ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR
ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ VE
KONSEYİ YÖNERGESİ
Amaç
Madde 1 - Bu yönergenin amacı Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’nin önlisans,
lisans, lisansüstü programına kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının
karşılanmasında öğrencilerin görüşlerini belirleyerek, yönetim organlarına bildirilmesi ve yönetim
organları ile öğrenciler arasındaki iletişimi oluşturmak amacıyla öğrenci temsilcilerinin, öğrenci
temsilcileri kurullarının ve öğrenci konseyinin seçim, kuruluş ve çalışma esaslarını düzenlemektir.
Kapsam ve Dayanak
Madde 2 – Yönerge hükümleri Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’nin Ön lisans,
Lisans ve Lisansüstü öğrencilerini kapsar. Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurulu’nun “Yükseköğretim
Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği” 7.
Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 - Bu Yönergede geçen:
a) Üniversite: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesini,
b) Sınıf Öğrenci Temsilcisi: Ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde öğretim yapılan
(ikili öğrenim dahil) Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülerde her sınıfın ya da bağımsız bir
lisans/önlisans/yüksek lisans diploması veren anabilim/anasanat dallarının bünyelerindeki
her sınıfta kayıtlı öğrencilerin, iki yıl süre ile seçtiği birer öğrenciyi,
c) Bölüm/Program Öğrenci Temsilcisi: Bir bölümde veya programda bulunan tüm sınıflardan
veya bağımsız bir lisans/ön lisans/lisansüstü diploması veren anabilim/anasanat dallarının seçtikleri
sınıf öğrenci temsilcilerinin bir araya gelerek oluşturduğu bölüm/program öğrenci kurulu tarafından
iki yıl süre ile salt çoğunlukla seçilen öğrenci temsilcisini,

d) Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Öğrenci Temsilcisi: Her Fakülte, Yüksekokul ve
Enstitü bünyesindeki bölümlerin/programların öğrenci temsilcileri ya da bağımsız bir
lisans/ön lisans/lisansüstü diploması veren anabilim/anasanat dallarının temsilcilerinin kendi
aralarında iki yıl süre ile salt çoğunlukla seçtikleri Fakülte, Yüksekokul, Enstitü öğrenci
temsilcisini,
e) Üniversite Öğrenci Konseyi Yürütme Kurulu: Fakülte, Yüksekokul, Enstitü öğrenci
temsilcileri tarafından oluşturulan Üniversite Öğrenci Konseyince salt çoğunlukla ve iki yıl süre ile
kendi aralarında seçtikleri başkan, en az bir başkan yardımcısı ve bir genel sekreterden oluşan kurulu,
f) Konsey Başkanı: Üniversite Öğrenci Konseyini temsile yetkili olarak Üniversite Öğrenci
Konseyi tarafından seçilen Üniversite Öğrenci Konseyi yürütme kurulu başkanını
ifade eder.
Seçim Zamanı
Madde 4- Sınıf, bölüm veya program öğrenci temsilcileri seçimi, her yıl Kasım ayı içinde
ilgili birimin Yönetim Kurulunun belirlediği tarihte yapılır. Seçimin tarihi, seçim kurulu tarafından en
geç 10 gün önce öğrencilere duyurulur.
Adaylarda Aranacak Koşullar
Madde 5 - Öğrenci temsilcisi adaylarında:
a) İlgili Fakülte, Meslek Yüksek Okulu veya Enstitü’ nün halen okumakta olan kayıtlı
öğrencisi olması
b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,
c) Yükseköğretim Kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlememiş
olması,
d) Hiçbir disiplin cezası almamış olması,

e) İlgili yükseköğrenim kurumundaki öğrencilik süresinin normal eğitim süresini aşmamış
olması.
g) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,

h) Genel Akademik Ortalamasının minimum 2.00 olması (birinci sınıf temsilci adayı
hariç)
i) Daha önce sınıf/bölüm/Fakülte/Üniversite temsilciliği görevini yapmamış olması.
Seçim Kurulunun Oluşturulması ve Görevleri
Madde 6- Seçim Kurulu, Fakülte, Meslek Yüksek Okulu, Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile
Başkanlığını Dekanın/Müdürün yaptığı en az dört öğretim elemanından oluşturulur. Seçim Kurulu,
seçmen listelerini hazırlar ve seçim tarihinden en az on gün önce ilan eder. İtirazlar, ilandan itibaren
bir gün içinde yapılır ve itirazı izleyen ilk üç gün içinde karara bağlanır. Seçim Kurulu, Sandık
Kurulu görevini de yürütür.
Seçim Hazırlıkları, Seçimin Yapılması ve İşleyişi
Madde 7- Seçim Kurulu, adaylık başvurularını, seçimin ilan tarihinden seçimin on gün
öncesine kadar kabul eder. Yapılan değerlendirme sonucunda adaylığı uygun bulunanların adaylıkları
seçimden en az bir hafta önce ilan edilir ve adaylar bu süre içinde kampanya yürütebilirler. Seçimin
yapılabilmesi için birinci tur seçimlerinde en az %60, ikinci ve sonraki turlarda %50 katılım şarttır. İlk
iki turda seçim yapılamaz ise, üçüncü turda katılma şartı aranmaz. Seçilebilmek için katılan
öğrencilerin en az yarısından fazlasının oyunun alınması zorunludur. Seçimler, Seçim Kurulunun
belirlediği yerde ve saatler arasında yapılır. Seçimde gizli oy ve açık sayım kuralı uygulanır.
Seçimler, ilk seçimden itibaren on beş gün içinde tamamlanır. Bu tarihe kadar yapılan seçimlerde
sonuç alınamazsa bu döneme ilişkin temsilci seçilmemiş sayılır. Seçim yapılmayan eğitim ve öğretim
yılında, birinci sınıflar kendi aralarından seçecekleri bir öğrenciyi 1 yıl için Sınıf Sözcüsü olarak
seçerler.
Öğrenci Konseyi Genel Kurulu
Madde 8 – Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, Yükseköğretim Kurumunun Fakülte, Yüksekokul,
Konservatuvar, Meslek Yüksekokulu ve Enstitülerinin öğrenci temsilcilerinden oluşur ve Öğrenci
Konseyinde en yüksek karar organıdır.
Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun toplanabilmesi için üyelerinin salt çoğunluğunun toplantıya
katılması gerekir.
Öğrenci Konseyi Genel Kurulu her yıl en az bir kere olmak üzere bağlı bulunduğu ilgili
Yükseköğretim Kurumunun Öğrenci Konseyi Kurultayı adıyla olağan olarak toplanır ve Öğrenci
Konseyi organlarını oluşturur.
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 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 15 gün içerisinde gerçekleştirilir. Öğrenci
Konseyinin olağanüstü yapılan Genel Kurul toplantılarını ve gündemini Öğrenci Konseyi Yönetim
Kurulu belirler ve yürütür.
Öğrenci Konseyi Başkanı ve Temsilcilerinin Görevi
Madde 9- Öğrenci Konseyi Başkanı ve öğrenci temsilcileri aşağıda sayılan temel görevleri
yerine getirmekle yükümlüdür.
a) Başkan gerektiğinde Üniversite Öğrencileri Konseyi Yürütme Kurulunu toplantıya çağırır.
Kurul, kararlarını salt çoğunlukla alır ve kararlar üyeler tarafından imzalanır. Başkanın raporlu olduğu
hallerde bu görevi yardımcısı yürütür.
b) Üniversite Öğrenci Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Üniversite Senatosunda öğrencilerle
ilgili konuların görüşülmesi sırasında Rektör tarafından Senatoya ve Üniversite Yönetim Kuruluna
davet edilir ve oy hakkı olmaksızın toplantıya katılır.
c) Öğrenci Temsilcileri, Dekan veya Yüksekokul Müdürünün uygun göreceği, öğrencilerle
ilgili konuların görüşülmesi sırasında ilgili kurula oy hakkı olmaksızın katılmak üzere davet edilir.

Öğrenci Konseyi Yürütme Kurulunun Görevleri
Madde 10 - Öğrenci Konseyi Yürütme Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Öğrencilerin sorunlarını, görüş ve düşüncelerini, başta Rektörlük olmak üzere üniversite
yönetim organlarına iletmek,
b) Rektörün daveti üzerine öğrenci ile ilgili konuların görüşülmesi sırasında senato veya
yönetim kurulları toplantılarında oy hakkı olmaksızın başkan veya yardımcılarından biri tarafından
temsil edilmek.
Görev Süresi
Madde 11 - Her düzeydeki öğrenci temsilciliğinin görev süresi iki yıldır.
Öğrenci Temsilciliğinin Sona Ermesi
Madde 12 - Öğrenci konseyi başkanı ve diğer öğrenci temsilcileri Yükseköğretim Kurumları
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerinde disiplin suçu olarak sayılan ve disiplin cezası, gerektiren
hiçbir faaliyette bulunamaz. Haklarında disiplin cezası kesinleşmiş olanların ve bu yönergenin
5.maddesinde belirtilen nitelikleri kaybedenlerin öğrenci temsilciliği sona erer.
Madde 13 - Bu Yönerge Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim
Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

girer.

Yürürlük
Madde 14 - Bu Yönerge, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Senatosunda kabul
edildiği tarihte yürürlüğe
Yürütme
Madde 15 - Bu Yönerge hükümleri Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörü
tarafından yürütülür.

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge
Madde 16 – 27.03.2008 tarihli Senato Kararı ile kabul edilen Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar
Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri ve Konseyi Yönergesi.

