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ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

 ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
Madde 1 – Bu Yönergenin amacı; Atatürk Üniversitesindeki ön lisans, lisans ve lisansüstü 

öğrencilerini temsil etme yetkisiyle kurulacak olan Atatürk Üniversitesi Öğrenci Konseyinin seçim 

esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam 
Madde 2 –  Bu Yönerge; Atatürk Üniversitesinde kurulacak olan Atatürk Üniversitesi Öğrenci 

Konseyinin seçimine ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 
Madde 3 – Bu Yönerge, 20.09.2005 tarih ve 25942 sayıl Resmi Gazete’de yayımlanan 

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi 

Yönetmeliği’nin 7 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
Madde 4 –  Bu Yönergede geçen; 

a) Birim: Üniversiteye bağlı Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar, Meslek

Yüksekokullarını, 

b) Birim Öğrenci Temsilcileri Kurulu: Birimi oluşturan Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Ana sanat

Dalı temsilcilerinden oluşan kurulu, 

c) Birim Öğrenci Temsilcisi: Her birimde, birim öğrencilerini temsil amacıyla, Birim Öğrenci

Temsilcileri Kurulunun kendi aralarından seçecekleri öğrenciyi, 

ç) Birim Seçim Kurulu: İlgili birim Dekanlığınca/Müdürlüğünce oluşturulan, başkanlığını bir 

Dekan Yardımcısı veya Müdür Yardımcısının yaptığı ilgili birimdeki en az iki öğretim elemanının da görev 

aldığı kurulu, 

d) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi: İlgili birim öğrencileri

arasından, kayıtlı oldukları Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalını temsil etmek üzere, öğrenciler 

tarafından seçilen öğrenciyi,  

e) Atatürk Üniversitesi Öğrenci Konseyi: Atatürk Üniversitesinde öğrencilerin kendi aralarında

demokratik usullerle kurdukları öğrenci birliğini, 

f) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu: Üniversiteye bağlı birimlerin Birim Öğrenci Temsilcilerinin

katılımı ile oluşan kurulu, 

g) Öğrenci Konseyi Kurultayı: Üniversiteye bağlı Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar,

Meslek Yüksekokulu öğrenci temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Öğrenci Konseyinin genel kurul 

toplantısını,  

ğ) Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu: Öğrenci Konseyi Kurultayı’nda gündem 

maddelerinin bu Yönerge ve konuya ilişkin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi için 

Öğrenci Konseyi Genel Kurulunca seçilen kurulu, 

h) Öğrenci Konseyi Başkanı: Öğrenci Konseyinin ve Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu’nun

başkanını, 

ı) Bölüm/Program Sandık Kurulu: Birim Seçim Kurulu tarafından oluşturulan ve en az üç öğretim 

elemanından oluşan kurulu, 

i) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,

j) Üniversite; Atatürk Üniversitesini

k) Üniversite Seçim Kurulu: Rektör tarafından oluşturulan ve başkanlığını bir Rektör

yardımcısının yaptığı, Genel Sekreter, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı, Öğrenci İşleri Daire Başkanı 

ile üniversitedeki en az 3 öğretim elemanının görev aldığı kurulu, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Öğrenci Temsilcileri Seçimlerine İlişkin Genel Esaslar 

ve Adaylarda Aranacak Nitelikler  

Öğrenci temsilcileri seçimlerine ilişkin genel esaslar 
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Madde 5 – (1) Üniversitede Öğrenci Konseyi üyelerinin belirlenmesi ve organlarının 

oluşturulması için yapılacak seçimler, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının görüşü doğrultusunda 

Üniversite Seçim Kurulu tarafından belirlenen seçim takvimine göre yapılır. 

(2) Rektörün uygun görmesi ile seçimler, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) kullanılarak elektronik 

ortamda da yapılabilir.  

(3) Bu süre ve program içerisinde yapılan seçimlerde, bir birimde herhangi bir nedenle sonuç 

alınamaz ise, o birimde temsilci seçilmemiş olur.  

(4) Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrenciler, seçim tarihinden en az bir hafta önce 

adaylıklarını ilan ederler ve seçimlerin yapılacağı tarihten bir önceki günün mesai bitimine kadar seçim 

kampanyasını yürütebilirler. 

(5) Bu yönerge ve konu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmamak üzere, seçimlerin 

yürütülmesine yönelik olarak esaslar, Üniversite Seçim Kurulu tarafından belirlenir.  

(6) Üniversite Seçim Kurulu yazışmaları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. 

 

Öğrenci temsilci adaylarında aranacak nitelikler 
Madde 6 –  Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır: 

a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitünün kayıtlı öğrencisi 

olması, 

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması, 

c) Seçimin yapıldığı yarıyıl/yılda kayıt dondurmamış olması, 

ç) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca herhangi bir disiplin cezası 

almamış olması 

d) Adli sicil (sabıka) kaydının olmaması 

e) Seçimin yapıldığı yarıyıl/yıl itibari ile Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (AGNO) en az 2.50 

olması, 

f) Eğitim-öğretimi süresince başarısızlık nedeniyle yarıyıl/yıl kaybetmemiş olması, 

   

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Bölüm, Program, Anabilim Dalı, Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi Seçimi  

 

Öğrenci temsilcisi seçimi 
Madde 7 – (1) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi, Üniversitenin; 

a) Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya konservatuvarlarındaki her bir bölüm/program, 

b) Enstitülerindeki her bir anabilim dalı/anasanat dalı, 

öğrencilerince, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla bir defaya mahsus olmak 

üzere iki yıl için seçilir. 

(2) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcilikleri seçimlerinde, seçimin 

yapılabilmesi için birinci tur seçimlerde seçimin yapıldığı bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalına 

kayıtlı öğrencilerin (varsa ikinci öğretim öğrencileri dâhil) en az %60’ ının, ikinci turda ise en az %50’sinin 

seçime katılması şarttır. İlk iki turda seçim yapılamaz ise üçüncü turda katılma şartı aranmaz. 

(3)  Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcilikleri seçimlerinde aynı program 

için birden fazla adayın aynı oya sahip olması durumunda sonuç, Birim Seçim Kurulu tarafından belirlenir.  

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar, Meslek Yüksekokulu, Enstitü Öğrenci Temsilcisi Seçimi 
  

Öğrenci temsilcisi 
Madde 8 – (1) Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci 

Temsilcisi, Üniversitenin, Fakülte, Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul veya Konservatuvarlarındaki 

program öğrenci temsilcilerince, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl için 

seçilir.  

(2) Sadece bir Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı bulunan Fakülte/Yüksekokul/ 

Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu veya Enstitülerde, var olan Bölüm/Program/Anabilim Dalı 

veya Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi, söz konusu Fakülte/Yüksekokul /Konservatuvar/Meslek 

Yüksekokulu veya Enstitünün temsilcisi olarak görev yapar.  

(3)  Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisi 

seçimlerinde birden fazla adayın aynı oya sahip olması durumunda sonuç, Birim Seçim Kurulu tarafından 

belirlenir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Öğrenci Konseyi Genel Kurulu  
 

Öğrenci konseyi genel kurulu 
Madde 9 – (1) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, Üniversitenin Fakülte, Yüksekokul, 

Konservatuvar, Meslek Yüksekokulu ve Enstitülerinin öğrenci temsilcilerinden oluşur ve Öğrenci 

Konseyinde en yüksek karar organıdır. 

(2) Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun toplanabilmesi için üyelerinin salt çoğunluğunun 

toplantıya katılması gerekir. 

(3) Öğrenci Konseyi Genel Kurulunda organların oluşturulması kararları, toplantıya katılanların 

salt çoğunluğu, gizli oylama ve açık sayım ile bunların dışındaki kararlar, toplantıya katılanların salt 

çoğunluğu ve açık oylama ile alınır. 

Öğrenci konseyi genel kurulunun görevleri 
Madde 10 –  Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Öğrenci Konseyi Başkanını seçmek, 

b) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyelerini seçmek, 

c) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu üyelerini seçmek, 

d) Öğrenci Konseyinin ve bağlı bulunduğu Üniversitenin öğrencilerinin sorunlarını tartışmak ve 

karara bağlamak, 

e) Öğrenci Konseyinin dönem hedeflerini belirlemek. 

Öğrenci konseyi kurultayı divan kurulu 
Madde 11 –  Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu, Üniversite Seçim Kurulunun 

belirleyeceği bir takvim esas alınarak Öğrenci Konseyi Kurultayı adı altında gerçekleşen Öğrenci Konseyi 

seçiminde Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin, üyelerini, kendi aralarından, seçime katılanların salt 

çoğunluğuyla seçtiği bir başkan ve iki başkan yardımcısından oluşur. Divan Kurulu üyeleri, Öğrenci 

Konseyi Yönetim ve Denetleme Kurulu seçimlerinde aday olamazlar. 

Öğrenci konseyi kurultayı divan kurulunun görevleri 
Madde 12 –  Öğrenci Konseyi Divan Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Öğrenci Konseyi Kurultayı’nda gündemi yürütmek, 

b) Öğrenci Konseyi başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerine aday 

olacaklar için ayrı ayrı seçim pusulası hazırlamak, 

c) Öğrenci Konseyi başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerinin 

gizli oylama ve açık sayım ile gerçekleştirilmesini sağlamak, 

ç) Öğrenci Konseyi başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerinin 

oylama sonuçlarını ve seçilenleri, Öğrenci Konseyi Kurultayında ilan etmek. Kurultayı, yeni seçilen 

Öğrenci Konseyi Başkanının konuşması ile kapatıp, kapanış bildirgesini hazırlayarak Rektörlüğe sunmak. 

Öğrenci konseyi başkanı 
Madde 13 – (1) Öğrenci Konseyi Başkanı, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından, kurul 

üyeleri arasından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir. 

(2) Konsey Başkanının seçilme niteliklerini kaybetmesi veya herhangi bir nedenle süresi 

bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usülle bir ay içinde yeni 

bir başkan seçilir. Yeni başkan seçilinceye kadar Öğrenci Konseyi Başkanlığına Öğrenci Konseyi Yönetim 

Kurulu üyelerinin kendi aralarından seçeceği bir üye vekâlet eder. 

  

ALTINCI BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 
    Hüküm bulunmayan haller 

Madde 14-  Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde başta Yükseköğretim Kurumları Öğrenci 

Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği olmak üzere konu ile ilgili 

diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

Yürürlük 
Madde 15 – Bu Yönerge Atatürk Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği tarihten itibaren 

yürürlüğe girer.  

Yürütme 
Madde 16 – Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür. 


