T.C.BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ SENATOSU YÖNERGESİ
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı, Beykent Üniversitesi Öğrenci Senatosunun
oluşturulması ve işletilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Beykent Üniversitesi bünyesinde oluşturulan Öğrenci
Senatosunun kuruluş esasları ve işletilmesiyle ilgili hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu yönerge Beykent Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı teşkilat, görev ve çalışma
usulleri yönergesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Öğrenci Senatosunun Oluşturulması
MADDE 4 – (1) Beykent Üniversitesi öğrenci senatosu aşağıda dağılımları verilen toplam 25
üyeden oluşur.
Grup
Öğrenci Konseyi Başkanı
Öğrenci Kulüpleri Temsilcileri
Yabancı Öğrenci Temsilcileri (Farklı
Ülkelerden olmak kaydı ile)
Üstün Başarılı Öğrenci Temsilcileri
Engelli Öğrenci Temsilcileri
TOPLAM

Üye Sayısı
1
15
3
5
1
25

Öğrenci Senatosu’nun Amaç ve Görevleri
MADDE 5 – (1) Öğrenci Senatosunun amacı; Beykent Üniversitesi’ne kayıtlı öğrencilerin
eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesine yardımcı olmak,
yükseköğretim kurumları yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak
öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek, öğrencilerin sorunlarını tespit
etmek ve yönetime bildirmek, öğrencilerin, iç paydaş olarak eğitim – öğretim, kalite ve
akreditasyon süreçlerine katılım ve katkılarını sağlamak.
MADDE 6 – (1) Üye seçimi;
a) Öğrenci Konsey Başkanı öğrenci senatosunun doğal üyesidir.
b) Farklı alanlarda faaliyet gösteren öğrenci kulüplerinden Öğrenci Dekanlığının
belirleyeceği 15 temsilci, öğrenci senatosu üyesi olarak seçilir.
c) Öğrenci Senatosu üyesi olmak için başvuran yabancı uyruklu öğrenciler arasında
yapılacak gizli oylama ile 3 yabancı uyruklu öğrenci senato üyesi olarak belirlenir.
ç) Üniversitenin başarılı (Genel Not Ortalaması 3.50’dan yüksek olan) öğrencileri, öğrenci
senatosu üyeliğine aday olabilir. Başvuran öğrenciler arasından not ortalaması en
yüksek olan 5 öğrenci belirlenir. Üstün başarılı öğrencilerin belirlenmesinde bir önceki
eğitim – öğretim yılının final sınavları sonundaki Ağırlıklı Genel Not Ortalaması esas
alınır.
d) Öğrenci Senatosu üyesi olmak için başvuran engelli öğrenciler arasında yapılacak gizli
oylama ile 1 engelli öğrenci senato üyesi olarak belirlenir.
e) Üye seçiminde öğrencilerin herhangi bir disiplin suçu veya yüz kızartıcı bir suçu

f)

bulunmaması şartı aranır.
Tüm üyeler 1 yıllık süre ile seçilir.

MADDE 7 – (1) Aşağıdaki durumlarda Senato üyeliği sona erer;
a) İstifa,
b) Herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymiş olmak veya disiplin cezası almış olmak,
c) Mezuniyet.
(2) Senato üyeliği sona eren üyelerin yerine aynı usulle yeniden seçim yapılır.
Öğrenci Senatosunun Toplanması
MADDE 8 – (1)
a) Öğrenci senatosu eğitim öğretim dönemlerinde olağan olarak her dönem başında Öğrenci
Dekanlığı tarafından çağrılı olarak aşağıdaki kişilerle toplanır. Gerektiğinde olağanüstü toplantı
yapabilir.
1) Öğrenci Dekanı
2) Öğrenci Dekan Yardımcısı
3) Üyeler
b) Toplantıya Öğrenci Dekanı başkanlık eder.
c) Toplantı gündemi Öğrenci Dekanlığı tarafından hazırlanır. Öğrenci Senatosu üyeleri
toplantıdan en az iki gün önce gündem maddesi önerebilirler.
ç) Toplantı sırasında konuşulanlar ve alınan kararlar bir tutanak ile kayda alınır ve Rektörlüğe
sunulur.
d) Öğrenci Senatosunda alınan kararlar ayrıca bir karar defterinde muhafaza edilir.
e) Öğrenci senatosu üyeleri her eğitim – öğretim yılı güz yarıyılı başlangıcından itibaren 1 ay

içerisinde güncellenir ve ikinci ay içerisinde öğrenci senatosu ilk toplantısını yapar.

Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu yönerge, Senato tarafından kabul edilişini takip eden güz yarıyılından
itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu yönerge Beykent Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

