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BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 

 

ÖĞRENCĠ KONSEYĠ YÖNERGESĠ 

 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 
Amaç 

Madde 1. Bu Yönergenin amacı; Bingöl Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve 

kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek, 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 oluşturulan 

Bingöl Üniversitesi Öğrenci Konseyinin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını düzenlemektir. 

 
Kapsam 

Madde 2. Bu Yönerge; Bingöl Üniversitesi ön lisan, lisans ve lisansüstü öğrencilerini temsil etme 

yetkisiyle kurulacak olan Öğrenci Konseyinin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarına ilişkin 

hükümleri kapsar. 

 
Dayanak 

Madde 3. Bu Yönerge; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Üniversitelerarası Kurula verdiği 

yetki ile Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 20 Eylül 2005 tarih ve 25942 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve 

Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği” çerçevesinde hazırlanmıştır. 

 
Tanımlar 

Madde 4.  Bu Yönergede geçen; 
a) Üniversite:Bingöl Üniversitesini, 
b) Birim: Bingöl Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya 

enstitülerdeki her bir bölüm/program/anabilim dalı veya anasanat dalını, 
c) Sınıf Öğrenci  Temsilcisi: Her sınıfta, o sınıfa kayıtlı öğrenciler tarafından seçilmiş öğrenciyi, 
d) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi: Fakülte, yüksekokul, 

konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitülerdeki her bir bölüm/program/anabilim dalı veya 

anasanat dalı öğrencilerinin, kendi aralarından, bulundukları bölüm/program/anabilim dalı veya anasanat 

dalı öğrencilerini, Öğrenci Konseyinde temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi, 

e) Bölüm/Program/Anabilim Dalı veya AnasanatDalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu: Fakülte, 

yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitülerdeki bölüm/program/anabilim dalı veya 

anasanat dalı öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu, 

f) Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisi: Fakülte, 

yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitülerdeki bölüm/program/anabilim dalı veya 

anasanat dalı öğrenci temsilcilerinin, kendi aralarından, bulundukları fakülte/ 

yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu veya enstitü öğrencilerini Öğrenci Konseyinde temsil 

etmesi için seçtiği öğrenciyi, 

g) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu: Fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu ve 

enstitüöğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu, 

h) Öğrenci Konseyi Kurultayı: Fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu ve enstitü 

öğrenci temsilcilerinin katılımıyla, her yıl Kasım ayında gerçekleştirilen Öğrenci Konseyinin genel kurul 

toplantısını, 

i) Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu: Öğrenci Konseyi Kurultayı'nda gündem maddelerinin 

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından hazırlanan Üniversiteler Öğrenci Konseyi Yönetmeliğine 

ve bu yönerge hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi için Öğrenci Konseyi Genel Kurulunca 

seçilen kurulu, 
j) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu: Öğrenci Konseyinin yönetim organını, 
k) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu: Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun, Öğrenci Konseyi 

Genel Kurulunun kararlarına göre çalışıp çalışmadığını denetlemek ve Rektörlük ile Öğrenci Konseyi 

Genel Kurulunu bilgilendirmek için, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyeleri arasından, yeterli 



Yönetim Kurulu üyesi olmaması durumunda, aynı şartlarda, Genel Kurul üyeleri arasından, seçime 

katılanların, salt çoğunluğuyla ve 2 (iki) yıl için seçtikleri, bir başkan ve iki üyeden oluşan denetleme 

organını, 

l) Öğrenci Konseyi Başkanı: Öğrenci Konseyinin ve Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu'nun başkanını, 

m) Öğrenci Konseyi: Öğrencilerinin kendi aralarında demokratik usullerle kurdukları öğrenci birliğini 

ifade eder. 

 

 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

 

Öğrenci Konseyi 

 
Öğrenci Temsilcileri Seçimlerine Ġlişkin Genel Esaslar 

 

Madde 5. Sınıf/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcisi ve temsilci kurulları seçimleri, 

rektörlük tarafından belirlenen bir süre ve program içerisinde her yılın Kasım ayında gerçekleştirilir. 

 

Madde 6.Seçimin yapılabilmesi için birinci tur seçimlerinde en az % 60 (varsa ikinci öğretim 

öğrencileri dâhil); ikinci tur seçimlerinde ise en az % 50 oranında öğrenci katılımı koşuldur.İlk iki turda 

seçim yapılamaz ise üçüncü turda katılma şartı aranmaz. 3 Turda seçime katılan öğrencilerin en az 

yarısından fazlasının oyunun alınması zorunludur. Seçilebilmek için seçime katılan öğrencilerin en az 

yarıdan fazlasının oyunun alınması zorunludur. Adayların belirtilen oranda oy alamaması halinde, en 

fazla oy alan 2 aday arasında aynı günde ikinci tur seçimi yapılır ve bu seçimde en yüksek oyu alan 

öğrenci sınıf temsilcisi seçilmiş sayılır. İkinci turda da sonuç alınamaması durumunda, seçimler en geç 

iki gün içinde tekrar edilir. Üçüncü tur seçimde de adaylardan birisi seçilmek için gerekli şartları 

sağlayamamış ise, ilgili Bölüm/Program/Anabilim Dalı veya AnasanatDalı Öğrenci Temsilcisi seçmeme 

kararı almış kabul edilir. Oylamalarda eşitlik durumunda, Bölüm/Program/Anabilim Dalı veya 

AnasanatDalı Seçim Kurulu Öğrenci Temsilcisini kura ile belirler. 

 

Seçimler belirlenen tarihten itibaren 15 gün içinde tamamlanır. Bu tarihe kadar yapılan 

seçimlerde herhangi bir nedenle sonuç alınamazsa, o birimde o döneme ilişkin seçim iptal edilmiş 

sayılır. 

 

Madde 7. Seçimler Dekanlık/Müdürlüklerin önerisi dikkate alınarak Rektörlüğün belirleyeceği 

yer ve tarihte yapılır. Seçimde gizli oy ve açık sayım kuralı uygulanır. Oylama tamamlandıktan sonra 

sonuçlar tutanağa geçirilir ve seçim sonucu ilgili birimlere ve rektörlüğe bildirilir. 

 

Madde 8. Her düzeydeki öğrenci temsilcilerinden birinin, temsilcilikten ayrılması halinde, kalan 

süreyi tamamlamak üzere, ilgili bölüm veya programda bir ay içerisinde aynı usulle yeni bir temsilci 

seçilir. 

 
Öğrenci Temsilci Adaylarında Aranacak Nitelikler 

 
Madde 9.  Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır: 

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

öğrencisi olması, 
b) Alt sınıflardan/yarıyıllardan başarısız dersinin bulunmaması, 
c) Disiplin cezası almamış olması, 
d) Herhangi bir siyasi parti ve yan kuruluşunda üye veya görevli olmaması, 
e) İlgili birimdeki öğrencilik süresinin normal eğitim süresini aşmamış olması, 
f) Adli sabıka kaydının bulunmaması. 

 
Seçilebilme niteliğine sahip olması koşuluyla bir temsilci en fazla üst üste iki dönem görev 

yapabilir. Seçildikten sonra yukarıda belirtilen yeterlik şartlarını (b bendi hariç) kaybeden temsilci, 

temsilcilik niteliğini kaybeder. 

 

Seçim Kurulları ve Görevleri 

Madde 10. Sınıf Seçim Kurulu: Dekan/Müdür tarafından görevlendirilecek, sınıfın bağlı olduğu 

bölüm/program/anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlığına bağlı, Bölüm/Program/Anabilim Dalı veya 

AnasanatDalı Başkan Yardımcısı başkanlığında iki öğretim elemanından oluşur. 



Sınıf Seçim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Seçmen listelerini hazırlayıp duyurmak, 

b) Öğrenci temsilci adaylarının başvurularını almak ve adaylığa uygun olup olmadıklarını inceleyerek 

uygun adayları duyurmak, 

c) Oy pusulalarının bastırılmasını ve mühürlenmesini sağlamak, 

d) Sandık Kurullarını tespit etmek ve görevlendirmek, 

e) Oy sandıklarının yerlerinin belirlenerek duyurulmasını ve seçim gününde yerleştirilmesini sağlamak, 

f) Öğrenci temsilci seçimlerini bu yönerge esaslarına göre düzenlemek, sonuçları tutanakla 

Bölüm/Program/Anabilim Dalı veya AnasanatDalı Seçim Kuruluna bildirmek. 

 

Madde 11.Bölüm/Program/Anabilim Dalı veya AnasanatDalı Seçim Kurulu: Bir 

Bölüm/Program/Anabilim Dalı veya AnasanatDalı Başkan Yardımcısı başkanlığında, Dekan/Müdür 

tarafından görevlendirilecek başkan dâhil 3 öğretim elemanından oluşur. 

 

Bölüm/Program/Anabilim Dalı veya AnasanatDalı Seçim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Öğrenci temsilci adaylarının başvurularını almak ve adaylığa uygun olup olmadıklarını inceleyerek 

uygun adayları duyurmak, 

b) Öğrenci temsilci seçimlerini bu yönerge esaslarına göre düzenlemek, 

c) Seçim sonuçlarını tutanakla Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu veya Enstitü 

Seçim Kuruluna bildirmek. 

 

Madde 12. Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu ve Enstitü Seçim Kurulu: 

Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu ve Enstitü Seçim Kurulu, bir Dekan/Müdür 

Yardımcısı başkanlığında Fakülte/Yüksekokul öğretim üyeleri arasından Dekan/Müdür tarafından 

görevlendirilecek başkan dâhil 3 kişiden oluşur. 

 

Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu ve Enstitü Seçim Kurulu'nun 

görevleri şunlardır: 

a) Öğrenci temsilci seçimlerinin bu yönerge esaslarına göre gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almak, 

b) Seçim sonuçlarını tutanaklar halinde Üniversite Seçim Kuruluna bildirmek, 

c) Sınıf/Bölüm/Program/Anabilim Dalı veya Anasanat Dalı/ Fakülte/ Yüksekokul/ Konservatuvar/ 

Meslek Yüksekokulu ve Enstitü Temsilcisi seçimlerine yapılacak itirazları inceleyip karara bağlamak. 

 

Madde 13.Üniversite Seçim Kurulu: Üniversite Seçim Kurulu, bir Rektör Yardımcısı 

başkanlığında Dekan/Yüksekokul veya Enstitü Müdürleri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek 

2 Dekan/Müdür ile Üniversite Genel Sekreteri ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı da dâhil 5 kişiden 

oluşur. 

Üniversite Seçim Kurulu'nun görevleri şunlardır: 

a) Sınıf/Bölüm/Program/Anabilim Dalı veya AnasanatDalı, Fakülte/ Yüksekokul/ Konservatuvar/ 

Meslek Yüksekokulu ve Enstitü Öğrenci Temsilcilerinin ve Üniversite Öğrenci Konseyi Başkanının 

seçim takvimini belirlemek ve duyurmak, 

b) Seçimlerin düzenli ve güvenlik içinde yapılması için her türlü planlamayı yapmak, 

c) Oy sandıklarını sağlamak veya bu konudaki kuralları belirlemek, 

d) Geçerli/geçersiz oy tanımlarını yapmak, 

e) Üniversite Öğrenci Konseyi Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri seçimlerine yapılan 

itirazları inceleyip karara bağlamak, 

f) Seçim sonuçlarını tutanaklar halinde Rektörlük Makamı'na sunmak. 

 

Sandık Kurulları 

Madde 14. Sandık Kurulları ilgili Bölüm/Program/Anabilim Dalı veya AnasanatDalı Seçim Kurulu 

tarafından bölüm/program/anabilim dalı veya anasanatdalı öğretim üyesi ve görevlileri arasından 

belirlenir. Sandık Kurulları seçimlerin yürütülmesinden, seçimin bitiminde oyların hemen sayılmasından 

ve sonucun bir tutanakla ilgili Bölüm/Program/Anabilim Dalı veya AnasanatDalı Seçim Kurulu'na 

iletilmesinden sorumludur. 

 

 



Seçimlerin Ġşleyişi 

Madde 15. Sınıf Öğrenci Temsilciliği aday adayları, ilgili seçim kurullarına, seçimden en geç bir 

hafta öncesine kadar Adaylık başvurularını yaparlar. Bu yönergenin 9. maddesi doğrultusunda yapılan 

değerlendirme sonucu adaylığı uygun bulunanların isimleri, seçimden en geç bir hafta önce ilgili seçim 

kurulu tarafından seçmen listelerinde ilan edilir. Adaylıkları kesinleşen öğrenciler, seçimlerin yapılacağı 

tarihten bir önceki günün mesai bitimine kadar, Üniversite’nin disiplinini bozmayacak şekilde seçim 

kampanyası yürütebilirler. 

Seçim günü, Sandık Kurulu, seçimin yapılacağı yere sandığı, seçmen listelerini ve pusulaları en  

geç saat 09:00'da getirir. Seçim sandığını açıp içinin boş olduğunu aday ve seçmenlere gösterir. Sonra 

seçmenler oy pusulalarını öğrenci kimliğini göstererek Sandık Kurulundan alır ve seçmenler oylarını 

gizli bir bölmede önceden hazırlanmış mühürlü oy pusulalarına bir aday ismini yazdıktan sonra 

pusulalarını kapalı olarak sandığa atar ve seçmen listesini imzalayarak seçim yerini terk ederler. Birden 

fazla isim yazılan oylar geçersiz sayılır. 

Sayım işlemi kamuya açık olarak Sandık Kurulunca yapılır. Seçim sonuçları, ilgili Sandık 

Kurulu tarafından Bölüm/Program/Anabilim Dalı veya AnasanatDalı Seçim Kuruluna bir tutanakla 

bildirilir. Tutanakta seçime katılan öğrenci sayısı ve adayların aldıkları geçerli oy sayıları belirtilir. 

Şartları sağlayarak Sınıf Öğrenci Temsilcisi olmaya hak kazanan öğrencilerin isimleri 

Bölüm/Program/Anabilim Dalı veya AnasanatDalı Seçim Kurulunca duyurulur ve bir tutanakla 

Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu veya Enstitü Seçim Kuruluna bildirilir. 

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 iki gün içinde karara 

bağlarlar. 

Bölüm/Program/Anabilim Dalı veya AnasanatDalı Seçim Kurulu seçimlerin yenilenmesi kararı 

alırsa, seçimler karar tarihinden itibaren en geç iki gün içinde yenilenir. 

 

Bölüm/Program/Anabilim Dalı veya Anasanat Dalı, Fakülte/ Yüksekokul/ Konservatuvar/ 

Meslek Yüksekokulu veya Enstitü ve Üniversite Öğrenci Temsilcisinin Seçimi 

Madde 16.Bölüm/Program Anabilim Dalı veya Anasanat Dalı, Fakülte/ Yüksekokul/ 

Konservatuvar/ Meslek Yüksekokulu veya Enstitü ve Üniversite Öğrenci Temsilcisinin Seçimi: 

a) Sınıf/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi Seçimi: Ön lisans ve lisans düzeyinde öğretim 

yapılan (ikili öğretim dâhil) fakülte ve yüksekokullarda, her Bölüm/Programın her sınıfında kayıtlı 

öğrencilerin, Madde 10’da belirtilen Seçim Kurulu’nun sorumluluğunda, bir yıl süre ile öğrenci 

konseyinin üst kurullarında kendilerini temsil edecek öğrenciyi belirledikleri seçimdir.Lisansüstü 

öğretim yapan enstitülerde ise Anabilim Dalı veya Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi seçilir. 

 

b) Bölüm/Program Öğrenci Temsilcisi Seçimi:Ön lisans ve lisans düzeyinde öğretim yapılan (varsa 

ikinci öğretim öğrencileri dâhil) fakülte ve yüksekokullarda bir bölüm veya programdatüm sınıflardan 

seçilen sınıf öğrenci temsilcilerinin bir araya gelerek oluşturduğu Bölüm/Programöğrenci kurulu 

tarafındanMadde 11’de belirtilen ilgili Seçim Kurulu’nun sorumluğunda, Bölüm/Programöğrenci 

temsilcisini belirlemek için yapılan seçimdir. 

 

c) Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu ve Enstitü Öğrenci Temsilcisi Seçimi: 

Fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitülerin bünyesindeki her bir bölüm, 

program, anabilim dalı veya anasanat dalının öğrenci temsilcileri, kendi aralarından bir yıl süre ile ve 

salt çoğunlukla Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu veya Enstitü Öğrenci 

Temsilcisiseçimini, Madde 12’de belirtilen ilgili seçim Kurulu’nun sorumluluğunda yaparlar. Yalnız bir 

diploma veren fakülte ve yüksekokullarda  bölüm/program  temsilcileri  fakülte  veya  yüksekokul  

temsilcisi  olarak  görev yaparlar. 

 

d) Üniversite Öğrenci Konseyi: Fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu ve enstitü 

öğrenci temsilcileri tarafından oluşturulan kuruldur. Bu seçim Rektör tarafından görevlendirilen ilgili 

Rektör Yardımcısı başkanlığında 2 Dekan/Müdür ile Üniversite Genel Sekreteri ve Öğrenci İşleri Daire 

Başkanından oluşan Üniversite Seçim Kurulu tarafından yapılır. 

 

Madde 17. Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı, Fakülte/ Yüksekokul/ Konservatuvar/ 

Meslek Yüksekokulu/Enstitü, Üniversite Öğrenci Temsilcileri ve Öğrenci Konseyi Yönetim organları 

üyelerinin seçimleri, tek oturumda çok turlu olarak yapılır. Bir adayın seçilebilmesi için ilgili kurulun 

salt çoğunluğunun oyunu alması gerekir. Bu şart ilk iki tur sonucunda sağlanamazsa, en az oy alan aday 



çekilir ve seçim tekrar edilir. İki aday kaldığında, fazla oy alan aday oy sayısına bakılmaksızın seçilmiş 

sayılır. 

Her düzeyde seçilen temsilciler en geç dört gün içinde, davet üzerine ilgili Seçim Kurulu 

Başkanlığında toplanarak bir üst kurula katılacak temsilciyi seçerler. İlgili Seçim Kurulu Başkanı sonucu  

üst seçim kuruluna bildirir ve ilan eder. 

Her düzeyde kurul başkanları herhangi bir nedenle görevinden ayrılması veya Sınıf Öğrenci 

Temsilcisi olma niteliğini kaybetmesi halinde, aynı seçim esaslarına göre, ilgili kurullarda iki hafta 

içinde seçim yapılır. Yeni seçilen kişi, yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar. 

 
Öğrenci Temsilci ve Temsilci Kurullarının Görev ve Faaliyetleri 

Madde 18. Öğrenci Temsilci ve Temsilci Kurullarının görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Öğrencilerle ilgili faaliyetlerde ilgili birimlerin öğrencilerini temsil etmek, 
b) Öğrencilerle ilgili konularda çalışma grupları oluşturmak, inceleme, araştırma yapmak ve öneriler 

geliştirmek, 

c) Öğrencilerin sorunlarını, görüş ve düşüncelerini, ilgili birim yönetici ve/veya yönetim organlarına 

iletmek. 

 
Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri 

Madde 19. Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin, kendi aralarından, konsey başkanı, başkan 

yardımcısı, genel sekreter, sayman, halkla ilişkiler ve bilişim sorumlusu, dış ilişkiler sorumlusu, çalışma 

grupları sorumlusu, eğitim sorumlusu ve sağlık, spor ve kültür sorumlusu olmak üzere Öğrenci Yönetim 

Kurulunu oluşturmak için yaptıkları seçimdir. Öğrenci Konseyi Genel Kurulu'nda bu sayıyı oluşturacak 

yeterli temsilci olmaması durumunda başkan, genel sekreter, sayman, eğitim sorumlusu ve sağlık, spor 

ve kültür sorumlusu olmak üzere beş öğrenciden oluşan yönetim kurulunun seçimi yapılır.Öğrenci 

Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu'na karşı sorumludur. 

 

Madde 20. Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun aldığı kararların uygulanmasını sağlamak, 
b) Yükseköğretim kurumundaki öğrencilerin sorunlarını belirlemek, görüş ve düşüncelerini 

yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim organlarına iletmek, 

c) 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 yükseköğretim kurumunda duyurmak ve 

izlemek, 

i) Gerçekleştirilen çalışmaların raporlarını hazırlamak ve arşiv oluşturmak. 

 
Üniversite Öğrenci Konseyi Başkanı 

Madde 21. Üniversite Öğrenci Konseyini temsile yetkili olarak Üniversite Öğrenci Konseyi 

tarafından seçilen Üniversite Öğrenci Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı’dır. 

 
Öğrenci Kurul Başkanlarının Görevleri 

Madde 22. Öğrenci Kurul Başkanlarının görevleri şunlardır: 
a) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Temsilcisi Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat 

Dalı Öğrenci Kurulunu, Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Temsilcisi 

Fakülte/Yüksekokul/ Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Kurulunu, Üniversite 

Öğrenci Konseyi Başkanı Üniversite Öğrenci Konseyini gerektiğinde toplantıya çağırır, toplantıları 

yönetir ve kurul kararlarının gereklerini yerine getirir. 

b) Öğrencilerle ilgili konuların görüşüldüğü kurullara (Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı 

Kurulu, Fakülte/ Yüksekokul/ Konservatuvar/ Meslek Yüksekokulu/ Enstitü Kurulu ve Fakülte/ 

Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu 

ve Üniversite Senatosu) ilgili birim yöneticisinin daveti üzerine Kurul Başkanları öğrencileri temsilen oy 

hakkı olmaksızın katılır. Öğrencilerle ilgili konuların bitiminde toplantıdan ayrılır. 
c) Öğrenci Konsey Başkan yardımcısı başkanın olmadığı durumlarda başkana vekâlet eder. 
d) Öğrenci Kurul Başkanları, öğrenci temsilciliğinin ilgili bir üst kuruluna katılarak kendi birimini 



temsil ederler. 

Öğrenci Temsilci Kurulları ve Üniversite Öğrenci Konseyi Toplantıları 

Madde 23. Üniversite Öğrenci Konseyi her yarıyılda en az bir kez olmak üzere yılda en az iki 

kez toplanır. Öğrenci Temsilci Kurullarında ve Üniversite Öğrenci Konseyinde toplantı yeter sayısı, 

üye tam sayısının yarısından bir fazlasıdır. 

Üniversite Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, seçimi izleyen 15 gün içinde o öğretim yılına ait 

çalışma programını hazırlayarak Üniversite Öğrenci Konseyinin onayına sunar. Onaylanmış çalışma 

programının bir örneği de Rektörlüğe iletilir. 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 oyu gereklidir. Başkanın toplantılara katılamadığı 

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 Temsilci Kurulları ve Üniversite Öğrenci Konseyi toplantılarında tutanak tutularak 

alınan kararlar kayda geçirilir. Kararlar üyeler tarafından imzalanır. Tutanaklar ve hazırlanacak bütün 

raporlar üniversite kamuoyuna açıktır. 

 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 
Çeşitli ve Son hükümler 

 
Temsilci Kurullarının ve Üniversite Öğrenci Konseyinin Faaliyetlerinde Koordinasyon 

Madde 24.Öğrenci Temsilci Kurulları, Üniversite Öğrenci Konseyi ve tüm Öğrenci 

Temsilcileri çalışma ve faaliyetlerini Üniversite ile koordine etmek ve gerektiğinde Üniversitenin 

onayını almak sureti ile T. C. Anayasasına ve yürürlükteki diğer mevzuata uygun olarak yürütmek 

zorundadır. 
Öğrenci Temsilciliğinin Sona Ermesi 

Madde 25. Öğrenci konseyi ve tüm öğrenci temsilcileri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci 

Disiplin Yönetmeliği hükümlerinde disiplin suçu olarak sayılan ve disiplin cezasını gerektiren hiçbir 

faaliyette bulunamaz. Haklarında disiplin cezası kesinleşmiş olanların öğrenci temsilciliği sona erer. 

Konsey içi görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen ve ardışık olarak 3 toplantıya 

mazeretsiz katılmayan konsey üyesinin temsilcilik görevi sona erer. Görevi sona eren temsilci için 

bağlı olduğu kurum tarafından Madde 8’de belirtilen esaslar içinde yeni temsilci atanır. 

 
Öğrenci Konseyine Oda, Araç ve Gereç Tahsisi 

Madde 26. Öğrenci Konseyine bu Yönergede yer alan görevleri gerçekleştirmek amacıyla 

Üniversite’nin uygun göreceği yerde bir oda tahsis edilir ve çalışmaları için gerekli araç ve gereçler 

sağlanır. 

 

Öğrenci   Konseyinde   Görev   Yapan   Öğrencilerin    Harcırah    Giderlerinin    Karşılanması  

 Madde 27. Öğrenci Konseyi organlarında görev yapan başkan ve diğer öğrenci temsilcilerinin, 

bu Yönerge esasları doğrultusunda yurt içi; bütçe olanakları ölçüsünde de yurtdışı görevlendirilmeleri, 

Üniversite tarafından yapılır. Harcırahları ve katılım ücretleri varsa “Sağlık Kültür Spor Dairesi 

Başkanlığı”ndan karşılanır. 

 
Yürürlük 

Madde 28. Bu yönerge Bingöl Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 
Yürütme 

Madde 29. Bu yönerge hükümlerini Bingöl Üniversitesi Rektörü yürütülür. 

 

          Geçici Madde 1:Bağıl Değerlendirme Sistemi ile öğrenim gören öğrencilerin bir önceki 

yılsonunda genel akademik not ortalamasının en az 2.00 olması, Mutlak Sistem ile öğrenim gören 

öğrencilerin bir önceki yılsonunda genel not ortalamasının en az 60 olması gereklidir. 


