
KIRGIZİSTAN―TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 
Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Kulüpleri 

Yönergesi 
 

Amaç ve Kapsam 
Madde 1 ―  Öğrenci Konseyi; 

a) Üniversitenin çağdaş bir eğitim kurumu olarak gelişmesine katkıda bulunmak, 
b) Öğrencilere, hür dünyanın temelini oluşturan demokrasi eğitimi ve deneyimi ile özgür 

ve demokrat birer kişilik kazandırmak,  
c) Öğrencileri lâik düşünce sahibi olarak yetiştirmek, 
d) Öğrenciler arasında etkili bir iletişimin kurulmasını sağlamak, 
e) Öğrencilerle üniversite yönetimi arasındaki ilişkiyi güçlendirerek çıkabilecek sorunla-

rın çözümünü kolaylaştırmak, 
f) Öğrencilerin ihtiyaçlarını ilgili üniversite yönetim organlarına duyurmak, 
g) Bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinliklerin düzenlenmesine katkıda bulunarak 

öğrencilerin zihin, ruh ve beden yönünden gelişmelerine yardımcı olmak, 
h) Başta Kırgızistan ve Türkiye Cumhuriyetleri olmak üzere bütün Türk cumhuriyet ve 

topluluklarından üniversiteye eğitim görmek üzere gelen öğrencileri birbirleriyle tanış-
tırmak ve kaynaştırmak, 

i) Öğrencilere Türk dünyasını bütün yönleriyle tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak, 
j) Öğrencilerde ulusal bilinç uyandırmak ve bu bilinci daima canlı tutmak, başka uluslara 

mensup öğrencilerle yakınlaşmayı sağlamak suretiyle bölge ve dünya barışına katkıda 
bulunmak, 

amacıyla kurulmuştur. 
Bu yönerge, Kırgızistan―Türkiye Manas Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin eğitim 
ve öğretim konularında ilgili kurul ve düzeylerde temsil edilmeleri ile sosyal, kültürel ve spor-
tif etkinlikleriyle ilgili esasları düzenler. 
 
Tanım ve Kısaltmalar 
Madde 2 ― Bu yönergede adı geçen, 
Üniversite: Kırgızistan―Türkiye Manas Üniversitesini, 
Rektörlük: Kırgızistan―Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğünü, 
Fakülte: Kırgızistan―Türkiye Manas Üniversitesine bağlı fakülteleri, 
Yüksek Okul: Kırgızistan―Türkiye Manas Üniversitesine bağlı yüksek okulları, 
Dekan: Kırgızistan―Türkiye Manas Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanlarını, 
Müdür: Kırgızistan―Türkiye Manas Üniversitesine bağlı yüksek okulların müdürlerini, 
Konsey: Kırgızistan―Türkiye Manas Üniversitesi Öğrenci Konseyini, 
Kulüp: Kırgızistan―Türkiye Manas Üniversitesinde faaliyet gösteren öğrenci kulüplerini  
tanımlar. 

 
Öğrenci  Konseyi 
Madde 3 ― Öğrenci Konseyi, üniversite öğrencilerini üniversite içinde ve dışında ulusal ve 
uluslararası düzeyde temsil eden tek yasal kuruluştur. 
Konsey, bütün fakülte ve yüksek okul öğrencilerini temsil etmek üzere, usulüne göre yapılan 
seçimlerin sonucuna göre belirlenen üyelerden oluşur. 
 
Öğrenci Konseyinin Organları 
Madde 4 ―  Konseyin organları şunlardır: 

a) Genel Kurul, 
b) Yönetim Kurulu, 
c) Denetleme Kurulu. 
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Genel Kurul 
Madde 5 ―  Konseyin en yetkili organı olup üniversite, fakülte, yüksek okul ve bölüm tem-
silcisi olarak seçilen üyelerden oluşur. Genel Kurul, üyelerinin yarıdan bir fazlasının katılı-
mıyla toplanır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, bir hafta sonra yapılacak ikinci top-
lantıda çoğunluk aranmaz. 
 
Genel Kurulun Görevleri: 
Genel Kurul; 

a) Konsey yönetim ve denetleme kurullarını seçmek, 
b) Konseyin yıllık faaliyet programını onaylamak, 
c) Yönetmelik ve yönerge değişiklik önerilerini ilgili kurullara bildirmek üzere belirle-

mek, 
d) Yönetim ve denetleme kurullarını ibra etmek, 
e) Yönetim kurulunun çağrısı üzerine Ekim ayının ilk haftasında olağan toplantısını 

yapmak, 
f) Öğrenci kulüplerinin yönetim kurullarına, konsey temsilcilerinden birini yönetim ku-

rulu üyesi olarak seçmek, 
görevlerini yerine getirir. 
 
Yönetim  Kurulu 
Madde 6 –  Genel Kurulun kendi üyeleri arasından seçeceği 5 (beş) üyeden oluşur. Bu üyele-
rin 3 (üç)’ü, Kırgızistan Cumhuriyeti vatandaşı olan üyeler arasından, 2 (iki)’si Kırgızistan 
Cumhuriyeti vatandaşı olmayan üyeler arasından bir yıl görev yapmak üzere seçilir. 
 
Yönetim  Kurulunun  Görevleri: 
Yönetim Kurulu; 

a) Rektörlük, dekanlık veya yüksek okul müdürlüğünün uygun göreceği zamanlarda ve 
sadece öğrencilerle ilgili konular görüşülürken, fakülte ve yüksek okulların yönetim 
kurulları ile üniversite senatosunun toplantılarında, Öğrenci Konseyi başkanı ve/veya 
bir üyesinin katılımıyla oy hakkı olmaksızın öğrencilerin sorunlarını, ihtiyaçlarını, eği-
tim ve öğretimle ilgili görüş ve düşüncelerini iletmek ve gerekirse toplantı üyelerini 
gerekli görülen konularda bilgilendirmek, 

b)    Üniversitedeki eğitim ve kültür faaliyetlerinin mükemmelleştirilmesi, spor faaliyet-
lerinin düzenlenmesi, öğrencilerin sağlık, dinlenme ve eğitim şartlarının iyileştirilmesi 
konularında teklifler hazırlayıp üniversite yönetimine sunmak,  

c) Üniversitede faaliyet gösteren tiyatro, spor, folklor vb. kulüplerin yönetiminde en az 
bir kişi ile konseyi temsil etmek, 

d) Üniversitede veya üniversite dışında öğrenciler arasında yapılacak bilimsel, sosyal, 
kültürel, sportif ve turistik etkinliklerde üniversiteyi temsil etmek, 

e) Öğrencilerle ilgili diğer bütün etkinliklerde üyelerini temsil etmek, 
f) Genel Kurulu toplantıya çağırmak, 

görevlerini yerine getirir. 
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Denetleme  Kurulu 
Madde 7 ― Genel Kurulun kendi üyeleri arasından seçeceği 3 (üç) üyeden oluşur. Bu üyele-
rin 2 (iki)’si Kırgızistan Cumhuriyeti vatandaşı olmayan üyeler arasından, 1 (bir)’i Kırgızistan 
Cumhuriyeti vatandaşı olan üyeler arasından bir yıl görev yapmak üzere seçilir. 
 
Denetleme  Kurulunun  Görevleri: 
Denetleme Kurulu; 

a) Yönetim Kurulunun gelir―gider hesaplarını üç ayda bir incelemek, 
b) Gerekli gördüğü hâllerde Genel Kurulu toplantıya çağırmak, 
c) Konseyin yıllık faaliyetleriyle ilgili olarak hazırlayacağı raporu Genel Kurulun görü-

şüne sunmak 
görevlerini yerine getirir. 

 
Seçme, Seçilme Koşulları ve Başvuru 
Madde 8 ―  Üniversitenin önlisans ve lisans seviyesindeki bütün öğrencileri, bölüm temsilci-
lerini seçme hakkına sahip tabii üyelerdir. Seçimlerde her üyenin sadece bir oy hakkı vardır. 
Üyeler, oylarını bizzat kullanırlar. Vekâlet yoluyla oy kullanılamaz. 
Bir öğrencinin bölüm, fakülte, yüksek okul veya üniversite temsilciliklerine aday olabilmesi 
için; 

a) Üniversitenin kayıtlı öğrencisi olması, 
b) Alt dönemlerden ikiden fazla başarısız dersinin bulunmaması, 
c) Hiçbir disiplin cezası almamış olması, 
d) Adlî sicilinin temiz olması, 
e) Üniversitedeki öğrenim süresinin, normal eğitim süresini aşmamış olması koşulları 

aranır. 
Seçimlerde aday olmak isteyen öğrenciler, seçim takviminin ilan edilmesinden sonra, seçimin 
birinci aşamasının yapılacağı tarihten beş gün önceki mesai bitimine kadar Seçim Kuruluna 
gerekli evrakla şahsen başvururlar. Seçim Kurulu, seçimin her aşamasından önce aday listele-
rini kolayca görülebilecek yerlerde ilan eder. 
 
Konseyin  Oluşturulması 
Madde 9 ― Öğrenci Konseyinin oluşturulabilmesi için, gizli oylamayla dört aşamalı bir se-
çim yapılır; 

a) Birinci aşamada, her yıl Eylül ayının son haftasında Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 
tarafından her bölüm için ayrı ayrı hazırlanmış seçmen listesinde adı bulunan öğrenci-
lerin oylarıyla, seçilebilme koşullarını taşıyan 2 (iki)’si Kırgızistan Cumhuriyeti va-
tandaşı, diğer 2 (iki)’si de Kırgızistan dışından gelen öğrencilerden olmak üzere  4 
(dört) temsilci seçilir. Birinci sınıftan son sınıfa kadar bütün bölüm öğrencilerinin seç-
tikleri bu temsilciler, “Bölüm Temsilcisi” ve “Genel Kurul Üyesi” sıfatını kazanırlar. 
Seçimin yapılabilmesi için seçmen listelerinin çoğunluğunun seçime katılması koşulu 
aranmaz. Aday sayısı yetersiz olsa da seçim yapılır. Seçimde her seçmen oy pusulası-
na en fazla dört farklı adayın ismini yazarak oyunu kullanır. Aynı adayın isminin bir-
den fazla yazıldığı seçim pusulaları geçersiz sayılır. 
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b) İkinci aşamada, birinci seçim sonucunun ilan edilmesinden en az iki tam gün sonra bö-
lümlerden temsilci olarak seçilenler toplanarak kendi aralarından, 1 (bir)’i Kırgızistan 
dışından olmak üzere, 2 (iki) kişiyi fakülte veya yüksek okul temsilcisi olarak seçerler. 
Seçilenlerin Bölüm Temsilciliği sıfatı da devam eder. Seçimde her temsilci, en fazla 
iki adayın ismini oy pusulasına yazabilir.  

c) Üçüncü aşamada, fakülte ve yüksek okul temsilciliği seçimlerinin tamamlanmasından 
iki hafta sonra, Genel Kurul toplanarak kendi üyeleri arasından seçeceği 1 (bir) başkan 
ve 2 (iki) kâtip üyeden oluşan Divan Heyetini belirler. Toplantısına Divan Heyeti yö-
netiminde devam eden Genel Kurul, diğer gündem maddelerini görüştükten sonra, 5 
(beş) kişiden oluşan Konsey Yönetim Kurulu ve 3 (üç) kişiden oluşan Konsey Denet-
leme Kurulu üyelerini seçer. Seçimde her temsilci, oy pusulasında en fazla 5 Konsey 
Yönetim Kurulu adayının, en fazla 3 Konsey Denetleme Kurulu adayının ismini yaza-
bilir.  

d) Dördüncü aşamada, üçüncü aşama seçimlerinin tamamlanmasından 1 (bir) gün sonra, 
Yönetim Kurulu üyeleri toplanarak kendi aralarından Kırgızistan Cumhuriyeti vatan-
daşı olan bir kişiyi başkan, Kırgızistan Cumhuriyeti vatandaşı olmayan bir kişiyi baş-
kan yardımcısı, bir kişiyi genel sekreter, bir kişiyi de muhasip üye olarak belirlerler. 
Aynı tarihte Denetleme Kurulu üyeleri de toplanarak kendi aralarından bir başkan se-
çerler. Denetleme Kuruluna, Kırgızistan Cumhuriyeti vatandaşı olmayan bir öğrenci 
başkan olarak seçilir.   

e) Aynı öğrenci Yönetim Kurulu başkanlığına, en fazla iki defa seçilebilir. Kırgızistan 
vatandaşı olmayan öğrenciler arasından seçilen başkan yardımcısı ise, Yönetim Kuru-
lu başkanının olmadığı yer ve durumlarda temsil görevini üstlenir.  

f) Her aşamada temsilci olarak seçilenlerin görev süreleri bir yıldır. 
 
Seçim  Kurulu  
Madde 10 ― Seçim Kurulu, öğrenci işlerinden sorumlu rektör yardımcısının başkanlığında 
akademik personel arasından Rektörlük tarafından görevlendirilecek iki kişi de dahil olmak 
üzere üç kişiden oluşur. Seçim kurulu;  

a) Seçimin yapılacağı Eylül ayının üçüncü haftasında, seçim takvimini ilan eder, 
b) Seçimin yapılacağı salonu veya salonları belirler, 
c) Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının hazırlayacağı seçmen listelerini herkesin görebi-

leceği bir yerde ilan eder, 
d) Oy pusulalarını hazırlar, 
e) Sandık kurullarını tespit eder, 
f) Seçimle ilgili diğer bütün hazırlıkları ve işlemleri yapar,  
g) Seçimlerden sonra sonucu bir tutanakla Rektörlüğe bildirir. 

 
Onay 
Madde 11 ―  Seçim sonuçları, Rektör ve Rektör Vekili tarafından onaylandıktan sonra ke-
sinlik kazanır. Ancak, gerekli görülürse Rektörlük tarafından seçimler iptal edilerek yenilene-
bilir.  

 
Öğrenci  Kulüpleri 
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Madde 12 ―  Öğrenci Konseyi eğitim, bilim, kültür, turizm ve spor alanlarıyla ilgili etkinlik-
lerini kurulacak olan öğrenci kulüpleri aracılığıyla yürütür. Bunun için; 

a) Başlangıçta üniversite içerisinde satranç, şiir, tiyatro, folklor, spor, turizm, fotoğrafçı-
lık, müzik ve çevre kulüpleri kurulur. 

b) Daha sonra ihtiyaç duyulursa Konseyin Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı aracılığıyla 
yapacağı önerinin Rektörlük tarafından kabul edilmesi durumunda yeni kulüpler kuru-
labilir. 

c) Üniversitenin bütün öğrencileri, ilgi duydukları kulüp veya kulüplere üye olabilirler. 
d) Kulüp üyesi öğrenciler, üyesi oldukları kulüplerin Genel Kurulunu oluşturdukları için 

yönetim kurullarını belirleyen seçimlerde oy kullanma hakkına sahiptirler. Buna göre 
bir öğrenci, üyesi olduğu bütün kulüplerin seçimlerinde ayrı ayrı oy kullanabilir. Her-
hangi bir kulübe üye olmayan öğrenciler, oy kullanma hakkına sahip değildirler. 

e) Öğrenci Konseyinin bağlı olduğu seçme ve seçilme ile ilgili diğer koşullar (Madde: 8, 
9), öğrenci kulüpleri için de geçerlidir. 

f) Kulüplerin Yönetim Kurulları, 5 (beş) üyeden oluşur. Bunların 4 (dört)’ü kulüplerin 
Genel Kurulu tarafından ve kendi üyeleri arasından, 1 (bir)’i de Öğrenci Konseyinin 
Genel Kurulu tarafından ve kendi üyeleri arasından her yıl Ekim ayının son haftasında 
seçilir. 

g) Kulüp yönetimine seçilenlerin en az 2 (iki), en çok 3 (üç)’ü Kırgızistan Cumhuriyeti 
vatandaşı olabilir. Seçilen üyeler, kendi aralarından bir başkan, bir başkan yardımcısı, 
bir sekreter ve bir muhasip üye seçerler. 

h) Kulüp başkanlığı için Kırgızistan Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranmaz. Ancak, 
başkanın Kırgızistan Cumhuriyeti vatandaşı olması hâlinde, yardımcısının Kırgızistan 
Cumhuriyeti dışından olması, başkanın Kırgızistan Cumhuriyeti dışından olması hâ-
linde de yardımcısının Kırgızistan Cumhuriyeti vatandaşı olması şarttır. 

i) Kulüp Yönetim Kurullarına seçilenlerin görev süreleri bir yıldır. 
 
Yürürlükten Kaldırma  
Madde 13 ― Kırgızistan―Türkiye Manas Üniversitesi Senatosunun 01.03.2001 tarih ve 4 
sayılı toplantısında alınmış bulunan 2001―34 numaralı Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Kulüp-
leri Yönergesi ve bu yönergeyle ilgili Yönetim Kurulunca alınmış diğer maddeler yürürlükten 
kaldırılmıştır.  

 
Yürürlük 
Madde 14 ― Bu yönerge, Kırgızistan―Türkiye Manas Üniversitesi Senatosu tarafından ka-
bul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 
 
Yürütme  
Madde 15 ― Bu yönerge, Kırgızistan―Türkiye Manas Üniversitesi Rektör ve Rektör Vekili 
tarafından birlikte yürütülür. 
 
Bu yönerge, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Senatosunun 15/01/2008 tarih ve 1 
nolu toplantısında alınan 2008-1.8 sayılı kararıyla onaylanmıştır. 


