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Üsküdar Üniversitesi Öğrenci 
Konsey Başkanı



• Öğrenci Konseyi; öğrencilerin sorunlarını belirleyen ve 
çözüm sürecinde aktif rol oynayan, öğrencilerin görüş ve 
isteklerini ilgili kişilere aktaran, sosyal, kültürel ve 
akademik projeler yaparak üniversite sürecini efektif 
hale getirmeye çalışan birimdir.



Biz Kimiz?

Öğrenci Konsey 
Başkanı: Büşra 
Özdoğan

Öğrenci Konsey 
Başkan Yrd: İbrahim 
Buhari Güzel

Genel Sekreter: Elif 
Özaydın

Sayman: Mustafa 
Arslan

Eğitim Sorumlusu: 
Emrullah Buruk

Sks Sorumlusu: Sinan 
Mert



• İnsanlar kendilerini tanımladıkları 
özelliklerle var olurlar ve yaşamlarını 
şekillendirirler. Kurumlarda tıpkı insanlar 
gibi yaşayan canlı mekanizmalardır ve 
onları da ayakta tutan şey temel 
ilkeleridir. Üniversitemizin de 4 temel 
ilkesi var. Öğrenci Konseyi olarak 
görevlerimizi bu rehber ilkeler 
güvencesiyle rahatlıkla yapıyoruz.

✔ Eleştirilebilirlik

✔ Özgürlükçülük

✔ Çoğulculuk

✔ Katılımcılık



Yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin sorunlarını belirlemek, görüş ve 
düşüncelerini yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim organlarına iletmek,



Eleştirilebilir Olmayı ve Katılımcılığı 
Destekleyen Üniversite Anlayışı





Öğrenci Konseyi Sürece Nasıl Dahil Oluyor?



Öğrencilerin Üniversite Sürecine Entegrasyonu

• "Kampüse Hoşgeldin" 
stand'larımızda, 
arkadaşlarımızın okuyacakları 
şehre ve üniversiteye 
adaptasyonları için, konseyin 
yapacağı sosyal sorumluluk 
projeleri, öğrenci kulüpleri 
etkinlikleri, barınma ve burs 
imkânları hakkında rehberlik 
hizmeti veriyoruz.





Uluslararası Öğrenciler 
• İstanbul'un kültürel zenginliğini keşfedebilmeleri için ücretsiz istanbul 

turu



Kaynaklara ulaşımda öğrencileri 
bilgilendirme
• Kütüphane, kitap, dergiler

• Kaynaklarımız var ve alınan kararlarda öğrenciden yana bir tutum sergileniyor.

• https://kutuphane.uskudar.edu.tr/

https://kutuphane.uskudar.edu.tr/


Toplumsal 
duyarlılık 
projeleri

‘Her Okula Bir Kütüphane’ projemizle birlikte ihtiyacı olan okullara sadece kitap 
yardımı değil a dan z ye yeniden kütüphane inşa ediyoruz. Bu kapsamda yapılan 
kütüphanelerimiz,

Kocaeli Kartepe Arslanbey Orta Okulunda İcat Çıkarma Atölyesi yapıldı.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde Ali Altıparmak Ortaokulunda kütüphane kurulumu 
yapıldı.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde bulunan Beyören Köyünde Özel Öğretim Okuluna 
Gelişim Atölyesi yapıldı.

Söğüt-Küre Dursun Fakıh Ortaokulu´na Kütüphane ve akıl oyunları etkinlik alanı 
yapıldı.

Kuracağımız kütüphanelere gelir sağlamak amacıyla düzenlenen kermeslerimiz var. 

3 yıldır Arakanda bulunda 300 kişilik yetimhaneye sağlık taraması projesi için çeşitli 
etkinlikler ile gelir sağlamaya çalışıyoruz.

Atkı- bere yardımı



Söğüt-Küre Dursun Fakıh Ortaokulu



Sağlık Kültür Spor 
Direktörlüğü 
ve Kulüpler iş 
birliğiyle 350'ye 
yakın salon programı



Geleneksel Kültürel Faaliyetlerimiz



Üniversite serüvenlerine eşlik ettiğimiz arkadaşlarımızın mezuniyet coşkusuna mezuniyet 
balosu ile ortak oluyoruz. BU BİR VEDA DEĞİL! MEZUNLAR DERNEĞİ SÜRECİ ENTEGRASYONU



• Görüş, Öneri, Şikayet

• ogrencikonseyi@uskudar.edu.tr

• busramuallaozdogan@gmail.com

• 5344678913

mailto:ogrencikonseyi@uskudar.edu.tr
mailto:Busramuallaozdogan@gmail.com

