AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesi’nin önlisans ve lisans
programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının
karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek, ulusal çıkarlar konusunda duyarlı
olmalarını sağlamak, Akdeniz Üniversitesi Yönetim Organları ile öğrenciler arasında
etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek
ve öğrencilerin Eğitim-Öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacıyla
oluşturulacak Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Konseyinin kuruluş, görev, yetki ve çalışma
esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- (1) Bu Yönerge; Akdeniz Üniversitesi’ndeki önlisans ve lisans
öğrencilerini temsil etme yetkisiyle kurulacak olan Akdeniz Üniversitesi Öğrenci
Konseyi ile öğrenci temsilciliklerinin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarına ilişkin
hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3- (1) Bu Yönerge; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından çıkarılan
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal
Öğrenci Konseyi Yönetmeliğinin 23’ncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4-(1) Bu Yönergede geçen;
a) Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Konseyi Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin
kendi aralarında demokratik usullerle kurdukları öğrenci birliğini,
b) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi:
Akdeniz Üniversitesi’ne bağlı; Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar veya Meslek
Yüksekokullarındaki Bölüm/ Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı öğrencilerinin, kendi
aralarından, bulundukları Bölüm/Program/Anabilim Dalı veya Anasanat Dalı
öğrencilerini, Öğrenci Konseyinde temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi,
c) Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu Öğrenci
Temsilcisi: Akdeniz Üniversitesi’ne bağlı; Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar veya
Meslek Yüksekokullarındaki Bölüm/Program/Anabilim Dalı veya Anasanat Dalı öğrenci
temsilcilerinin, kendi aralarından, bulundukları Fakülte/ Yüksekokul /Konservatuvar veya
Meslek Yüksekokulu öğrencilerini Öğrenci Konseyinde temsil etmesi için seçtiği
öğrenciyi,
ç) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu: Akdeniz Üniversitesi’ne bağlı Fakülte,
Yüksekokul, Konservatuvar ve Meslek Yüksekokulu öğrenci temsilcileri ile bölüm,
program, anabilim dalı, ana sanat dalı, öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,
d) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu: Akdeniz Üniversitesi’ne bağlı Fakülte,
Yüksekokul, Konservatuvar ve Meslek Yüksekokulu öğrenci temsilcilerinden oluşan
kurulu,
e) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu: Öğrenci Konseyinin Denetleme
Organını,
f) Öğrenci Konseyi Başkanı: Öğrenci Konseyinin ve Öğrenci Konseyi Yönetim
Kurulunun Başkanını,
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g)Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci konseyi: Türkiye’deki
yükseköğretim kurumları öğrenci konseyleri başkanlarının bir araya gelerek kurduğu
öğrenci birliğini,
h)Çevrimiçi Oylama: Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Konseyinin oluşumuna
temel oluşturacak olan; Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci
Temsilcileri ile Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Öğrenci Temsilcilerinin
belirlenmesi için yapılacak seçimlerde web üzerinden kullanılacak oy verme usulünü,
İfade eder.
ı) Gizli Oy Açık Sayım Oylama: Oy pusulalarının sandıklara atılması ile yapılan
oy verme usulünü ifade eder.
(2) 2547 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinde ve Yüksek Öğretim Kurumları
Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi
Yönetmeliği’nde yapılmış bulunan tanımlar bu Yönerge için de geçerlidir.
İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Konseyi - Genel Hükümler
Seçim Takvimi
Madde 5- (1) Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Konseyi üyelerinin belirlenmesi ve
organlarının oluşturulması için yapılacak seçimler, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü
tarafından aralık ayına kadar belirlenen takvime göre gerçekleştirilir.
(2) Temsilciler bir defaya mahsus olmak üzere, 2(iki) akademik yıl görev yapmak
üzere seçilir. Herhangi bir nedenle boşalan temsilcilikler için, geriye kalan sürede görev
yapmak üzere yeniden temsilcilik seçimleri yapılır.
(3)Bu süre ve program içerisinde yapılan seçimlerde, bir birimde herhangi bir
nedenle sonuç alınamaz ise, o birimde temsilci seçilmemiş olur. Öğrenci temsilciliklerine
aday
olacak
öğrenciler,
seçim
tarihinden
en
az
bir
hafta
önce
fakülte/yüksekokul/konservatuar/meslek
yüksekokulunun
dekanlık/müdürlüğüne
adaylıklarını yazılı olarak bildirirler ve seçimlerin yapılacağı tarihten bir önceki günün
mesai bitimine kadar seçim kampanyasını yürütebilirler.
Bölüm Seçim Kurulu
Madde 6- (1) Bölüm Seçim Kurulu ilgili bölüm başkanı tarafından öğretim
üyeleri ve öğretim görevlileri arasından görevlendirilecek 1(bir) başkan ve 2(iki) üye
olmak üzere toplam 3(üç) kişiden oluşur.
Bölüm Seçim Kurulunun Görevleri
Madde 7- (1) Bölüm Seçim Kurulunun görevleri:
a) Öğrenci temsilciliği adaylık başvurularını kabul etmek ve seçimlerden önce en
az 3(üç) gün boyunca temsilci adaylarının adlarını ilan tahtalarına asarak
duyurmak,
b) Seçimin yürütülmesinden, oyların sayılmasından ve sonuçların tutanak altına
alınmasından sorumludur
c) Öğrenci temsilcisi seçim sonuçlarını ilan etmek ve bir tutanakla
Fakülte/Yüksekokul/ Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu Seçim Kuruluna bildirmek,
ç) Bölüm öğrenci temsilcisi seçimlerine yönelik itirazları değerlendirerek karara
bağlamak.
Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu Seçim Kurulları
Madde 8- (1) Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokul Seçim
Kurulu, ilgili Dekan/Müdür tarafından görevlendirilecek 1(bir) Dekan Yardımcısı/Müdür
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Yardımcısı
Başkanlığında,
Yönetim
Kurulunca
seçilen
2(iki)
öğretim
üyesi/görevlisi/elemanı ile birlikte toplam 3(üç) kişiden oluşur. Öğrenci ve/veya bölüm
sayısı fazla olan birimlerde, birden fazla seçim kurulu oluşturulabilir. Buna ilgili Fakülte/
Yüksekokul/Konservatuvar/ Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu karar verir.
Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu Seçim Kurulunun
Görevleri
Madde 9- (1) Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu Seçim
Kurulunun görevleri:
a) Seçmen listelerini hazırlayıp duyurmak,
b) Öğrenci temsilcileri adaylarının adaylığa uygun olup olmadıklarını inceleyerek
uygun adayları duyurmak,
c) Seçimin yürütülmesinden, oyların sayılmasından ve sonuçların tutanak altına
alınmasından sorumludur.
ç)Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu öğrenci temsilcisi
seçimlerinin sonuçlarını duyurmak ve Üniversite Seçim Kuruluna sunmak,
d) (ç) bendinde belirtilen seçimlere yapılacak itirazları inceleyerek karara
bağlamak.
Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Konsey Seçim Kurulu
Madde 10- (1) Akdeniz Üniversitesi Rektörü’nün görevlendireceği 1(bir) Rektör
Yardımcısı Başkanlığında, Akdeniz Üniversitesi Rektörü’nün Fakülte/Yüksekokul/
Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu/Enstitü yöneticileri arasından belirleyeceği 2(iki)
kişi, Öğrenci İşleri Daire Başkanı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı ile birlikte
toplam 5(beş) kişiden oluşur.
Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Konsey Seçim Kurulu’nun Görevleri
Madde 11- (1) Akdeniz Üniversitesi Seçim Kurulunun görevleri:
a) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı ile Fakülte/Yüksekokul/
Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu öğrenci temsilcilerinin tespit edileceği
seçim takvimi ile usulünü ve Konsey üyelerinin tespit edileceği seçim
takvimini
belirlemek,
uygulanması
için,
Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu Seçim Kurulları ile
istişarelerde bulunmak,
b) Akdeniz Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile ortak çalışma
yaparak,
web
üzerinden
çevrimiçi
oylama
yapılacak
Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı öğrenci temsilcisi seçimlerinin
hazırlığını yapmak,
c) Seçimlerin düzenli ve güvenlik içinde yapılması için her türlü planlamayı
yapmak,
d) Oy verme işlemiyle ilgili araçları (sandıklar vb.) sağlamak ve bu konudaki
kuralları belirlemek,
e) Geçerli/geçersiz oy tanımlarını yapmak,
f) Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu Seçim Kurulunun
Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu öğrenci temsilcisi
seçimlerine yapılan itirazlar üzerine verdiği kararlara karşı yapılacak
başvuruları inceleyerek karara bağlamak,
g) Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek
Yüksekokulu
öğrenci
temsilcilerinin ve Konsey üyelerinin tespit edileceği seçimlere ilişkin
itirazları inceleyerek karara bağlamak,
h) Seçim sonuçlarını tutanaklar halinde Rektörlük Makamına sunmak.
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Seçim Kurullarının Görev Süresi
Madde 12- (1) Seçim kurullarının görev süresi 3(üç) yıldır.
ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM
Adaylık Başvurusu ve Seçim Süreci
Aday, Adaylık Başvurusu ve Seçim Süreci
Madde 13- (1) Öğrenci temsilciliğine aday olmak isteyen öğrenciler, Rektörlük
tarafından
ilan
edilen
tarihler
arasında,
öğrencisi
oldukları
fakülte
dekanlığına/yüksekokul, meslek yüksekokulu müdürlüğüne bizzat başvururlar. Belirlenen
tarihin son gününün mesai bitiminden sonra adaylık başvurusu yapılamaz.
(2) Başvuruda şu belgelerin sunulması gerekmektedir:
a)Aday olmak istediğini belirten dilekçe,
b) Seçimin yapılacağı eğitim-öğretim yılına ait öğrenci belgesi ve not ortalamasını
gösterir belge,
c) Bir adet vesikalık fotoğraf,
ç) Adli sicil kaydı,
d)Herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair belge,
(3) Adaylık başvuruları ilgili Seçim Kuruluna ilan edilecek seçim tarihinden en az
1(bir) hafta öncesine kadar yapılır. İlgili Seçim Kurulu seçimlerden önce en az 3(üç) gün
boyunca temsilci adaylarının adlarını duyurur.
(4) Çift ana dal program öğrencileri ancak ana dal bölümlerinde aday olmak üzere
başvurabilirler ve oy kullanabilirler.
Öğrenci Temsilci Adaylarında Aranacak Nitelikler
Madde 14- (1) Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki
şartlar aranır:
a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun en az
ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olması,
b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,
c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,
ç) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,
d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,
e) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü veya 100 üzerinden 70 ve
üstü olması,
f) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması,
şartları aranır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Seçimlerin Yapılması
Öğrenci Konseyi Seçim ve Çalışma Esasları
Seçim Dönemi
Madde 15- (1)Seçim takvimi, her akademik yılın aralık ayı içerisinde Üniversite
Seçim Kurulunca belirlenerek, duyurulur ve belirlenen tarihte seçimler gerçekleştirilir.
(2) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri ile
Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu öğrenci temsilcileri seçimi,
üniversite seçim kurulunca belirlenmiş olan yöntem ve tarihte yapılır.
(3)
Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek
Yüksekokulu
öğrenci
temsilcilerinin katılımıyla, gizli oylama ve açık sayım ile gerçekleştirilecek olan;
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“Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu”, “Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu” seçimleri
Üniversite Seçim Kurulunca belirlenen ve ilan edilen 1 (Bir) gün ve saatler arasında
yapılır.
Seçim Duyuruları
Madde 16-(1)Öğrenci Temsilciliği seçim süresi ve programına ilişkin kararı,
seçimlerin tarihi ve yeri fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokul müdürlüğünün resmî
internet sitesinden ve öğrenci panolarından duyurulur.
Seçime Yönelik Tanıtım ve Propaganda
Madde 17-Adaylığı kesinleşen öğrencilerin seçimle ilgili tanıtım ve propaganda
mahiyetindeki ilan ve afişler, seçimlerden önceki hafta içinde, Üniversite Seçim
Kurulunca ilan edilen süre boyunca, bölümlerde bölüm başkanlarının, diğer yerlerde
Rektörlüğün göstereceği yerlere asılabilir ve seçimden önceki gün saat 16.00’da
kaldırılır. Adayların tanıtım etkinlikleri bu süre içinde bölüm başkanlarının uygun
göreceği mekân ve saatlerde düzenlenebilir.
Seçimlerde Uygulanacak Yöntem ve İlkeler
Madde 18- Seçimlerde uygulanacak yöntem ve ilkeler:
a)Akdeniz Üniversitesi’nin tüm öğrencileri, Konseyin doğal üyesidir. Ancak,
öğrencilerin Konseye katılımı, seçtikleri öğrenci temsilcileri aracılığıyla gerçekleşir,
b) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı öğrenci temsilcilerinin
seçiminde her ana dal öğrencisi bir seçmendir,
c) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı öğrenci temsilcilerinin her 1(bir)
üyesi, kendi aralarından 1(bir) üyeyi Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/ Meslek
Yüksekokulu öğrenci temsilcisi olarak seçer,
ç) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından, Akdeniz Üniversitesine bağlı
Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu adlarının alfabetik sıralamasına
göre belirlenen birimin öğrenci temsilcisi Öğrenci Konsey Başkanlığını üstlenir.
Seçimlerde Uygulanacak Oy Verme Usul ve Yöntemleri
Madde 19- (1) Öğrenci temsilcilerini belirlemek üzere aşağıdaki seçim
usullerinden birisi kullanılır;
a) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri ile
Fakülte/ Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu öğrenci temsilci
seçimlerinin gizli oy ve açık sayım ile yapılması.
b) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri ile
Fakülte/ Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu öğrenci temsilci
seçimlerinin çevrimiçi oylama usulü ile yapılması. Çevrimiçi oylama ve
raporlama yapmak, oylama sonucunda tutanak düzenlenmesine olanak
sağlayacak sistem alt yapısının hazırlanması ve sistem güvenliğinin
sağlanması için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından gerekli tedbirler alınır,
seçimlerden önce sistem hazır hale getirilir. Oylama sonuçlarını raporlamak ve
tutanak düzenlemek üzere, seçim kurullarında yer alanlara şifreleri verilir, bu
doğrultuda gerekli bilgilendirmeler yapılır,
Oy Kullanma
Madde 20-(1) Öğrenci Konseyi Seçimleri, belirlenen programa uygun olarak ilan
edilen tarihte mesai saatleri içinde yapılır.
(2) Öğrenci Temsilciliği seçiminde seçmen sadece öğrenci olarak kayıtlı olduğu
Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/ Meslek Yüksekokulu bölüm/program/anabilim
dalı/anasanat dalında aday olan öğrenciler için oy kullanabilir.
(3) Her bir öğrencinin, yalnızca bir defa oy kullanma hakkı vardır.
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Oy Sayım İşlemi
Madde 21-(1) 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 herhangi bir katılım şartı aranmaz.
Sonuçlar
Madde 22-(1) Öğrenci Temsilcisi seçimlerinin oy sayımları sonucunda, seçime
katılanların salt çoğunluğunu alan adaylar, öğrenci temsilcisi olarak seçilir. Öğrenci
Temsilci seçim sonuçları ilgili fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu
duyuru panoları ve resmi internet sitelerinden duyurulur.
Seçimlere İtiraz ve Seçimlerin Yenilenmesi
Madde 23- (1) Seçimlerle ilgili her türlü itiraz, seçim sonuçlarının ilanını izleyen
ilk iş günü içinde ilgili seçim kuruluna yapılır. Seçim kurulları gerekli incelemeleri
yaparak itirazları en geç 2(iki) iş günü içinde karara bağlarlar.
(2) Seçim Kurulları, seçimleri yenileme kararı alırsa seçimler karar tarihinden
itibaren en geç 4(dört) iş günü içinde yenilenir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Konseyi Organları
Madde 24- (1) Öğrenci Konseyi Organları;
a) "Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi",
b)"Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu Öğrenci Temsilcisi",
c) "Öğrenci Konseyi Genel Kurulu",
ç) "Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu",
d) "Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu",
e) "Öğrenci Konseyi Başkanı"ndan oluşur.
ALTINCI BÖLÜM
Bölüm, Program, Anabilim Dalı, Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi
Öğrenci Temsilcisi Seçimi
Madde 25- (1) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/ Anasanat Dalı Öğrenci
Temsilcisi, Akdeniz Üniversitesinin:
a) Fakülte, Yüksekokul veya Konservatuvarındaki her bir Bölüm,
b) Meslek Yüksekokullarındaki her bir Program 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 herhangi bir katılım şartı aranmaz.
Seçime katılanların salt çoğunluğuyla bir defaya mahsus olmak üzere 2(iki) yıl için
seçilir.
(2) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı öğrenci temsilcilikleri
seçimlerinde, normal öğretim-ikinci öğretim ayrımı yapılmadan aynı Bölüm/Program
öğrencilerinin oyları bütün olarak değerlendirilir, Bölüm/Program/Anabilim
Dalı/Anasanat Dalı temsilcisi olarak 1(bir) kişi seçilir.
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(3) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisinin seçilme
niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden
ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili Bölüm/Program/Anabilim
Dalı/Anasanat Dalında 1(bir) ay içerisinde aynı usulle yeni 1(bir) temsilci seçilir.
Öğrenci Temsilcisinin Görevleri
Madde 26- (1) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci
Temsilcisinin görevleri:
a) Temsil ettiği Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalında Öğrenci
Konseyi çalışmalarını yürütmek,
b) Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları temsil ettiği birimde duyurmak ve
uygulamalarını izlemek,
c) Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar ve Meslek Yüksekokulunun
Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu toplantılarına
katılmak ve bu toplantılarda kendi Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı
öğrencilerini temsil etmek,
ç) Temsil ettiği Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalındaki öğrenci
sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için Öğrenci Konseyi’nin ve kendi
Bölüm/Program/ Anabilim Dalı/Anasanat Dalının yönetim organlarına iletmek,
d) Kendi Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı öğrencilerini, öğrenci
etkinliklerinde temsil etmek,
e) Temsil ettiği Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalındaki öğrencilerle
bu birimlerin yönetim organları arasında iletişimi geliştirmek,
f) Temsil ettiği Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalındaki öğrenci
etkinliklerini koordine etmek,
g) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında temsil ettiği
Bölüm/Program/ Anabilim Dalı/Anasanat Dalının akademik toplantılarına katılmak.
YEDİNCİ BÖLÜM
Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar, Meslek Yüksekokulu Öğrenci Temsilcisi
Öğrenci Temsilcisi
Madde 27- (1) Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu Öğrenci
Temsilcisi, Akdeniz Ünivesitesi’nin:
a) Fakülte, Yüksekokul veya Konservatuvarındaki Bölüm,
b) Meslek Yüksekokullarındaki Program öğrenci temsilcilerince, kendi
aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve 2(iki) yıl için seçilir.
(2) Sadece bir Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı bulunan Fakülte/
Yüksekokul/Konservatuvar veya Meslek Yüksekokullarında, var olan Bölüm/Program/
Anabilim Dalı veya Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi, söz konusu Fakülte/Yüksekokul/
Konservatuvar veya Meslek Yüksekokulu temsilcisi olarak görev yapar.
(3)
Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek
Yüksekokulu
Öğrenci
Temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden
önce görevinden ayrılması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, Akdeniz
Üniversitesinin ilgili Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar veya Meslek Yüksekokulu
15(Onbeş) gün içerisinde aynı usulle yeni bir temsilci seçilir.
Öğrenci Temsilcisinin Görevleri
Madde 28- (1) Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu Öğrenci
Temsilcisinin görevleri:
a) Temsil ettiği Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar veya Meslek Öğrenci
Konseyi çalışmalarını yürütmek,
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b) Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları, temsil ettiği
Fakülte/Yüksekokul/ Konservatuvar/Meslek Yüksekokulunda duyurmak ve uygulamaları
izlemek,
c) Temsil ettiği Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu öğrenci
sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için Öğrenci Konseyi’nin ve Akdeniz
Üniversitesinin ilgili yönetim organlarına iletmek,
ç) Bulunduğu Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar veya Meslek Yüksekokulu
öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,
d) Temsil ettiği Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar veya Meslek Yüksekokulu
öğrenci etkinliklerini koordine etmek,
e) Temsil ettiği Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar veya Meslek Yüksekokulu
Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrencileri arasında iletişimi geliştirmek
için çalışmalar yapmak,
f) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında, temsil ettiği Fakülte,
Yüksekokul, Konservatuvar veya Meslek Yüksekokulunda Yönetim Kurulu ve Akademik
Kurul toplantılarına katılmak.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Konseyi Genel Kurulu
Öğrenci Konseyi Genel Kurulu
Madde 29- (1) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, Akdeniz Üniversitesi’nin Fakülte,
Yüksekokul,
Konservatuvar,
Meslek
Yüksekokulu
Bölüm/Program/Anabilim
Dalı/Anasanat Dalı öğrenci temsilcilerinden oluşur ve Öğrenci Konseyi’nde en yüksek
karar organıdır.
(2) Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun toplanabilmesi için üyelerinin salt
çoğunluğunun toplantıya katılması gerekir.
(3) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, her yıl en az 2(İki) kere toplanır.
(4) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu ve gündemi, Öğrenci Konseyi Başkanı
tarafından en az 15(Onbeş) gün önce üyelere yazılı olarak bildirilir. Yapılan duyuru
üzerine bu Yönergede belirtilen toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde duyuru
işlemi aynı şekilde tekrarlanarak, en geç 5(Beş) gün içerisinde çoğunluk aranmaksızın
toplantı gerçekleştirilir.
(5) 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.
(6) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun kararı
veya Genel Kurul üyelerinin 1/4'ünün yazılı başvurusu üzerine Yönetim Kurulu
tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Bu durumlarda Genel Kurul toplantısı en
geç onbeş gün içerisinde gerçekleştirilir. Öğrenci Konseyinin olağanüstü yapılan Genel
Kurul toplantılarını ve gündemini Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu belirler ve yürütür.
Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun Görevleri
Madde 30- (1) Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun görevleri:
a) Öğrenci Konseyi Başkanını belirlemek,
b) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,
c) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu üyelerini seçmek,
ç) Öğrenci Konseyinin ve bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumu öğrencilerinin
sorunlarını tartışmak, karara bağlamak ve alınan kararları Rektörlüğe iletmek.
d) Öğrenci Konseyinin dönem hedeflerini belirlemek.
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DOKUZUNCU BÖLÜM
Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu
Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu
Madde 31- (1) Öğrenci konseyi yönetim kurulu, öğrenci konseyi genel kurulu
üyelerinin, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl için
seçeceği biri başkan yardımcısı olmak üzere sekiz öğrenci ve öğrenci konseyi
başkanından oluşur. Öğrenci konseyi yönetim kurulu, öğrenci konseyi genel kuruluna
karşı sorumludur.
(2) Öğrenci konseyi yönetim kurulu; başkanın yokluğunda başkan yardımcısının
yönetiminde üç ayda bir toplanır. Kurulun toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az yedi gün
önce başkan tarafından yönetim kurulu üyelerine duyurulur. Kurul, üye tam sayısının salt
çoğunluğuyla toplanır, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır. Oylarda eşitlik
olması durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.
Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun Görevleri
Madde 32- (1) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun görevleri:
a) Çalışmalarına ilişkin üyeleri arasında iş bölümü ve görev dağılımını yapmak.
b) Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun aldığı kararların uygulanmasını sağlamak,
c) Akdeniz Üniversitesi’ndeki öğrencilerin sorunlarını belirlemek, görüş ve
düşüncelerini ilgili yönetim organlarına iletmek,
ç) Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak, toplumsal duyarlılık projeleri
geliştirmek ve bu projelere yükseköğretim kurumu içerisinde öğrenci katılımını teşvik
etmek,
d) Ulusal ve uluslararası "Eğitim ve Gençlik Programları"na öğrenci katılımına
yönelik çalışmalar yapmak,
e) Ulusal ve uluslararası öğrenci birlikleri ve organizasyonları ile ilişkileri
geliştirmek,
f) Yemek, ulaşım, barınma, kafeterya, kulüp, burs, eğitim, sanat, kültür ve spor
alanlarında çalışma grupları oluşturmak ve bunların işlerliğini sağlamak,
g) Çalışmaları hakkında Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerini bilgilendirmek,
h) Ulusal Öğrenci Konseyinin kararlarını bağlı bulunduğu Akdeniz
Üniversitesi’nde duyurmak ve izlemek,
ı) Gerçekleştirilen çalışmaların raporlarını hazırlamak ve arşiv oluşturmak.
ONUNCU BÖLÜM
Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu
Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu
Madde 33- (1) Öğrenci konseyi denetleme kurulu, öğrenci konseyi genel kurulu
üyelerinin yönetim kuruluna seçilenler hariç olmak üzere kendi aralarından, seçime
katılanların salt çoğunluğuyla ve 2 (iki) yıl için seçeceği 1 (bir) başkan ve 4 (dört) üyeden
oluşur.
Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulunun Görevleri
Madde 34- (1) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulunun görevleri:
a) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun Yükseköğretim Kurumları Öğrenci
Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği ve
Akdeniz Üniversitesi’nin hazırlayacağı Yönergeye ve Öğrenci Konseyi Genel Kurulu
kararlarına göre çalışıp çalışmadığını denetlemek,
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b) Yaptığı çalışmalar hakkında Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünü ve Öğrenci
Konseyi Genel Kurulunu bilgilendirmektir.
ONBİRİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Konseyi Başkanı
Öğrenci Konseyi Başkanı
Madde 35- (1) Öğrenci Konseyi Başkanı, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu
tarafından,
fakülte/ yüksekokul/konservatuvar adlarının alfabetik sıralamasına göre
belirlenen birimin öğrenci temsilcisi Öğrenci Konsey Başkanlığını üstlenir.
(2) Konsey başkanının 14üncü maddede sayılan nitelikleri kaybetmesi veya
herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi
tamamlamak üzere başkanın temsil ettiği fakülte/yüksekokul/konservatuvar öğrenci
temsilciliği seçiminde en çok oy alan aday başkan olur.
Öğrenci Konseyi Başkanının Görevleri
Madde 36- (1) Öğrenci Konseyi Başkanının görevleri:
a)Akdeniz Üniversitesi öğrencilerini ulusal ve uluslararası öğrenci etkinliklerinde
temsil etmek,
b) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini
belirlemek ve bu toplantılara Başkanlık yapmak,
c) Öğrenci Konseyi Genel Kurulunca ve Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunca
alınan kararların duyurulmasını sağlamak ve uygulanmasını izlemek,
ç) Görev süresi bitiminde bir yıllık faaliyet raporunu bir sonraki öğrenci konseyi
genel kuruluna sunmak.
d) Öğrenciler ile ilgili konuların görüşülmesi sırasında ilgili yükseköğretim
kurumunun senato ve yönetim kurulu toplantılarına katılmak,
e) Ulusal Öğrenci Konseyi Genel Kurulu Toplantılarına katılmak,
f) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları
Öğrenci Konseyi Yönetmeliğinin Öğrenci Konseyi Başkanlarına yüklediği görevleri
yerine getirmek,
g) Başkanın katılamadığı durumlarda, başkan yardımcısının toplantılara katılımını
sağlamak.
ONİKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yeni Temsilcinin Göreve Başlaması
Madde 37- (1) Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yeni seçim tarihinin
belirlenmesi durumunda, mevcut temsilcilerin görevi yeni temsilcilerin seçilip göreve
başlaması ile sona erer.
Görev Süresi Dolan Temsilciler
Madde 38- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girmesinden sonra, yeni seçim
yapılıncaya kadar süresi dolan öğrenci temsilcileri görevine devam eder.
Öğrenci Konseylerine Oda, Araç ve Gereç Tahsisi
Madde 39- (1) Öğrenci Konseyi’ne, bu Yönergede belirtilen görevleri
gerçekleştirmek amacıyla Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından kurum içinde
uygun görülen bir oda tahsis edilir ve çalışmaları için gerekli araç ve gereç sağlanır.
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Ulusal Öğrenci Konseyi ile ilişkiler
Madde 40- (1) Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı’nın “Ulusal
Öğrenci Konseyi Genel Kurulu”ndaki görev ve ilişkileri “Yükseköğretim Kurumları
Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği”
kapsamında yürütülür.
Yürürlükten Kaldırma
Madde 41- (1) 10.10.2018 tarihli ve 27/11 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen
Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Konseyi Öğrenci Temsilciliği Seçim Usul ve Esaslarına
Dair Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1: Covid 19 pandemisi nedeniyle Üniversitemizde 2020-2021
Eğitim–Öğretim Yılı Akademik döneminde, eğitimin “uzaktan eğitim” yoluyla
verilmekte olduğu dikkate alınarak, öğrenci konsey üyelerinin belirlenmesi, organlarının
oluşturulması için yapılacak seçimlere ilişkin seçim takvimi, Rektörlük tarafından
yönergenin diğer hükümlerinde belirtilen süreler dışında belirlenebilir.
Yürürlük
Madde 42- (1) Bu Yönerge 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Akademik dönemi
başından itibaren geçerli olmak üzere Senato’da kabul edildiği tarihte ve yüz yüze
eğitime başlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 43- (1) Bu Yönerge hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.
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