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ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ
Amaç
Madde – 1 (1) Bu yönergenin amacı Kapadokya Üniversitesi öğrencilerini üniversitenin
çeşitli organlarında temsil eden Öğrenci Konseyi’nin seçim, görev ve çalışma esaslarını
düzenlemektir.

Kapsam
Madde – 2 (1) Yönergede öngörülen esaslar, Kapadokya Üniversitesi öğrencilerini kapsar.

Dayanak
Madde – 3 (1) Bu yönerge, Yükseköğretim Kurulunun “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci
Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği” maddelerine
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde – 4 (1) Bu yönergede geçen;
a) Üniversite

: Kapadokya Üniversitesini,

b) Öğrenci Konseyi : Kapadokya Üniversitesi Öğrenci Konseyini,
c) Yönetim Kurulu : Kapadokya Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunu,
ç) Genel Kurul

: Kapadokya Üniversitesi Öğrenci Konseyi Genel Kurulunu,

d) Denetleme Kurulu :

Üniversitesi Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulunu,

e) Konsey Başkanı : Kapadokya Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanını,
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f) Komisyon

: Kapadokya Üniversitesi Öğrenci Etkinlikleri Komisyonu,

g) Temsilci

: Üniversitede faaliyet gösteren akademik birimin öğrencilerini temsil
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etmesi için kendi aralarından seçtiği öğrenciyi ifade eder.

Seçim Kurulu
Madde – 5 (1) Seçim kurulu Komisyon tarafından akademik ve idari personeller arasından
seçilmiş en az üç kişilik kuruldur. Seçim takviminin belirlenmesi, adaylık başvurularının
alınması, başvuranların Madde 9’de belirtilen nitelikler bakımından değerlendirilip sonucuna
göre adaylıklarının ret veya kabul edilmesi, kesinleşen adayların ilanı, adaylık itirazlarının
incelenerek karara bağlanması, seçimlerin yürütülmesi ve sonuçların ilan edilmesi, seçimler
sırasında güvenliğin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması, olabilecek tüm itiraz ve
şikayetlerin incelenmesi ve karara bağlanması, seçim kurallarını ihlal eden veya seçim
güvenliğini tehlikeye atanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılmasının sağlanması ve bu
öğrencilerin gerektiğinde adaylıklarının iptal edilerek disiplin soruşturmasına sevk edilmesi
seçim kurulunun görev ve sorumluluğundadır.

Sandık Kurulu
Madde – 6 (1) İlgili program dalındaki bir öğretim elemanının başkanlığında, yine ilgili
programdan aday olmayan 2 (iki) öğrencinin yer aldığı kuruldur. İlgili programda seçime
katılan yeterli öğrenci yok ise başka bir programa kayıtlı öğrenciler veya öğretim elamanları
sandık kurulu üyesi olabilir.
(2) Öğrenci konseyi kurultayındaki sandık kurulu, idari ve akademik personeller arasından
seçim kurulu tarafından belirlenir.

Öğrenci Konseyi ve Organları
Madde – 7 (1) Öğrenci konseyi, Üniversite öğrencilerinin kendi aralarında demokratik
usullerle kurdukları öğrenci birliğidir. Öğrenci konseyinin organları; öğrenci temsilcisi, öğrenci
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konseyi genel kurulu, öğrenci konseyi kurultayı divan kurulu, öğrenci konseyi yönetim kurulu,
öğrenci konseyi denetleme kurulu ve öğrenci konseyi başkanıdır.

Temsilci
Madde – 8 (1) Fakülteler ve yüksekokullar altında lisans eğitimi veren her bölüm, meslek
yüksekokulları altında eğitim veren her program ve enstitüler altında eğitim veren her anabilim
veya anasanat dalı için ilgili akademik birimin kayıtlı öğrencilerinin oylarıyla bir temsilci
seçilir. Temsilci çıkaracak birimler (programların her bir sınıf veya grubunda) Komisyon
tarafından belirlenir.

Temsilci Adaylarında Aranacak Nitelikler
Madde – 9 (1) Temsilci adaylarının aşağıdaki şartları sağlaması gerekir. Bu niteliklere sahip
olmayan öğrencilerin adaylıkları kabul edilmez. Seçilen temsilcilerden bu niteliklere sahip
olmadığı sonradan anlaşılanların ve şartlara uygunluğunu kaybedenlerin temsilcilik sıfatı
kendiliğinden sonra erer.
a) İlgili bölüm, program, anabilim dalı veya anasanat dalının kayıtlı tam zamanlı öğrencisi
olması,
b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması, Yükseköğretim kurumundan ve kuruma
bağlı kurum veya kuruluşlardan uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlememiş
olması,
c) Sabıka kaydının bulunmaması,
ç) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,
d) Yükseköğretim kurumundaki öğrencilik süresinin normal öğretim süresini aşmamış olması
(kayıt dondurma durumunda geçen süre öğrenim süresi dışında sayılır),
e) Hazırlık sınıfı öğrencileri için hazırlık sınıfındaki ilk yıllarının olması,
f) Uzaklaştırma içeren bir disiplin cezası almamış olması,
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g) Akademik durumunun başarılı olması: Genel not ortalamasının lisans ve ön lisans öğrencileri
için en az 2.00, lisansüstü öğrenciler için ise en az 3.00 olması. Zorunlu hazırlık sınıfı olan
programlarda hazırlık sınıfından başarılı olunmuş olması.

Temsilcinin Görevleri
Madde – 10 (1) Öğrenci Temsilcisinin görevleri şunlardır:
a) Temsil ettiği öğrenci konseyi çalışmalarını yürütmek,
b) Öğrenci konseyi organlarının aldığı kararları, temsil ettiği birimde duyurmak ve
uygulamalarını izlemek,
c) Temsil ettiği öğrencilerin sorunlarını belirlemek ve çözüm için sorunları öğrenci konseyinin
ve Üniversitesinin ilgili yönetim organlarına iletmek,
ç) Kayıtlı olduğu akademik birimi, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,
d) Temsil ettiği program dalındaki öğrencilerle bu birimlerin yönetim organları arasında
iletişimi geliştirmek,
e) Temsil ettiği program dalındaki öğrenci etkinliklerini koordine etmek,
f) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında temsil ettiği program dalının akademik
toplantılarına katılmak,
g) Kayıtlı olduğu bölüm, program, anabilim veya anasanat dalı başkanlığı ve üniversitesinin
diğer idari/akademik birimleri tarafından davet edildiği toplantılara katılmak.

Temsilci ve Seçimlerine İlişkin Genel Esaslar
Madde – 11 (1) Öğrenci temsilcileri, seçime katılanların salt çoğunluğuyla seçilir. Hangi
birimlerde temsilci seçileceği ve temsilcilerin görev süreleri Komisyon tarafından belirlenir. Bu
süre ara seçim ile göreve gelmiş temsilciler hariç olmak üzere bir yıldan az ve iki yıldan fazla
olamaz. Temsilcilerinin görev süreleri kayıtlı oldukları programın eğitim-öğretim
faaliyetlerinin devam etmediği yaz aylarında sona erer.
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(2) Seçimler, seçim kurulu tarafından belirlenen bir süre ve program içerisinde her yılın en geç
Kasım ayında gerçekleştirilir. Bu süre ve program içerisinde yapılan seçimlerde bir birimde
herhangi bir nedenle sonuç alınamaz ise, o birimde o akademik yıla ilişkin temsilci seçilmemiş
olur. 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. Yabancı dil hazırlık sınıflarının her biri için temsilci
seçilebileceği gibi Komisyon kararı ile tüm hazırlık sınıfları için tek bir temsilci de seçilebilir.
(3) Herhangi bir birimde ara seçim yapılıp yapılmayacağına Komisyon karar verir.

Temsilci Seçimi
Madde – 12 (1) Seçim kurulu, adaylık başvurularını ilan edilen seçim takvimi doğrultusunda
kabul eder. Bu yönergenin 9. maddesi doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucu adaylığı
uygun bulunanlar kesin aday listeleri ile ilan edilir. Öğrenci temsilcilikleri seçimlerinde,
seçimin yapılabilmesi için birinci tur seçimlerde, seçimin yapıldığı programa 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 katılım şartı
aranmaz. Turlar aynı gün içinde yapılamaz.
(2) Katılım şartı sağlanmış ve seçim gerçekleşmiş olsa dahi adaylardan birinin temsilci
seçilebilmesi için geçerli oyların %51’ini alması gerekir. Adaylardan hiç biri bu şartı
sağlayamaz ise ikinci bir tur seçim daha yapılır ve ikinci tur oylamaya en fazla oy alan iki aday
katılır.
(3) Tek adayın olduğu seçimlerde ikinci %51 katılım şartı aranır ve sağlanamadığı durumlarda
seçim gerçekleştirilmez ve söz konusu programda bir sonraki seçim dönemine kadar temsilci
bulunmaz.
(4) Katılım çoğunluğunun sağlandığı fakat oy şartının sağlanmadığı durumlarda yapılan ikinci
turda oylamada en az oy şartı aranmaz ve oylama aynı gün içerisinde yapılabilir. Oyların eşit
çıkması halinde kura çekimi sonucu belirler.
(5) Seçimler, seçim kurulunun belirlediği yerde (yerlerde) ve saatler arasında sandık
kurullarının denetiminde yapılır. Seçimde gizli oy, açık sayım kuralı uygulanır.
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(6) Her bir seçim çevresinde, o çevre için adaylığı kesinleşenlerin isimleri seçim yapılan yerde
herkes tarafından görülecek bir şekilde ilan edilir.
(7) Seçmenler seçim kurulunun belirlediği ve ilan ettiği biçimde oy kullanırlar. Hangi
koşullarda oyların geçersiz sayılacağı ve bu konudaki itirazlar yine seçim kurulu tarafından
karara bağlanır.
(8) Oy kullanımı tamamlandıktan sonra, sandık kurulu oyların sayım – döküm işlemini yapar.
Katılım şartı sağlanamadığı için ilk turda gerçekleştirilemeyen seçimlerin ikinci ve üçüncü tur
tarihleri seçim kurulu tarafından belirlenir.

Temsilciliğinin Sona Ermesi
Madde – 13 (1) Süresi dolan, mezun olan, bölüm/program değiştiren, başarı koşulu dışında bir
nedenle seçilme niteliklerini kaybeden veya kayıtlı olduğu bölüm, program, anabilim veya
anasanat dalı başkanlığı tarafından davet edildiği toplantılara ve üyesi bulunduğu kurulların
toplantılarına (yönetim kurulu, genel kurul…) önceden geçerli mazeret bildirmeksizin iki veya
daha çok kez katılmayan temsilcilerinin temsilcilikleri sona erer. Boşalan temsilcilikler bir
sonraki seçimlere kadar boş kalır. Başarı koşulunu kaybeden temsilcinin temsilcilik görevi ilgili
akademik yılın yaz döneminde sona erer.
(2) Aldığı dersler ve bölüm müfredatı bakımından bölüm temsilciliği seçimlerinin yapıldığı
yarıyıldan sonraki yarıyıl başında mezun durumda olması beklenen bölüm temsilcilerinin
temsilcilikleri yeni yapılan seçimle birlikte sona erer.
(3) Temsilciliği sona eren öğrencinin buna bağlı tüm kurul üyelikleri de sona erer.

Öğrenci Konseyi Genel Kurulu
Madde – 14 (1) Öğrenci konseyi genel kurulu, tüm temsilcilerinden oluşur ve öğrenci
konseyinin en yüksek karar organıdır.
(2) Öğrenci konseyi genel kurulu, birincisi “Öğrenci Konseyi Kurultayı”nı takip eden bir ay
içinde olmak üzere her yıl en az iki kere toplanır. Daha sonra gerçekleştirilecek toplantıların
gündemi öğrenci konseyi başkanı tarafından en az yedi gün önce üyelere yazılı olarak bildirilir.
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Yapılan duyuru üzerine bu yönergede belirtilen toplantı yeter sayısı sağlanmadığı takdirde
duyuru işlemi aynı şekilde tekrarlanır.
(3) Öğrenci konseyi genel kurulunun toplanabilmesi için üyelerinin salt çoğunluğunun
toplantıya katılması gerekir. Öğrenci konseyi genel kurulunda kararlar, toplantıya katılanların
salt çoğunluğu ve açık oylama ile alınır.
(4) Öğrenci konseyi genel kurulu, öğrenci konseyi yönetim kurulunun veya denetleme
kurulunun kararı veya genel kurul üyelerinin dörtte birinin yazılı başvurusu üzerine yönetim
kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Bu durumlarda genel kurul toplantısı en
geç on beş 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 – 15 (1) Öğrenci konseyi genel kurulunun görevleri şunlardır:
a) Öğrenci konseyi başkanını ve yönetim kurulunu seçmek,
b) Öğrenci konseyi denetleme kurulu üyelerini seçmek,
c) Öğrenci konseyinin ve öğrencilerinin sorunlarını tartışmak ve karara bağlamak,
ç) Öğrenci konseyinin dönem hedeflerini belirlemek.

Öğrenci Konseyi Kurultayı ve Divan Kurulu
Madde – 16 (1) Öğrenci konseyi kurultayı, öğrenci temsilcilerinin katılımıyla akademik yılın
başında gerçekleştirilen öğrenci konseyi genel kurulun ilk olağan toplantısıdır.
(2) Öğrenci konseyi kurultayında seçim kurulu aynı zamanda divan kurulu görevini yürütür.
(3) Divan kurulu, öğrenci konseyi kurultayında gündem maddelerinin bu yönergeye ve
“Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci
Konseyi Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlar.
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Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulunun Görevleri
Madde – 17 (1) Öğrenci konseyi divan kurulunun görevleri şunlardır:
a) Öğrenci konseyi kurultayında gündemi yürütmek,
b) Öğrenci konseyi başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği seçimlerinin gerçekleştirilmesini
sağlamak,
c) Öğrenci konseyi başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği seçimlerinin oylama sonuçlarını ve
seçilenleri, öğrenci konseyi kurultayında ilan etmek. Kurultayı, yeni seçilen öğrenci konseyi
başkanının konuşması ile kapatıp, kapanış bildirgesini hazırlayarak Komisyona sunmak.

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Organları ve Çalışma Esasları
Madde – 18 (1) Öğrenci konseyi yönetim kurulu, genel kurul tarafından kendi aralarından,
seçime katılanların, salt çoğunluğuyla ve bir yıl için seçtiği; başkan, genel sekreter, sayman,
eğitim sorumlusu ve sağlık, spor ve kültür sorumlusu olmak üzere toplam beş öğrenciden
oluşur.
(2) Öğrenci konseyi yönetim kurulu, öğrenci konseyi yönetim kurulu başkanının yönetiminde
ayda en az bir kez toplanır. Kurulun toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az yedi gün önce başkan
tarafından yönetim kurulu üyelerine duyurulur. Kurulun toplanabilmesi için kurul üye sayısının
salt çoğunluğunun katılımı, karar alabilmesi için de yapılacak açık oylamada katılanların salt
çoğunluğunun kabul oyu gereklidir. Başkanın toplantılara katılmadığı durumlarda başkan
yardımcısı, başkan yardımcısının olmadığı hallerde başkanın belirleyeceği bir yönetim kurulu
üyesi bu görevi yürütür ve oy kullanabilir. Oylarda eşitlik durumunda başkanın oyu, başkanın
olmadığı toplantılarda bu görevi yürüten başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyesinin oyu
belirleyicidir.

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun Seçimi
Madde – 19 (1) Öğrenci konseyi yönetim kurulunun adaylık ve seçim işleri öğrenci konseyi
kurultayı esnasında gerçekleştirilir.
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(2) Seçimler en fazla iki turda sonuçlandırılır. Birinci turda hiçbir aday listesinin geçerli oyların
%51’ini alamadığı durumlarda ikinci tur oylamaya geçilir. İkinci tur oylamaya en yüksek oyu
alan iki liste katılır ve en yüksek oyu alan liste seçimi kazanmış olur. İkinci turda oyların eşit
olması durumunda kura çekimi yapılır.
(3) Her başkan adayı, adaylık başvurusunu kendi yönetim kurulu listesi ile birlikte sunar ve
yönetim kurulu listesi genel sekreter, sağlık, spor ve kültür sorumlusu olmak üzere yönetim
kurulu üyeliğine aday en az üç öğrenciden oluşur. Yönetim kurulunun üç üyeden oluştuğu
durumlarda, genel kurul eksik yönetim kurulu üyeleri için aynı gün içinde münferiden aday
olanlar arasından seçim yapar.

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun Görevleri
Madde – 20 (1) Öğrenci konseyi yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Öğrenci konseyi genel kurulunun aldığı kararların uygulanmasını sağlamak,
b) Üniversite öğrencilerinin sorunlarını belirlemek, görüş ve düşüncelerini ilgili yönetim
organlarına iletmek,
c) Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak, toplumsal duyarlılık projeleri geliştirmek ve
öğrencilerin bu projelere katılımını teşvik etmek,
ç) Ulusal ve uluslararası “eğitim ve gençlik programlarına” öğrenci katılımına yönelik
çalışmalar yapmak,
d) Ulusal ve uluslararası öğrenci birlikleri ve organizasyonları ile ilişkileri geliştirmek,
e) Yemek, ulaşım, barınma, kafeterya, kulüp, burs, eğitim, sanat, kültür ve spor alanlarında
çalışma grupları oluşturmak ve bunların işlerliğini sağlamak,
f) Çalışmaları hakkında öğrenci konseyi genel kurulu üyelerini bilgilendirmek,
g) Ulusal öğrenci konseyinin kararlarını duyurmak ve izlemek,
ğ) Gerçekleştirilen çalışmaların raporlarını hazırlamak ve arşiv oluşturmak.
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Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu ve Seçimi
Madde – 21 (1) Öğrenci konseyi denetleme kurulu, bir başkan ve iki üyeden oluşur. Öğrenci
konseyi denetleme kurulu, öğrenci konseyi genel kurulu tarafından, genel kurul üyeleri
arasından, her yıl olağan olarak düzenlenen öğrenci konseyi kurultayından sonraki ilk genel
kurul toplantısında, seçtiği bir başkan ve iki üyeden oluşur. Adaylardan seçim esnasında en çok
oyu alan kurul başkanı, ardından en çok oyu alan iki kişi de kurul üyesi olur. Yönetim kurulu
üyeleri denetleme kuruluna üye olamazlar.

Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulunun Görevleri
Madde – 22 (1) Öğrenci konseyi denetleme kurulunun görevleri şunlardır:
a) Öğrenci konseyi yönetim kurulunun yükseköğretim kurulu ile Üniversite tarafından
yayınlanan ilgili mevzuat uyarınca ve öğrenci konseyi genel kurulu kararlarına göre çalışıp
çalışmadığını denetlemek,
b) Yaptığı çalışmalar hakkında Komisyonu ve genel kurulu bilgilendirmek,

Öğrenci Konseyi Başkanı ve Seçimi
Madde – 23 (1) Öğrenci konseyi başkanı, öğrenci konseyi kurultayı tarafından bu yönergenin
19. Maddesi uyarınca seçilir. Konsey başkanının seçilme niteliklerini kaybetmesi veya herhangi
bir nedenle süresi bitmeden görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere genel
kurul tarafından bir ay içinde yeni bir başkan seçilir. Yeni başkan seçilinceye kadar, konsey
başkan yardımcısı olmadığı durumlarda, öğrenci konseyi başkanlığına öğrenci konseyi yönetim
kurulu üyelerinin kendi aralarından seçeceği bir üye vekâlet eder.
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Öğrenci Konseyi Başkanının Görevleri
Madde – 24 (1) Öğrenci konseyi başkanının görevleri şunlardır:
a) Üniversite öğrencilerini ulusal ve uluslararası öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,
b) Öğrenci konseyi yönetim kurulu toplantılarını gündemini belirlemek ve bu toplantılara
başkanlık etmek,
c) Öğrenci konseyi yönetim kurulunca alınan kararların duyurulmasını sağlamak ve
uygulamasını izlemek,
ç) Görev süresi bitimine bir yıllık faaliyet raporunu bir sonraki öğrenci konseyi kurultayında
sunulmak üzere Komisyona teslim etmek,
d) Gerekli görüldüğü durumlarda Üniversitenin idari/akademik toplantılarına katılmak.
Toplantılara başkanın katılmadığı durumlarda, başkan yardımcısı veya başkanın belirleyeceği
bir yönetim kurulu üyesi katılır.
(2) Konsey başkanı, bu yönergede ve ulusal mevzuatta çağrısı ile toplanacağı belirtilmiş
toplantıları belirlenen azami süreler içinde toplantıya çağırmaz ise söz konusu toplantılar
denetleme kurulu veya Komisyon tarafından yapılan çağrı ile gerçekleştirilir ve gerçekleştirilen
ilk genel kurul ile yeni bir konsey başkanı seçilir.

Yürürlük
Madde – 25 Bu yönerge onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde – 26 Bu yönerge hükümleri Kapadokya Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

