kurultayıı Divan Kurulu:
K
Öğ
ğrenci Konnseyi Kurulltayı’nda
gündem
m maddelerrinin Yükseeköğretim K
Kurumları Öğrenci Konseyleri
K
ve Yüksek
köğretim
Kurumlları Ulusal Öğrenci
Ö
Ko
onseyi Yöneetmeliği hük
kümlerine uygun
u
olarak
ak gerçekleşştirilmesi
için Öğrrenci Konseeyi Genel Kurulunca
K
seeçilen kurullu,
h
h) Öğrenci Konseyi Yönetim
Y
Ku
urulu: Öğreenci Konsey
yinin yönetiim organını,
ii) Öğrenci Konseyi
K
Deenetleme K
Kurulu: Öğrrenci Konseeyinin denettleme organ
nını,
jj) Öğrencii Konseyi Başkanı: Ö
Öğrenci Ko
onseyinin ve
v Öğrenci Konseyi Yönetim
Y
Kurulu’’nun başkannını,
k
k) Yükseeköğretim Kurumlaarı Ulusa
al Öğren
nci Konseeyi: Türk
kiye’deki
yüksekööğretim kurrumları öğreenci konseyyleri başkan
nlarının bir araya gelereek kurduğu
u öğrenci
birliğinii,
ll) Ulusal Öğrenci Konseyi
K
G
Genel Kuru
ulu: Yükseköğretim kurumları öğrenci
konseylleri başkanlaarından oluşan kurulu,
m
m) Ulusal Öğrenci
Ö
Ko
onseyi Kurrultayı: Yük
kseköğretim
m kurumlarıı öğrenci ko
onseyleri
başkanlarının katılıımıyla, gerççekleştirilenn öğrenci ko
onseylerinin
n genel kuruul toplantısın
nı,
n
n) Ulusal Öğrenci Konseyi
K
Ku
urultayı Divan
D
Kuru
ulu: Ulusall Öğrenci Konseyi
Kurultaayında günddem maddelerinin bu Yönerge essaslarına uy
ygun olarakk gerçekleşştirilmesi
için Uluusal Öğrenci Konseyi Genel
G
Kurullunca seçileen heyetini,
oo) Ulusal Öğrenci
Ö
Ko
onseyi Yön
netim Kuru
ulu: Ulusal Öğrenci K
Konseyi’nin yönetim
organınnı,
p
p) Ulusal Öğrenci Konseyi D
Denetleme Kurulu: Ulusal Ö
Öğrenci Konseyinin
denetlem
me organınıı,
rr) Ulusal Öğrenci
Ö
Ko
onseyi Başk
kanı: Ulusaal Öğrenci Konseyinin
K
n ve Ulusal Öğrenci
Konseyi Yönetim Kurulunun
K
başkanını,
b
iifade eder.
2547 saayılı Kanunnun 3 üncü maddesindee yapılmış bulunan tan
nımlar aksii belirtilmed
dikçe bu
Yönergee için de geeçerlidir.
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İK
KİNCİ KISIIM
Öğğrenci Konsseyi
BİR
RİNCİ BÖL
LÜM
Geenel Hüküm
mler

Ö
Öğrenci Teemsilcileri Seçimlerin
S
ne İlişkin Genel Esasla
ar
M
MADDE 5 - İYTE’d
de Öğrencii Konseyi üyelerinin belirlenmeesi ve orgaanlarının
oluşturuulması için yapılacak seçimler, Y
Yükseköğreetim Kurulu
unun belirleeyeceği bir takvim,
süre vee program esas alınarak İYTE R
Rektörlüğü tarafından gerçekleştitirilir. Bu süre ve
program
m içerisinde yapılan seççimlerde, biir birimde herhangi
h
birr nedenle soonuç alınam
maz ise, o
birimdee temsilci seçilmemiş
s
olur. Öğreenci temsilcciliklerine aday
a
olacakk öğrenciler, seçim
tarihindden en az biir hafta önce adaylıklar
arını ilan ed
derler ve seççimlerin yappılacağı tarihten bir
önceki ggünün mesaai bitimine kadar
k
seçim
m kampanyaasını yürüteb
bilirler.
Ö
Öğrenci Teemsilci Ada
aylarında A
Aranacak Nitelikler
N
M
MADDE 6 - Öğrencci temsilciliiklerine adaay olacak öğrencilerdde aşağıdak
ki şartlar
aranır:
aa) İlgili faküülte veya en
nstitünün kaayıtlı öğrenccisi olması,
bb) Siyasi paarti organlarrında üye veeya görevli olmaması,
cc) Yüksekööğretim kurumundan uzaklaştırıllmasını gerrektiren yüz
üz kızartıcı bir suç
işlemem
miş olması,
dd) Seçimin yapıldığı dö
önemde kayyıt dondurm
mamış olmassı.
Ö
Öğrenci Koonseyi Seçiim ve Çalış ma Esaslarrı
M
MADDE 7 aa) Yüksekööğretim Kurrulunun bellirleyeceği bir takvimd
de öğrenci temsilciliğiine aday
olacak ööğrencilerinn başvurularrı Enstitü vveya Fakülteelerce kabull edilir ve 66. madde hü
ükümleri
gereğincce durumlarrı değerlend
dirilerek adaaylığı kesin
nleşen adaylar ilan ediliir.
bb) Seçim faaliyetleri,
f
seçimlerinn yapılacağı tarihten bir
b önceki günün messai saati
bitiminee kadar yürüütülür.
cc) Seçimleer, Yüksek
köğretim K
Kurulunun belirleyeceeği bir taakvimde Rektörlük
R
tarafınddan belirleneen tarihte En
nstitü ve Faakültelerce yapılır.
y
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dd) Seçim Kurulu; Enstitüde
E
E
Enstitü Mü
üdürü veya Enstitü M
Müdür Yarrdımcısı,
Fakültellerde Dekaan veya Deekan yardım
mcısının baaşkanlığındaa (Başkan dahil) beş üyeden
oluşur.
Seçim K
Kurulu Ensstitüde ve Fakültelerde
F
e Öğrenci Temsilciliği
T
i
Seçimiyle ilgili tüm işlemleri
yürütmeekle sorumlludur. Seçim
m kurulları;; seçimlerin
n düzenli vee güvenlik iiçinde yapılabilmesi
için geerekli tedbirlerin alın
nmasını, seeçim duyurularının yapılmasını,
y
, oy sand
dıklarının
sağlanm
masını, oy sandıklarını
s
ın yerleriniin belirleneerek yerleştirilmesini, sandık kurrullarının
tespitinii ve görevleendirilmesin
ni sağlar.
Sandık kurulları seeçimlerin yürütülmesinnden, seçim
m bitiminde oyların heemen sayılm
masından
ve sonuucun bir tutaanakla belirllenerek ilgilli Dekanlığaa/Enstitüye iletilmesindden sorumlu
udur.

İKİİNCİ BÖLÜM
Öğrencii Konseyi Organları
O

Ö
Öğrenci Koonseyi Org
ganları
M
MADDE 8 - Öğrenci Konseyi
K
Orrganları, "B
Bölüm/Anab
bilim Dalı Ö
Öğrenci Tem
msilcisi",
"Bölüm
m/Anabilim Dalı Öğren
nci Temsilciileri Kurulu
u", "Fakültee/ Enstitü Ö
Öğrenci Tem
msilcisi",
"Öğrencci Konseyi Genel Ku
urulu", "Öğğrenci Konsseyi Kurultayı Divan Kurulu", "Öğrenci
"
Konseyi Yönetim Kurulu", "Öğrenci K
Konseyi Deenetleme Kurulu"
K
ve "Öğrenci Konseyi
Başkanıı"ndan oluşuur.

ÜÇÜ
ÜNCÜ BÖL
LÜM
üm, Anabiliim Dalı Öğ
ğrenci Temssilcisi
Bölü

Ö
Öğrenci Teemsilcisi Seeçimi
M
MADDE 9 - Bölüm/ Anabilim
A
Daalı Öğrenci Temsilcisi, İYTE’nin;
aa) Fakültedeeki her bir bölüm,
b
bb) Enstitüddeki her bir
b anabilim
m dalı öğ
ğrencilerince kendi aaralarından, seçime
katılanlaarın salt çoğğunluğuyla bir defaya m
mahsus olm
mak üzere ik
ki yıl için seeçilir.
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B
Bölüm/anabbilim dalı öğrenci
ö
tem
msilcilikleri seçimlerind
de, seçiminn yapılabilm
mesi için
birinci tur seçimleerde seçimiin yapıldığıı bölüm/an
nabilim dalıına kayıtlı öğrencilerin
n (varsa
n seçime
ikinci ööğretim öğrrencileri dahil) en az %60’ının, ikinci turdaa ise en azz %50’sinin
katılmassı şarttır. İlkk iki turda seçim
s
yapılaamaz ise üçüncü turda katılma şarttı aranmaz.
B
Bölüm/Anaabilim dalı Öğrenci T
Temsilcisiniin seçilme niteliklerinni kaybetmeesi yada
herhanggi bir nedeenle süresi bitmeden önce göreevinden ay
yrılması hal
alinde kalan
n süreyi
tamamlaamak üzeree, ilgili bölüm
m/anabilim
m dalında birr ay içerisin
nde aynı usüülle yeni bir temsilci
seçilir.
Ö
Öğrenci Teemsilcisinin
n Görevlerii
M
MADDE 100 - Bölüm/ Anabilim D
Dalı Öğrencci Temsilcisiinin görevleeri şunlardırr:
aa) Temsil etttiği bölüm//anabilim daalında Öğreenci Konsey
yi çalışmalar
arını yürütm
mek,
bb) Öğrenci Konseyi organlarının
o
n aldığı kararları temsiil ettiği birrimde duyurrmak ve
uygulam
malarını izleemek,
cc) Fakülte veya
v
enstitü
üdeki Bölüm
m/Anabilim Dalı Öğren
nci Temsilciileri Kurulu
toplantılarına katıllmak ve bu
u toplantılar
arda kendi bölüm/anab
bilim dalı ööğrencilerin
ni temsil
etmek,
dd) Temsil etttiği bölüm//anabilim daalındaki öğrrenci sorunllarını belirleemek ve bu
unların
çözümüü için Öğrennci Konseyin
nin ve İYTE
E’nin ilgili yönetim org
ganlarına ileetmek,
ee) Kendi böölüm/anabiliim dalı öğreencilerini, öğrenci
ö
etkin
nliklerinde ttemsil etmeek,
ff) Temsil etttiği bölüm//anabilim daalındaki öğrencilerle bu
b birimlerinn yönetim organları
o
arasındaa iletişimi geliştirmek,
g
gg) Temsil etttiği bölüm//anabilim daalındaki öğrrenci etkinliklerini kooordine etmek
k,
hh) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmessi sırasında temsil ettitiği bölüm/aanabilim
dalının akademik tooplantıların
na katılmak.
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DÖRD
DÜNCÜ BÖ
ÖLÜM
Bölüm, An
nabilim Daalı, Öğrencii Temsilcileeri Kurulu

Ö
Öğrenci Teemsilcileri Kurulu
K
M
MADDE 11 - Bölüm/A
Anabilim D
Dalı Öğrencii Temsilcileri Kurulu, İİYTE’nin:
aa) Fakülteleerinde bölüm
m,
bb) Enstitüsüünde anabiliim dalı,
ööğrenci tem
msilcilerindeen oluşur vve İYTE’n
nin ilgili ak
kademik birrimlerinde Öğrenci
Konseyi çalışmalarrını yürütürr. Bölüm/A
Anabilim Daalı Öğrenci Temsilcileeri Kurulu, Öğrenci
Konseyi Genel Kurrulu ve Yön
netim Kurulluna karşı so
orumludur.
B
Bölüm/Anaabilim Dalı Öğrenci Teemsilcileri Kurulu,
K
ilgilli Fakülte veeya Enstitü Öğrenci
Temsilccisinin başkkanlığında ayda
a
en az bbir defa top
planır. Toplaantı gündem
mi, yeri ve tarihi en
az yedii gün önce kurul baaşkanı taraafından öğrrenci temsiilcilerine dduyurulur. Kurulun
toplanabbilmesi içinn temsilci üy
ye sayısınınn salt çoğun
nluğunun kaatılımı, karaar alabilmessi için de
yapılacaak açık oyylamada kaatılanların ssalt çoğunlluğunun oy
yu gerekliddir. Oyların
n eşitliği
durumuunda başkannın oyu belirrleyicidir.
Ö
Öğrenci Teemsilcileri Kurulunun
K
n Görevlerii
M
MADDE 12
1 - Bölüm
m/Anabilim
m Dalı Öğ
ğrenci Tem
msilcileri Ku
Kurulunun görevleri
g
şunlardıır:
aa) Öğrenci Konseyi’niin aldığı kaararların, tem
msilcilerce birimlerindde duyurulm
ması için
çalışmalar yapmak ve uygulam
malarını izleemek,
bb) Bölüm/annabilim dalı sorunlarınnı tartışmak ve karara bağlamak,
b
cc) Bulundukkları fakültee ve enstitüüde ortak öğ
ğrenci etkin
nlikleri oluştturmak ve koordine
k
etmek,
dd) Bölüm/aanabilim dalı öğrenciileri arasın
nda iletişim
mi geliştirm
mek için çaalışmalar
yapmakk,
ee) Bölüm/annabilim dallı öğrencilerri ile ilgili birimlerin
b
akademik
a
vee yönetim organları
o
arasındaaki iletişimii geliştirmek
k için çalışm
malar yapm
mak,
ff) Çalışmalaarı ile ilgili raporlar hazzırlamak vee arşiv oluştturmak.
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BEŞ
ŞİNCİ BÖL
LÜM
Fa
akülte, Ensstitü Öğren
nci Temsilccisi

Ö
Öğrenci Teemsilcisi
M
MADDE 133 - Fakülte//Enstitü Öğrrenci Temsiilcisi, İYTE
E’nin:
aa) Fakülteleerindeki böllüm,
bb) Enstitüsüündeki anab
bilim dalı,
ööğrenci tem
msilcilerincee, kendi arallarından, seeçime katılaanların salt ççoğunluğuy
yla ve iki
yıl için seçilir. Sadece bir bö
ölüm/anabillim dalı bulunan faküllte veya ennstitülerde, var olan
Bölüm/A
Anabilim Dalı
D Öğrenci Temsilciisi, söz kon
nusu fakültte veya ens
nstitü’nün teemsilcisi
olarak ggörev yapar.
F
Fakülte/Ensstitü Öğrencci Temsilci sinin seçilm
me niteliklerrini kaybetm
mesi yada herhangi
h
bir nedeenle süresi bitmeden önce görevvinden ayrıllması halin
nde, kalan ssüreyi tamaamlamak
üzere, İY
YTE’nin ilggili fakülte veya enstittüsünde bir ay içerisind
de aynı usüllle yeni bir temsilci
seçilir. Y
Yeni temsillci seçilinceeye kadar, ffakülte veyaa enstitü öğ
ğrenci temsiilciliğine, İY
YTE’nin
ilgili faakülte veyaa enstitüsü
ündeki Bölüüm, Anabiilim Dalı Öğrenci T
Temsilcileri Kurulu
üyelerinnin kendi arralarından seeçeceği bir üye vekâlett eder.
Ö
Öğrenci Teemsilcisinin
n Görevlerii
M
MADDE 144 - Fakülte /Enstitü Öğğrenci Temssilcisinin gö
örevleri şunllardır:
aa) Temsil etttiği fakültee veya enstittüde Öğrencci Konseyi çalışmaların
ç
nı yürütmek
k,
bb) Öğrenci Konseyi organlarının aldığı karaarları, temsiil ettiği fakkülte veya enstitüde
e
duyurm
mak ve uygullamaları izlemek,
cc) Temsil ettiği faküllte veya ennstitüde öğrrenci sorun
nlarını belirrlemek ve bunların
çözümüü için Öğrennci Konseyi’nin ve İYT
TE’nin ilgilii yönetim orrganlarına illetmek,
dd) Bulunduuğu fakülte veya ensttitünün öğrrencilerini, öğrenci etkkinliklerind
de temsil
etmek,
ee) Temsil etttiği fakültee veya enstittüde öğrencci etkinliklerrini koordinne etmek,
ff) Temsil ettiği
e
fakültte veya ensstitüdeki Bö
ölüm/Anabilim Dalı Ö
Öğrenci Tem
msilcileri
Kurulu toplantılarıına başkanllık etmek vve kurulda alınan karaarları İYTE
E’nin ilgili yönetim
organlarrına iletmekk,
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gg) Öğrenciilerle ilgili konuların görüşülmeesi sırasınd
da, temsil eettiği faküllte veya
enstitünnün yönetim
m kurulu ve akademik kkurul toplan
ntılarına katıılmak.

ALT
TINCI BÖL
LÜM
Öğrenci K
Konseyi Gen
nel Kurulu
u

Ö
Öğrenci Koonseyi Gen
nel Kurulu
M
MADDE 15
1 - Öğrenci Konseyii Genel Ku
urulu, İYTE
E’nin enstittü ve fakülltelerinin
öğrenci temsilcileriinden oluşu
ur ve Öğrencci Konseyin
nde en yüksek karar orgganıdır.
Ö
Öğrenci Koonseyi Geneel Kurulunuun toplanab
bilmesi için
n üyelerininn salt çoğun
nluğunun
toplantıya katılmassı gerekir.
Ö
Öğrenci Koonseyi Geneel Kurulu, hher yıl en az
a bir kere olmak üzerre İYTE’nin
n "İYTE
Öğrencii Konseyi Kurultayı"
K
adıyla olağğan olarak toplanır vee Öğrenci K
Konseyi org
ganlarını
oluşturuur.
Ö
Öğrenci Koonseyi Kuru
ultayı ve güündemi, Öğ
ğrenci Konseyi Başkannı tarafındaan en az
onbeş ggün önce üyelere
ü
yazzılı olarak bildirilir. Yapılan du
uyuru üzerrine bu Yö
önergede
belirtileen toplantı yeter
y
sayısı sağlanamad
s
dığı takdirdee duyuru işllemi aynı şeekilde tekrarrlanır.
Ö
Öğrenci Konseyi
K
Gen
nel Kuruluunda organ
nların oluştu
urulması kkararları, to
oplantıya
katılanlaarın salt çooğunluğu, gizli oylam
ma ve açık
k sayım ilee; bunların dışındaki kararlar,
toplantıya katılanlaarın salt çoğ
ğunluğu ve aaçık oylamaa ile alınır.
Ö
Öğrenci Koonseyi Gen
nel Kurulu, Öğrenci Konseyi
K
Yö
önetim Kuruulunun kararı veya
Genel Kurul üyellerinin 1/4'ünün yazıılı başvurusu üzerine Yönetim Kurulu taarafından
bilir. Bu duurumlarda Genel
G
Kuru
ul toplantısıı en geç on
nbeş gün
olağanüüstü toplantıya çağrılab
içerisindde gerçekleeştirilir. Öğrrenci Konseeyinin olağanüstü yapıılan Genel K
Kurul toplaantılarını
ve günddemini Öğreenci Konsey
yi Yönetim Kurulu beliirler ve yürü
ütür.

Ö
Öğrenci Koonseyi Gen
nel Kurulun
nun Görevlleri
M
MADDE 166 - Öğrenci Konseyi G
Genel Kurulu
unun görevlleri şunlardıır:
aa) Öğrenci Konseyi
K
Baaşkanını seççmek,
bb) Öğrenci Konseyi
K
Yö
önetim Kuruulu üyelerin
ni seçmek,
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cc) Öğrenci Konseyi
K
Deenetleme Kuurulu üyelerrini seçmek
k,
dd) Öğrenci Konseyiniin ve İYTE
E’nin öğren
ncilerinin so
orunlarını ttartışmak ve karara
bağlamaak,
ee) Öğrenci Konseyinin
K
n dönem heddeflerini bellirlemek.

YED
DİNCİ BÖL
LÜM
Öğreenci Konseyyi Kurultay
yı Divan Kurulu

Ö
Öğrenci Koonseyi Kurrultayı Divaan Kurulu
M
MADDE 17 – Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan
D
Kuru
ulu, Yüksekköğretim Ku
urulunun
belirleyyeceği bir takvim esass alınarak Ö
Öğrenci Ko
onseyi Kuru
ultayı adı aaltında gerçekleşen
Öğrencii Konseyi seçiminde Öğrenci K
Konseyi Geenel Kurulu
u üyelerininn, üyelerin
ni, kendi
aralarınndan, seçim
me katılanların salt çoğunluğuy
yla seçtiği bir başkaan ve iki başkan
yardımccısından oluşur. Divan Kurulu üyeleri, Öğ
ğrenci Kon
nseyi Yöneetim ve Deenetleme
Kurulu seçimlerindde aday olam
mazlar.
Ö
Öğrenci Koonseyi Kurrultayı Divaan Kurulun
nun Görevlleri
M
MADDE 188 - Öğrenci Konseyi D
Divan Kurulu
unun görevleri şunlarddır:
aa) Öğrenci Konseyi
K
Ku
urultayı’ndaa gündemi yürütmek,
y
bb) Öğrenci Konseyi başkanlığı
b
ile Yönetim
m Kurulu ve
v Denetlem
eme Kurulu
u üyeliği
seçimlerine aday ollacaklar için
n ayrı ayrı sseçim pusullası hazırlam
mak,
cc) Öğrenci Konseyi başkanlığı
b
iile Yönetim
m Kurulu ve
v Denetlem
eme Kurulu
u üyeliği
seçimlerinin gizli oylama
o
ve açık
a sayım ille gerçekleşştirilmesini sağlamak,
dd) Öğrenci Konseyi başkanlığı
b
ile Yönetim
m Kurulu ve
v Denetlem
eme Kurulu
u üyeliği
seçimlerinin oylam
ma sonuçlarrını ve seçiilenleri, Öğ
ğrenci Konsseyi Kurulttayında ilan
n etmek.
Kurultaayı, yeni seçilen
s
Öğrenci Kon seyi Başkaanının kon
nuşması ilee kapatıp, kapanış
bildirgeesini hazırlayarak rektörlüğe sunm
mak.
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SEKİİZİNCİ BÖ
ÖLÜM
Öğrenci
Ö
Koonseyi Yöneetim Kurullu

Ö
Öğrenci Koonseyi Yön
netim Kuru
ulu
M
MADDE 19
1 - Öğrenci Konseyii Yönetim Kurulu, Öğ
ğrenci Konnseyi Genell Kurulu
üyelerinnin, üyelerinni, kendi arralarından, seçime katıılanların salt çoğunluğğuyla ve ikii yıl için
seçtiği; başkan, başkan
b
yard
dımcısı, geenel sekretter, sayman
n, halkla iilişkiler ve bilişim
mlusu, çalışm
ma gruplarıı sorumlusu
u, eğitim soorumlusu vee sağlık,
sorumluusu, dış ilişşkiler sorum
spor vee kültür sorrumlusu olm
mak üzere toplam dok
kuz öğrenciden; Öğren
enci Konsey
yi Genel
Kurulu’’nda bu saayıyı oluştu
uracak yeteerli temsilcci olmaması durumunnda başkan
n, genel
sekreterr, sayman, eğitim soru
umlusu ve sağlık, spo
or ve kültür sorumlusuu olmak üzzere beş
öğrencidden oluşur.. Öğrenci Konseyi
K
Yöönetim Kurrulu, Öğren
nci Konseyyi Genel Kurulu’na
K
karşı soorumludur.
Ö
Öğrenci Koonseyi Yön
netim Kuruulu, Öğrencci Konseyi Yönetim K
Kurulu Baaşkanının
yönetim
minde ayda en az bir kez toplanır.. Kurulun to
oplantı gündemi, yeri vve tarihi en
n az yedi
gün öncce başkan taarafından Yönetim Kurrulu üyelerin
ne duyurulu
ur. Kurulun toplanabilm
mesi için
kurul üüye sayısınıın salt çoğ
ğunluğunun katılımı, karar
k
alabilmesi için de yapılaccak açık
oylamadda katılanlaarın salt çoğunluğununn oyu gerek
klidir. Başk
kanın toplanntılara katıllamadığı
durumlaarda başkann yardımcısıı, başkan yaardımcısının
n olmadığı hallerde
h
başşkanın belirrleyeceği
bir Yönnetim Kurullu üyesi bu
u görevi yürrütür ve oy
y kullanabillir. Oylardaa eşitlik durrumunda
başkanın oyu, başşkanın olmaadığı toplanntılarda bu görevi yürrüten başkaan yardımccısı veya
Yönetim
m Kurulu üyyesinin oyu belirleyiciddir.
Ö
Öğrenci Koonseyi Yön
netim Kuru
ulunun Görrevleri
M
MADDE 200 — Öğrencci Konseyi Yönetim Kurulunun
K
gö
örevleri şunnlardır:
aa) Öğrenci Konseyi
K
Geenel Kuruluunun aldığı kararların
k
uy
ygulanmasıını sağlamak
k,
bb) İYTE’deeki öğrencilerin sorunnlarını belirllemek, görü
üş ve düşüüncelerini İY
YTE’nin
ilgili yöönetim organnlarına iletm
mek,
cc) Sivil tooplum kuru
uluşları ilee işbirliği yaparak, toplumsal dduyarlılık projeleri
geliştirm
mek ve bu projelere
p
İY
YTE içerisindde öğrenci katılımını
k
teeşvik etmekk,
dd) Ulusal vee uluslararaası "Eğitim vve Gençlik Programları’na öğrencci katılımınaa yönelik
çalışmalar yapmak,
ee) Ulusal vee uluslararası öğrenci bbirlikleri ve organizasyonları ile iliişkileri gelişştirmek,
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ff) Yemek, ulaşım, baarınma, kaffeterya, kullüp, burs, eğitim, sannat, kültür ve spor
alanlarınnda çalışmaa grupları olluşturmak vve bunların işlerliğini sağlamak,
gg) Çalışmalları hakkınd
da Öğrenci K
Konseyi Geenel Kurulu üyelerini biilgilendirmeek,
hh) Ulusal Öğrenci
Ö
Kon
nseyinin kar
ararlarını baağlı bulundu
uğu yüksekööğretim kurrumunda
duyurm
mak ve izlem
mek,
ii) Gerçekleşştirilen çalışşmaların rapporlarını haazırlamak vee arşiv oluştturmak.

DOKU
UZUNCU BÖLÜM
B
Öğrenci Kon
nseyi Denettleme Kuru
ulu

Ö
Öğrenci Koonseyi Den
netleme Kurrulu
M
MADDE 21
2 - Öğrencci Konseyi Denetleme Kurulu, Öğrenci
Ö
Konnseyi Genell Kurulu
tarafınddan, görev süresi
s
bitmeekte olan vve öğrenciliği en az ik
ki yıl daha ddevam edeccek olan
Öğrencii Konseyi Yönetim
Y
Ku
urulu üyelerri arasından
n, yeterli Yö
önetim Kuruulu üyesi olmaması
durumuunda, aynı şartlarda, Genel Kuurul üyeleeri arasındaan, seçimee katılanlarrın, salt
çoğunluuğuyla ve ikki yıl için seçilir. Öğrrenci Konseeyi Denetleeme Kuruluu, bir başkaan ve iki
üyeden oluşur.
Ö
Öğrenci Koonseyi Den
netleme Kurrulunun Görevleri
M
MADDE 222 - Öğrenci Konseyi D
Denetleme Kurulunun
K
görevleri
g
şunnlardır:
a) Öğreenci Konseyyi Yönetim
m Kurulununn Yükseköğ
ğretim Kuru
umları Öğrrenci Konseeyleri ve
Yüksekköğretim Kuurumları Ulusal
U
Öğreenci Konsey
yi Yönetmeeliği, İYTE
E Öğrenci Konseyi
Yönergeesi hüküm
mlerine ve Öğrenci Konseyi Genel
G
Kuru
ulu kararlaarına göre çalışıp
çalışmadığını denetlemek,
b) Yapttığı çalışmaalar hakkın
nda İYTE R
Rektörlüğün
nü ve Öğreenci Konseyyi Genel Kurulunu
K
bilgilenndirmek.
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ONU
UNCU BÖL
LÜM
Öğrencci Konseyi Başkanı
B

Ö
Öğrenci Koonseyi Başk
kanı
M
MADDE 23
2 - Öğrencci Konseyi B
Başkanı, Öğrenci Kon
nseyi Genell Kurulu tarrafından,
kurul üyyeleri arasıından, seçim
me katılanlaarın salt ço
oğunluğuylaa ve bir deffaya mahsu
us olmak
üzere ikki yıl için seeçilir.
K
Konsey Başşkanının seçilme niteliiklerini kay
ybetmesi vey
ya herhanggi bir nedenle süresi
bitmedeen önce görrevinden ay
yrılması haliinde kalan süreyi tamaamlamak üzzere aynı usulle
u
bir
ay içinnde yeni bir
b başkan seçilir. Y
Yeni başkaan seçilinceye kadar Öğrenci Konseyi
Başkanllığına Öğrennci Konsey
yi Yönetim K
Kurulu üyeelerinin kend
di aralarınddan seçeceği bir üye
vekâlet eder.
Ö
Öğrenci Koonseyi Başk
kanının Göörevleri
M
MADDE 244 - Öğrenci Konseyi B
Başkanının görevleri
g
şun
nlardır:
aa) İYTE öğrrencilerini ulusal
u
ve uluuslararası öğrenci
ö
etkin
nliklerinde ttemsil etmeek,
bb) Öğrencii Konseyi Yönetim
Y
K
Kurulu topllantılarının gündemini belirlemek
k ve bu
toplantılara başkannlık yapmak
k,
cc) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurrulunca alın
nan kararlarrın duyurulm
masını sağlamak ve
uygulannmasını izleemek,
dd) Görev süresi
s
bitim
minde iki yııllık faaliyeet raporunu bir sonrakki Öğrenci Konseyi
Kurultaayında sunm
mak,
ee) Öğrenciller ile ilgilii konuların görüşülmesi sırasındaa İYTE’nin senato ve yönetim
kurulu ttoplantılarınna katılmak..
B
Başkanın katılamadığı durumlardda, başkan yardımcısı
y
veya
v
başkannın belirleyeeceği bir
yönetim
m kurulu üyeesi toplantıllara katılır.
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ÜÇ ÜNCÜ KIS
SIM
ükümler
Çeşitli ve Son Hü

Ö
Öğrenci Koonseylerind
de Görev Y
Yapan Öğreencilerin Harcırah
H
Giiderlerinin
Karşılaanması
M
MADDE 25
2 - Ulusall Öğrenci K
Konseyi ve Öğrenci Konseyleri
K
organlarınd
da görev
yapan bbaşkan ve diğer
d
öğren
nci temsilcillerinin, bu Yönerge essasları doğrrultusunda yurt içi;
bütçe oolanakları ölçüsünde de yurt ddışı görevllendirilmeleeri, İYTE tarafından yapılır.
Harcırahhları, varsa katılım ücrretleri "İYTE
E Öğrenci Sosyal
S
Hizm
metler Bütçeesi’nden karşılanır.
Ö
Öğrenci Koonseyleriniin Çalışmallarının Koo
ordinasyon
nu ve Yürüttülmesi
M
MADDE 26
2 - Ulusaal Öğrenci Konseyi, çalışmaların
ç
nı Yüksekööğretim Kurulu ile,
Öğrencii Konseyi ise
i çalışmallarını İYTE
E ile koordiine etmek ve
v gerektiğiinde ilgili Kurul
K
ve
kurumlaarın onayını almak surretiyle T.C. Anayasasın
na ve yürürrlükteki diğğer mevzuatta uygun
olarak yyürütmek zoorundadır.
Ö
Öğrenci Teemsilcilikleerinin ve Orrganlardak
ki Görevlerrin Süresi
M
MADDE 27 - Ulu
usal Öğrennci Konsey
yi’nin ve Öğrenci K
Konseylerin
nin tüm
organlarrındaki öğreenci temsilcciliklerinin vve görevlerinin süresi iki
i yıldır.
Ö
Öğrenci Teemsilciliği Görevinin
G
S
Sona Ermeesi
M
MADDE 28
2 - Mezun
niyet veya başka bir nedenle İYTE’den iilişiği kesilen yada
13/1/1985 tarihli ve
v 18634 sayılı
s
Resm
mi Gazete’d
de yayımlan
nan Yüksekköğretim Ku
urumları
Öğrencii Disiplin Yönetmeliğin
Y
ne göre, hakklarında uzaaklaştırma veya
v
çıkarm
ma cezası keesinleşen
Ulusal Ö
Öğrenci Koonseyi ve Öğ
ğrenci Konsseyleri temssilcilerinin, öğrenci tem
msilciliği, üy
yeliği ve
buna baağlı tüm görrevleri sona erer.
Ö
Öğrenci Koonseylerinee Oda, Araaç ve Gereç Tahsisi
M
MADDE 29 - Öğrenci Konseyi’nne, bu Yöneergede yer alan görevlleri gerçekleştirmek
amacıylla İYTE tarrafından, ku
urum içindee uygun gö
örülen bir oda
o tahsis eedilir ve çallışmaları
için gerekli araç vee gereç sağlaanır.
U
Ulusal Öğrrenci Konseeyi Üyeliğin
nin Sona Ermesi
M
MADDE 30
3 - Öğren
nci Konseyii Başkanlığ
ğı sona ereen öğrencinnin Ulusal Öğrenci
Konseyi üyeliği de sona erer.
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E
Ek Madde 1 - Bu Yö
önergenin illgili maddeeleri uyarıncca seçilmiş olanların görevleri,
g
Yüksekköğretim Kurulunca
K
belirlenec ek takvim
m, süre ve
v prograam esas alınarak
gerçekleeştirilecek seçim
s
sonuççlarının açıkklanmasına kadar devam
m eder.
Yürrürlük
M
MADDE 31 - Bu Yön
nerge İzmir Y
Yüksek Tek
knoloji Enstitüsü Senat
atosunca 10//12/2013
tarihindde kabul edillmiştir.
Y
Yürütme
M
MADDE 322 - Bu Yöneerge hüküm
mlerini İYTE
E Rektörü yürütür.
y
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