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IŞIK ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ KONSEYİ SEÇİM YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Işık Üniversitesi’nde öğrenci konseyinin seçim usullerini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu yönerge, Işık Üniversitesi öğrenci konseyi üyelerinin belirlenmesi ve organlarının oluşturulması
için yapılacak seçimler ile ilgili hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu yönerge, 31154 sayı ve 13 Haziran 2020 tarihli resmi gazetede yayınlanan Yükseköğretim
Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönet-
meliği’ne dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;

(a) Üniversite: Işık Üniversitesi’ni,

(b) Rektör: Işık Üniversitesi Rektörü’nü,

(c) Rektörlük: Işık Üniversitesi Rektörlüğü’nü,

(ç) Mütevelli Heyeti: Işık Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ni,

(d) Senato: Işık Üniversitesi Senato’sunu,

(e) Öğrenci Konseyi: Işık Üniversitesi’nde öğrencilerin kendi aralarında demokratik usüllerle
kurdukları öğrenci birliğini,

(f) Seçim Kurulu: Öğrenci temsilciliği seçimlerini yürütmek üzere Rektör tarafından be-
lirlenen kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Konseyi Seçimleri

Öğrenci temsilcileri seçimlerine ilişkin genel esaslar

MADDE 5 - (1) Üniversite’de Öğrenci Konseyi üyelerinin belirlenmesi ve organlarının oluşturulması için yapılacak
seçimler, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği bir takvim, süre ve program esas alınarak
Rektörlük tarafından gerçekleştirilir.

Seçim kurulu

MADDE 6 - (1) Seçim kurulu, öğrenci temsilciliği seçimlerini yürütmek üzere, bir öğretim elemanı başkanlığında,
üniversitenin tam zamanlı çalışanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen en az üç
kişiden oluşur.

(2) Seçim Kurulu’nun görevleri şunlardır:

(a) Seçim takviminin belirlenmesi,

(b) Seçimlerin, bu yönerge esaslarına uygun olarak, düzenli ve güvenlik içinde yapılması
için her türlü planlamanın gerçekleştirilmesi,
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(c) Öğrenci temsilcisi adaylarının başvurularının mevzuatta belirtilen nitelikler bakımından
değerlendirilip sonucuna göre adaylıklarının ret veya kabul edilmesi, ve kesinleşen aday-
ların ilanı,

(ç) Oy sandıklarının yerlerinin belirlenerek duyurulması ve seçim gününde yerleştirilmesinin
sağlanması,

(d) Oy pusulalarının bastırılması ve mühürlenmesi,

(e) Geçerli geçersiz oy tanımının yapılması,

(f) Seçim kurallarını ihlal eden veya seçim güvenliğini tehlikeye atanlar hakkında gerekli
işlemlerin yapılmasının sağlanması ve bu öğrencilerin gerektiğinde adaylıklarının iptal
edilerek disiplin soruşturmasına sevk edilmesi,

(g) Seçim sonuçlarının tutanaklar halinde Rektörlük makamına sunulması.

Adaylık ve seçim

MADDE 7 - (1) Çift anadal program öğrencileri sadece anadal programlarında aday olabilir ve oy kullanabi-
lirler.

(2) Aday listelerinin Seçim Kurulu tarafından ilan edilmesinden sonra, seçim takviminde belir-
tilen süre içinde adaylar kendilerini tanıtmak için bireysel kampanya etkinlikleri yürütebilir.
Kampüs içinde veya dışında yapılacak ya da elektronik ortamda yürütülecek tüm kampanya
çalışmaları için önceden Seçim Kurulu’ndan yazılı izin almak gerekir. Kampanya sırasında
adayların ve destekçilerinin uymaları gereken kurallar Seçim Kurulu tarafından belirlenerek
duyurulur.

(3) Seçmenler, Seçim Kurulu tarafından belirlenen yerlerdeki oy sandıklarında, oy pusulalarını
öğrenci kimliğini göstererek alırlar, gizli bir bölmede kullandıkları oylarını kapalı olarak sandığa
atarlar ve seçmen listesini imzalayarak seçim yerini terk ederler. Oy verme işlemi ilan edilen
seçim gününde Seçim Kurulu tarafından uygun görülen saatler arasında tamamlanır.

(4) Öğrenci Konseyinin oluşumu için yapılan seçimler gizli oy ve açık tasnif yoluyla yapılır. Sayım
işlemi oy verme işleminin bitimi ile derhal başlar. Sayım işlemi sonunda düzenlenecek tuta-
naklarda, seçime katılan öğrenci sayısı ve adayların aldıkları geçerli ve geçersiz oy sayıları
belirtilir. Şartları sağlayarak Öğrenci Temsilcisi olmaya hak kazanan öğrencilerin isimleri,
seçimden sonraki gün mesai bitimine kadar Rektörlüğe sunulur.

(5) Seçim süreci ve sonuçlarına yapılacak itirazlar en geç seçim tarihini izleyen iki iş günü mesai
saati bitimine kadar Seçim Kuruluna yapılır. İtirazlar, Rektörlükçe oluşturulacak üç kişilik
bir itiraz komisyonu tarafından kesin karara bağlanır. Komisyon seçimi yenileme kararı alırsa,
seçimler karar tarihinden itibaren en geç dört gün içinde tekrarlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

MADDE 8 - (1) 02/01/2019 tarihli Senato kararı ile kabul edilen ”Işık Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi”
yürürlükten kaldırılmıştır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

MADDE 9 - (1) Bu Yönerge Senato tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.
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