GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ
Amaç
Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Fakülte veya Bölüm öğrencilerinin akademik, sportif ve
kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasında öğrencilerin görüşlerini belirleyerek, eğitim ve yönetim
organlarına iletmek ve söz konusu organlar ile öğrenciler arasındaki iletişimi oluşturmak amacı
ile kurulacak olan Öğrenci Konseyinin kuruluş ve çalışma esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 - Bu yönerge Galatasaray Üniversitesi lisans öğrencilerini kapsar.
Tanımlar
Madde 3a)Öğrenci Temsilcisi: İlgili Fakülte veya Bölümde kayıtlı öğrenciler tarafından seçilen
öğrencidir.
b)Öğrenci Konseyi: Tüm öğrenci temsilcilerinden oluşan kuruldur.
c)Öğrenci Konseyi Başkanı: Öğrenci Konseyini oluşturan öğrenci temsilcilerinin oylarıyla
seçilen öğrencidir.
Secimler
Madde 4 - Rektör; her eğitim ve öğretim yılı başında ve seçim gününden bir hafta önce, seçimin
yerinin, gününün ve saatinin, ilanlar asılması suretiyle, tüm öğrencilere duyurulmasını sağlar.
a)Öğrenci Temsilcisi: Her eğitim ve öğretim yılı başında, ilgili Dekan veya Bölüm
Başkanının denetiminde, bir Öğrenci Temsilcisi seçilir. Seçimin geçerli olması için, kayıtlı
öğrenci sayısının % 80’inin oy kullanmış olması gerekir. Bu seçim, Dekan veya Bölüm
Başkanının yönetiminde, öğrenciler arasından açık oyla belirlenen üç kişiden oluşan bir sandık
kurulunun gözetiminde, gizli oy ve açık sayım esasına göre yapılır.
Öğrenci Temsilcisi seçilebilmek için, fakülte veya bölümdeki kayıtlı öğrenci sayısının
yarısından bir fazlasının oyunu almak gereklidir. Bu oran sağlanamadığı takdirde, en geç bir hafta
içinde, ilk seçimde en yüksek oy alan iki aday arasında ikinci bir seçim yapılır. İkinci seçimin
geçerli olması için, fakülte veya bölüme kayıtlı öğrenci sayısının % 50’sinin oy kullanmış olması
gerekir. Bu defa da, yeterli katılım çoğunluğu sağlanamaması durumunda, Öğrenci Temsilcisi,
ilgili Fakülte Dekanlığı veya Bölüm Başkanlığı tarafından re’sen seçilir.
b)Öğrenci Konseyi Başkanı: Öğrenci Konseyi ayda en az bir kere toplanır. Konseyin ilk
toplantısı, Rektör tarafından belirlenen bir Rektör Yardımcısının başkanlığında yapılır ve bu
toplantıda Öğrenci Konseyi Başkanı ve yardımcısı seçilir. Seçimde Öğrenci Konseyi Başkanı
veya yardımcısı seçilebilmek için, Öğrenci Temsilcileri sayısının yansından bir fazlasının oyunu
almak gereklidir. Başkan, Öğrenci Konseyini ve tüm üniversite öğrencilerini temsil görevini
üstlenir.

Temsilcilerin Görevleri ve Uygulama
a)Öğrenci Temsilcileri: Fakülte veya Bölüm öğrencilerini ilgilendiren sorunların
çözümüne katkıda bulunmak, bunları ilgili eğitim ve yönetim kademelerine iletmek, sosyal ve
kültürel faaliyetleri gerçekleştirmek için eğiticiler ve yöneticilerle öğrenciler arasında iletişimi
sağlamaktır.
b) Öğrenci Konseyi Başkanı: Eğitim ve öğretimle ilgili konulara ve öğrencilerin
Üniversiteyle ilgili sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla Öğrenci Konseyi
tarafından görüşülmesi istenen konulan Rektörlüğe yazılı olarak iletir. Rektörün daveti üzerine,
oy hakkı olmaksızın Üniversite Senatosuna katılır. Öğrenci Konseyi Başkanı, gündemin ilk
sırasına alman Konseyin talebine ilişkin konuların görüşülmesinden sonra toplantıdan ayrılır.
Öğrenci Konseyi Başkanı, görüşülen konularla ilgili gerekli açıklamaları Öğrenci Temsilcilerine
iletmekle yükümlüdür.
c)Öğrenci Konseyi: Üniversite içinde veya Üniversitelerarası düzeyde sosyal ve kültürel
faaliyetler düzenler ve/veya katılır. Bu faaliyetlerin örgütlenmesinde gönüllü öğrencilerden
oluşan komisyonlara Öğrenci Konseyi üyelerinden biri başkanlık eder.
Madde 6 - Öğrenci Konseyinin düzenleyeceği sosyal ve kültürel faaliyetler Rektörlük iznine
bağlıdır.
Öğrenci Temsilcilerinde Bulunması Gereken Nitelikler
Madde 7 - Öğrenci Temsilcilerinin;
a)Herhangi bir siyasi partiye kayıtlı olmamaları,
b)Fakülte veya Bölümlerin lisans düzeyinde en az 1. sınıfında kayıtlı olmaları ve alt sınıf veya
yarıyıllardan toplam bir dersten fazla başarısız derslerinin bulunmaması,
c)Öğrenim gördükleri sürenin, normal öğrenim sürelerini aşmamış olması,
d)Herhangi bir disiplin cezası almamış olmaları ve adli sabıkalarının bulunmaması gereklidir.
Madde 8 - Yukarıda belirtilen niteliklere sahip olmayan öğrenciler, Öğrenci Temsilcisi olmak
için aday olamazlar. Bu niteliklere sahip olmadıkları sonradan anlaşılan Temsilcilerin,
Temsilcilik sıfatı kendiliğinden sona erer.
Madde 9 - Öğrenci Temsilcileri ve Öğrenci Konseyi Başkanı, sadece seçildikleri eğitim ve
öğretim yılı süresince görev yaparlar ve daha sonraki eğitim ve öğretim yıllarında yeniden
aday olamazlar.
Yürürlük
Madde 10 - Bu yönerge, Galatasaray Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren
yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 11- Bu yönerge hükümlerini, Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.

