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dece bir bö
Dalı Öğren
.  

stitü Öğrenc
bitmeden 

gili fakülte 
lci seçilince
a enstitüsü
ralarından se

emsilcisinin

4 - Fakülte 

ttiği fakülte

Konseyi o
lamaları izl

ettiği fakül
nci Konseyi

uğu fakülte

ttiği fakülte
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ölüm/anabil
ci Temsilci

ci Temsilci
önce görev
veya enstit

eye kadar, f
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tüsünde bir 
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tüde Öğrenc

aldığı kara

nstitüde öğr
TE’nin ilgili
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tüde öğrenc

stitüdeki Bö
ve kurulda 

LOJİ ENST
YÖNERGE
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nci Temsilc

ilcisi, İYTE
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lunan fakül
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renci sorun
i yönetim or

rencilerini, 

ci etkinlikler

ölüm/Anabi
alınan kara

TİTÜSÜ 
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arları İYTE
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Öğrenci Ko
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Öğrenci Ko
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Öğrenci Ko
i Konseyi K
ur. 

Öğrenci Ko
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Öğrenci K
arın salt ço
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Öğrenci Ko
Kurul üyel

üstü toplant
de gerçekle

demini Öğre

Öğrenci Ko

MADDE 16

a) Öğrenci K

b) Öğrenci K

İZMİR
ÖĞ

ilerle ilgili 
m kurulu ve 

onseyi Gen

15 - Öğren
inden oluşu

onseyi Gene
sı gerekir. 

onseyi Gene
Kurultayı" 

onseyi Kuru
üyelere yaz

yeter sayısı s

Konseyi Gen
oğunluğu, 
arın salt çoğ

onseyi Gen
lerinin 1/4
ıya çağrılab

eştirilir. Öğr
enci Konsey

onseyi Gen

6 - Öğrenci

Konseyi Ba

Konseyi Yö

R YÜKSEK
ĞRENCİ K

konuların 
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ALT

Öğrenci K

nel Kurulu

ci Konseyi
ur ve Öğrenc

el Kurulunu

el Kurulu, h
adıyla olağ

ultayı ve gü
zılı olarak 
sağlanamad

nel Kurulu
gizli oylam
ğunluğu ve a

nel Kurulu, 
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nel Kurulun

 Konseyi G
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önetim Kuru
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KONSEYİ Y

görüşülme
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Konseyi Gen
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ğan olarak 
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ma ve açık
açık oylama

Öğrenci K
ılı başvuru
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Kurulu beli

nun Görevl

Genel Kurulu

çmek, 

ulu üyelerin

LOJİ ENST
YÖNERGE

esi sırasınd
ntılarına katı

LÜM 

nel Kurulu

urulu, İYTE
nde en yüks

bilmesi için

az bir kere 
toplanır ve

ğrenci Kon
Yapılan du

e duyuru işl

nların oluştu
k sayım ile
a ile alınır.

Konseyi Yö
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Genel Kuru
anüstü yapı
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TİTÜSÜ 
ESİ 
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ılmak. 
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n üyelerinin 

olmak üzer
e Öğrenci K

seyi Başkan
uyuru üzer
lemi aynı şe

urulması k
e; bunların 

önetim Kuru
Yönetim 

ul toplantısı
ılan Genel K
ütür. 

leri şunlardı

ettiği fakül

tü ve fakül
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n salt çoğun

re İYTE’nin
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Kurulu ta
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Kurul topla
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 d
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 c
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 d
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Öğrenci Ko
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cısından ol
seçimlerind

Öğrenci Ko

MADDE 18

a) Öğrenci K

b) Öğrenci 
rine aday ol

c) Öğrenci 
rinin gizli o

d) Öğrenci 
rinin oylam

ayı, yeni s
esini hazırla

İZMİR
ÖĞ

Konseyi De

Konseyini

Konseyinin

Öğre

onseyi Kur

7 –  Öğren
akvim esas
seçiminde 

me katılanl
uşur. Diva

de aday olam

onseyi Kur

8 - Öğrenci

Konseyi Ku

Konseyi b
lacaklar için

Konseyi b
oylama ve a

Konseyi b
ma sonuçlar
seçilen Öğ
yarak rektö

R YÜKSEK
ĞRENCİ K

enetleme Ku

in ve İYTE
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enci Konsey

rultayı Diva

ci Konseyi 
s alınarak Ö

Öğrenci K
arın salt 
n Kurulu 
mazlar. 

rultayı Diva

 Konseyi D

urultayı’nda

başkanlığı 
n ayrı ayrı s

başkanlığı i
açık sayım il

başkanlığı 
rını ve seçi
renci Kon
rlüğe sunm

K TEKNOL
KONSEYİ Y

urulu üyeler

E’nin öğren

deflerini bel

DİNCİ BÖL

yi Kurultay

an Kurulu

Kurultayı D
Öğrenci Ko

Konseyi Ge
çoğunluğuy
üyeleri, Öğ

an Kurulun

Divan Kurulu

a gündemi y

ile Yönetim
seçim pusul

ile Yönetim
le gerçekleş

ile Yönetim
ilenleri, Öğ
seyi Başka

mak. 

LOJİ ENST
YÖNERGE

rini seçmek

ncilerinin so

lirlemek. 
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yı Divan K

Divan Kuru
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enel Kurulu
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unun görev

yürütmek, 
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m Kurulu v
ştirilmesini 

m Kurulu v
ğrenci Kons
anının kon

TİTÜSÜ 
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orunlarını t
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bir başka
nseyi Yöne

leri 

leri şunlard
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mak, 
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sağlamak, 
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seyi Kurult

nuşması ile

tartışmak v
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altında ger
n, üyelerin
an ve iki 
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dır: 

eme Kurulu

eme Kurulu
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tayında ilan
e kapatıp, 
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e karara 
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 c
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MADDE 1
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m Kurulu üy

Öğrenci Ko

MADDE 20

a) Öğrenci K

b) İYTE’de
önetim organ

c) Sivil to
mek ve bu p

d) Ulusal ve
lar yapmak

e) Ulusal ve

İZMİR
ÖĞ

Ö

onseyi Yön

19 - Öğren
ni, kendi ar
başkan yard
şkiler sorum
rumlusu olm
ayıyı oluştu
eğitim soru
. Öğrenci K

onseyi Yön
en az bir k

arafından Y
ın salt çoğ
arın salt ço
n yardımcısı
lu üyesi bu
şkanın olma
yesinin oyu 

onseyi Yön

0 — Öğrenc

Konseyi Ge

eki öğrenci
nlarına iletm

oplum kuru
projelere İY

e uluslarara
, 

e uluslarara

R YÜKSEK
ĞRENCİ K

SEKİ

Öğrenci Ko

netim Kuru

ci Konseyi
ralarından, 
dımcısı, ge

mlusu, çalışm
mak üzere 
uracak yete
umlusu ve 
Konseyi Yö

netim Kuru
ez toplanır.
önetim Kur
ğunluğunun 
ğunluğunun
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netim Kuru
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enel Kurulu

lerin sorun
mek, 

uluşları ile
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ası "Eğitim v

sı öğrenci b

K TEKNOL
KONSEYİ Y

İZİNCİ BÖ

onseyi Yöne

 

ulu 

i Yönetim 
seçime katı

enel sekret
ma grupları
toplam dok
erli temsilc
sağlık, spo

önetim Kur

ulu, Öğrenc
. Kurulun to
rulu üyelerin

katılımı, k
n oyu gerek
ardımcısının
rütür ve oy
ntılarda bu 
dir. 

ulunun Gör

Yönetim K

unun aldığı k

nlarını belirl

e işbirliği 
de öğrenci k

ve Gençlik 

birlikleri ve 

LOJİ ENST
YÖNERGE

ÖLÜM 

etim Kurul

Kurulu, Öğ
ılanların sa
ter, sayman
ı sorumlusu
kuz öğrenc
ci olmama
or ve kültü
rulu, Öğren

ci Konseyi 
oplantı gün
ne duyurulu
karar alabi
klidir. Başk
n olmadığı h
y kullanabil

görevi yür

revleri 

Kurulunun gö

kararların uy

lemek, görü

yaparak, t
katılımını te

Programlar

organizasy

TİTÜSÜ 
ESİ 

lu 

ğrenci Kon
lt çoğunluğ
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sı durumun
r sorumlusu
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ur. Kurulun 
lmesi için 
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örevleri şun
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nseyi Genel
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orumlusu ve
enci Konsey
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u olmak üz

yi Genel K

Kurulu Ba
ve tarihi en
toplanabilm
de yapılac

ntılara katıl
şkanın belir
a eşitlik dur
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nlardır: 

ını sağlamak

üncelerini İY

duyarlılık 
k, 

ci katılımına

işkileri geliş
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 f
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üyeden 

 Ö

 M
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dığını dene

tığı çalışma
ndirmek. 
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Öğrenci Kon
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onseyi Den

21 - Öğrenc
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Yönetim Ku
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R YÜKSEK
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netleme Kur
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m Kurulunun
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Konseyi Ge

ararlarını ba

porlarını ha

UZUNCU B
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rulu 

Denetleme 
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ri arasından
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rulunun G
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enel Kurulu 

ağlı bulundu

azırlamak ve

BÖLÜM 
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TİTÜSÜ 
ESİ 

eğitim, san
ağlamak, 

üyelerini bi

uğu yüksekö

e arşiv oluşt

ulu 

Öğrenci Kon
ki yıl daha d
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