
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ VE KONSEYİ YÖNERGESİ

Amaç ve Kapsam
Madde 1 – Bu yönerge, Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin eğitim - öğretim ve araştırma etkinliklerinin

yanı sıra demokratik ortamda örgütlenmeleri; Üniversitenin çağdaş bir yükseköğretim kurumu olarak
gelişmesine katkıda bulunmaları; gereksinimlerini ve sorunlarını Üniversite yönetimine duyurmaları; özellikle
bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinliklerini düzenlemek amacıyla Üniversite Rektörlüğüne bağlı olmak
üzere kurulmuş olan Öğrenci Konseyi’nin çalışmalarını düzenler.

Bu yönerge Atatürk Üniversitesi’nin ön lisans ve lisans öğrencilerini kapsar.

Tanımlar
Madde 2 – Bu yönergede geçen
a) Üniversite : Atatürk Üniversitesi,
b) Birim : Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullar
c) Program : Öğrencisi olan ve diplomada belirtilen birim,
d) Sınıf  : İkili eğitim uygulanan programlarda I. ve II. öğretim sınıfları ayrı sınıflar olarak

değerlendirilir.
e) Sınıf Öğrenci Temsilcisi : Her sınıfta kayıtlı öğrencilerin, bir yıl süreyle seçtiği öğrenci,
f) Program Öğrenci Temsilcisi : İlgili programın sınıf öğrenci temsilcilerinin bir araya gelerek

oluşturduğu program öğrenci kurulu tarafından  seçilen öğrenci,
g) Program Öğrenci Kurulu : İlgili programın sınıf öğrenci temsilcilerinin bir araya gelerek

oluşturduğu kurul,
h) Birim Öğrenci Kurulu : Birimi oluşturan program öğrenci temsilcilerinden oluşan kurul,
i) Birim Öğrenci Temsilcisi : Birim öğrenci kurulunca kendi aralarından birim öğrencilerini temsil

amacıyla seçilen bir öğrenci,
j) Üniversite Öğrenci Konseyi : Üniversiteye bağlı tüm birimlerin birim temsilcilerinin oluşturduğu

kurul,
k) Üniversite Öğrenci Konseyi Başkanı: Üniversite Öğrenci Konseyini oluşturan

birim öğrenci temsilcilerinin kendi aralarından seçtikleri bir öğrenci,

l) Öğrenci Konsey Yürütme Kurulu : Üniversite  öğrenci  konseyi  başkanı,  başkan yardımcıları ve
genel sekreterden oluşan kurul,

m) Birim Seçim Kurulu : Birim yönetim kurulu kararı ile oluşturulan ve başkanlığını öğrenci
işlerinden sorumlu bir dekan/müdür yardımcısının yaptığı ilgili birimdeki en az iki öğretim elemanın da görev
aldığı kurul,

n) Sandık Kurulu : Her  bir  seçim  çevresi  için  birim  seçim  kurulu  tarafından  oluşturulan  ve
başkanlığını ilgili programdaki bir öğretim elemanının yaptığı aday olmayan iki öğrenciden oluşan kurul,

o) Üniversite Seçim Kurulu : Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulan ve başkanlığını bir
rektör yardımcısının yaptığı en az üç öğretim elemanından oluşan kurul,

Öğrenci Konseyinin Organları
Madde 3 – Öğrenci Konseyi, Birim Öğrenci Kurulları tarafından seçilen birim öğrenci temsilcilerinden

oluşur. Öğrenci Konseyinin organları şunlardır:
a) Birim Öğrenci Kurulu
b) Üniversite Öğrenci Konseyi
c) Konsey Yürütme Kurulu

Öğrenci Konseyinin Yetkileri, Etkinlikleri, Görevleri ve Oluşumu :
Madde 4 - Öğrenci konseyi, Atatürk Üniversitesi öğrencilerini Üniversite içinde, ulusal ve uluslar arası

düzeylerde Rektörlüğün iznini almak kaydıyla temsil edecek tek organdır.
Madde 5 - Üniversitenin önlisans ve lisans düzeyinde kayıtlı tüm öğrencileri konseyin doğal

üyeleridir. Seçimlerde her konsey üyesinin bir oy hakkı vardır. Üye, oyunu bizzat kullanır.
Madde 6 - Öğrenci Konseyinin etkinlikleri ve görevleri şunlardır :
Öğrencilerin sorunlarını, görüş ve düşüncelerini birim yönetimlerine ve Rektörlüğe iletmek.
Üniversitede, üniversiteler arasında veya yurt dışında yapılacak bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif

etkinliklerde üniversite öğrencilerini temsil etmek.
Rektörün daveti üzerine öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında senato ve yönetim kurulları

toplantılarında oy hakkı olmaksızın başkan veya yardımcılarından biri tarafından temsil edilmek.



Öğrenci Konseyi, çalışma ve etkinliklerini Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve yürürlükteki diğer
mevzuata uygun olarak yürütür.

Madde 7- Sınıf öğrenci temsilcileri program öğrenci kurulunu; program öğrenci temsilcileri birim
öğrenci kurulunu, birim öğrenci temsilcileri üniversite öğrenci konseyini; Üniversite Öğrenci Konseyi
Başkanı, başkan yardımcıları ve genel sekreter de Konsey Yürütme Kurulunu oluşturur.

Sınıf öğrenci temsilcileri temsil ettikleri öğrencilerin gereksinim ve sorunlarını program öğrenci
temsilcilerine; program öğrenci temsilcileri bu gereksinim ve sorunları birim öğrenci temsilcilerine; birim
öğrenci temsilcileri de gerektiğinde kendilerine iletilen gereksinim ve sorunları  Üniversite öğrenci konseyine
iletir.

 Birim Öğrenci Kurulları, uygun gördükleri aralıklarla toplanırlar, kendi birimlerini ilgilendiren,
Konseyin amaçları doğrultusundaki kararları salt çoğunlukla alırlar, gerektiğinde yetkili makamlara
önerilerde bulunurlar.

Madde 8 - Birim öğrenci temsilcisi, ilgili birim öğrencilerini temsil eder. Sekreter kurul kararlarının
yazılmasından ve yazışmalardan sorumludur.

Birim öğrenci temsilcisi, ilgili dekan veya müdürün daveti üzerine özellikle öğrencilerle ilgili konuların
görüşüleceği ilgili birim kurulu toplantılarına oy kullanmaksızın katılır.

Madde 9 – Konsey Yürütme Kurulu uygun gördüğü aralıklarla toplanır. Kurul kararlarını salt
çoğunlukla alır ve kararlar üyeler tarafından imzalanır.

 Konseyin almış olduğu kararların uygulanması için gerekli girişimleri yapar; ilgili makama önerilerde
bulunur.

Öğrenci Konseyi Başkanı rektörün daveti üzerine özellikle öğrencilerle ilgili konuların görüşüleceği
Üniversite Senatosu toplantısına oy kullanmaksızın katılır.

Program ve Birim Öğrenci Kurullarının Oluşumu
Madde 10- Program öğrenci kurulları, her sınıfta kayıtlı öğrencilerin seçtiği sınıf öğrenci

temsilcilerinden oluşur. Birim Öğrenci Kurulları, program öğrenci kurulları tarafından seçilen program
temsilcilerinden oluşur. Tek programdan oluşan birimlerde sınıf öğrenci temsilcileri birim öğrenci kurulunu
oluşturur.

Sınıf Öğrenci Temsilcisi Seçimi
Madde 11-  Birim Seçim Kurulunun, merkez yerleşkede Rektörlük Öğrenci İşleri Daire

başkanlığından, merkez dışında bulunan yerleşkelerde birim öğrenci işlerinden  aldığı onaylı seçmen
listeleri,  seçim tarihinden en az on beş gün önce duyurulur. Seçmen listesine itirazlar, duyuruyu izleyen ilk
beş gün içerisinde yapılır ve seçimden en az beş gün önce karara bağlanır. Öğrenciler sadece kayıtlı
bulundukları programda kayıtlı bulundukları sınıfın sınıf öğrenci temsilcisini seçmek için oy kullanırlar.

Seçimler seçim kurulunun belirlediği yerde, tarihte ve 9.00-17.00 (öğle tatili dahil olmak üzere)
saatleri arasında sandık kurullarının yönetiminde yapılır. Seçimde gizli oy ve açık sayım kuralı uygulanır.
Seçmenler bir adayın adını daha önce hazırlanmış mühürlü oy pusulalarına yazarak oy kullanırlar. Birden
fazla  ad  yazılan  oy  pusulası geçersiz  sayılır.  Bu  seçim  sonucunda  en  fazla  oy  alan  aday  sınıf  öğrenci
temsilcisi seçilir.

Seçimin geçerli olması için, seçmen listesindeki öğrenci sayısının en az % 80’ninin  seçime katılmış
olması gerekir.  Bu çoğunluk sağlanamadığı taktirde seçim kurulu tarafından belirlenen ve bir haftadan
erken, 15 günden geç olmayan bir tarihte seçim tekrarlanır. İkinci oylamada seçmen listesindeki öğrenci
sayısının % 50’sinin katılımı yeterli sayılır. İkinci turda % 50 katılımın olmadığı sınıflar temsil edilemez.
Seçilebilmek için katılan öğrencilerin yarıdan bir fazlasının oyunu almak yeterlidir.

Program Öğrenci Temsilcisi Seçimi
Madde 12 – Program Öğrenci Kurulu seçiminin kesin olarak sonuçlanmasından en geç bir hafta

sonra bölüm/program başkanının başkanlığında yapılacak ilk toplantılarında kendi aralarından program
öğrenci temsilcisini seçerler.

Bu seçime, kurulu oluşturan öğrencilerin tamamının katılımı gerekir. Program öğrenci temsilcisi
seçilebilmek için temsilci sayısının salt çoğunluğunun oyunu almak gerekir.  Bu koşullar sağlanamazsa aynı
gün ya da kararlaştırılacak bir başka günde en çok oy alan iki aday arasında seçimler iki kez daha
tekrarlanır. 2. veya 3. turda öngörülen koşullar gerçekleşmez ise 3. turda  en çok oy alan üye  program
öğrenci temsilcisi olur.

Program öğrenci temsilcisinin herhangi bir nedenle görevi bırakması veya bırakmak zorunda kalması
durumunda program öğrenci kurulu yeniden program öğrenci temsilcisi seçer.

Birim Temsilcisi Seçimi
Madde 13 – Birim Öğrenci Kurulu seçiminin kesin olarak sonuçlanmasından en geç bir hafta sonra

dekan/müdür veya yardımcılarından birinin başkanlığında yapılacak ilk toplantılarında kendi aralarından
birim temsilcisi ve birim temsilcisi yardımcılarını seçerler.

  Bu seçime, kurulu oluşturan öğrencilerin tamamının katılımı gerekir. Birim öğrenci temsilcisi
seçilebilmek için temsilci sayısının salt çoğunluğunun oyunu almak gerekir.  Bu koşullar sağlanamazsa aynı



gün ya da kararlaştırılacak bir başka günde en çok oy alan iki aday arasında seçimler iki kez daha
tekrarlanır. 2. veya 3. turda öngörülen koşullar gerçekleşmez ise 3. turda  en çok oy alan üye  birim
temsilcisi olur.

Birim öğrenci temsilci yardımcıları için de ayrıca seçim yapılır. Birim Öğrenci Kurulu Başkanı kurul
üyelerinden birini Birim Öğrenci Kurulu sekreteri olarak görevlendirir.

Birim öğrenci temsilcisinin herhangi bir nedenle görevi bırakması durumunda birim öğrenci kurulu
yeniden birim öğrenci temsilcisini seçer.

Üniversite Öğrenci Konseyi Başkanlığı İçin Seçim
Madde 14 – Rektörün veya Rektör Yardımcılarından birinin davetiyle birim öğrenci temsilcilerinden

oluşan Öğrenci Konseyi ilk toplantısını, birim öğrenci temsilcisi seçiminden en geç bir hafta sonra yapar. Bu
toplantıda birim öğrenci temsilcileri arasından Konsey Başkanı seçimi yapılır. Seçimin geçerli olması için
Konsey üyelerinin %80’ninin katılımı gerekir. Seçilebilmek için temsilci sayısının salt çoğunluğunun oyunu
almak gerekir. Bu koşullar sağlanamazsa aynı gün ya da kararlaştırılacak bir başka günde en çok oy alan iki
aday arasında seçimler iki kez daha tekrarlanır. 2. veya 3. turda öngörülen koşullar gerçekleşmez ise 3.
turda  en çok oy alan aday Konsey Başkanı olur.

Öğrenci Konseyi Başkan yardımcılıkları için ayrıca seçim yapılır ve en çok oy alan iki üye Konsey
Başkan yardımcıları olur.

Öğrenci Konseyi Başkanı, Öğrenci Konseyi üyelerinden birini genel sekreter olarak görevlendirir.
Öğrenci Konseyi Başkanının herhangi bir nedenle görevi bırakması durumunda Öğrenci Konseyi

yeniden Öğrenci Konseyi Başkanını seçer.

Seçim Zamanı
Madde: 15-  Sınıf, Program ve birim temsilcileri seçimi her yıl Mart ayı içerisinde Üniversite seçim

kurulunun  belirlediği takvime göre yapılır.

Öğrenci Temsilcisi Adaylarında Aranacak Nitelikler
Madde: 16- Öğrenci Konseyini oluşturan kurullara seçilecek öğrencilerde şu nitelikler aranır:
a) İlgili birimin kayıtlı öğrencisi olmak,
b) Herhangi bir siyasi parti, bir parti ile ilişkisi bulunan herhangi bir dernek veya toplulukla hiçbir

şekilde ilişkisi olmamak,
c) Alt sınıflardan/yarıyıllardan herhangi bir dersten tekrarı olmamak; ağırlıklı not ortalamasının 100,0

üzerinden en az 65,0; 4,00 üzerinden en az 2,50 olması,
d) Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak ve adli  sabıkası bulunmamak,
e) İlgili birimdeki öğrencilik süresinin normal eğitim-öğretim süresini aşmamış olmak, (Kayıt

dondurma durumunda geçen süre öğrenim süresi dışında sayılır),
f) Bir öğrenci en fazla iki kez temsilci olarak seçilebilir.
Bu niteliklere sahip olmayan öğrencilerin adaylıkları kabul edilmez. Seçilen temsilcilerden bu

niteliklere sahip olmadığı sonradan anlaşılanların temsilcilik sıfatı kendiliğinden sona erer.

Üniversite Seçim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 17- Üniversite Seçim Kurulu öğrenci işlerinden sorumlu rektör yardımcısının başkanlığında,

Üniversitenin akademik ve idari personeli arasından Rektörlükçe görevlendirilecek başkan dahil beş kişiden
oluşur; her yıl Şubat ayının ikinci haftasında seçim takvimini ilan eder. Dekanlık ve müdürlüklerle iş birliği
halinde çalışan seçim kurulunun görev ve yetkileri şöyledir :

a) Seçimlerin bu yönergeye ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesi,
b) Seçimlerin güvenlik içinde yapılabilmesi için gerekli önlemlerin alınması,
c) Seçim duyurularının yapılması,
d) Oy pusulalarının hazırlanması için gerektiğinde dekanlık veya müdürlüklere yardımcı olunması,
e) Adaylık başvuru formunun hazırlanması.

Birim Seçim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 18 - Seçimler ile ilgili hazırlıklar, Üniversite Seçim Kurulu  ile işbirliği yapılarak ilgili dekanlık

veya müdürlük tarafından yürütülür. Ön hazırlıklar aşağıdaki hususları kapsar :
a) Seçim yerlerinin duyurulması ve bu yerlerin açıkça gösterilmesi,
b) Oy sandıklarının sağlanması, denetimi ve seçim günü yerlerine yerleştirilmesi,
c) Oy pusulalarının bastırılması ve mühürlenmesi
d) Sandık kurullarının tespiti ve görevlendirilmesi,

Sandık Kurullarının Görevleri
Madde 19– Sandık Kurulları seçimlerin yürütülmesinden, seçimin bitiminde oyların hemen

sayılmasından ve sonucun bir tutanakla belirlenerek ilgili dekanlık veya müdürlüğe iletilmesinden
sorumludur.



Tanıtım ve Propaganda :
Madde 20 - Seçim ile ilgili tanıtım ve propaganda içerikli her türlü ilan ve afişler yerleşkede

(kampüste) Rektörlüğün, fakülte ve yüksekokullarda ise ilgili dekanlık veya müdürlüğün göstereceği yerlere
asılır ve seçimden bir gün önce mesai bitiminde kaldırılır.

Seçmen Listeleri ve Seçim Sonuçlarının Duyurulması
Madde 21 – Merkez yerleşkede Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, merkez dışı yerleşkelerde ise ilgili

öğrenci işleri tarafından hazırlanan onaylı listeler seçmen listesi olarak kabul edilir.
Seçim sonuçları, ilgili dekan veya müdür tarafından en geç üç iş günü içerisinde Rektörlüğe bildirilir.

Rektörlük bütün seçim sonuçlarını duyuru panolarında ilan eder ve ilgili birimlere bir yazıyla duyurur.

Sınıf Temsilciliği İçin Adaylık Başvurusu
Madde 22 – Sınıf temsilcisi seçilmek isteyen öğrenciler bu isteklerini kayıtlı oldukları birimin dekanlık

veya müdürlüklerine dolduracakları başvuru formu aracılığıyla bildirirler. Başvurular en geç Şubat ayının son
haftasının son günü mesai bitimine kadar yapılır. İlgili dekan veya müdür başvuru formunu birim seçim
kuruluna iletir. Birim seçim kurulu aday başvuruları değerlendirerek aday listelerinin en geç Mart ayının ilk
haftasında kolayca görülebilecek yerlere asılmasını sağlar. Adaylarla ilgili itirazlar seçimden en az 48 saat
önce sonuca bağlanır ve duyurulur.

Mali Konular
Madde 23- Öğrenci Konseyinin gelirleri her yıl Üniversite bütçesinden ayrılan ödenekten ibarettir.

Öğrenci Konseyinin etkinliklerinden elde edilebilecek gelirler, Rektörlük bünyesinde açılan Öğrenci Konseyi
hesabında toplanır; gerektiğinde Rektörlüğün denetiminde Konsey etkinlikleri için kullanılır. Öğrenci Konseyi
kendi adına ayrıca gelir ve gider yapamaz.

Madde 24- Öğrencilerden aidat veya başka bir ad altında herhangi bir üyelik ücreti alınmaz.
Madde 25- Öğrenci Konseyi yürütme esaslarını belirleyen iç tüzüğünü hazırlayarak Üniversite

Rektörlüğüne sunar. Birim öğrenci kurulları yürütme esaslarını belirleyen iç tüzüklerini hazırlayarak ilgili
birim yönetimine sunarlar.

Yürürlük
Madde 26- Bu yönerge Üniversite Senatosunun onaylaması ile yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 27- Bu yönerge hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.


