
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 
 
 

ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 
 

Amaç ve Kapsam: 

Madde 1- Bu yönergenin amacı Girne Amerikan Üniversitesi’nin önlisans ve lisans programlarına kayıtlı 

öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasında öğrencilerin görüşlerini 

belirleyerek, yönetim organlarına bildirilmesi ve yönetim organları ile öğrenciler arasındaki iletişimi 

oluşturmak amacı ile kurulacak olan Üniversite Öğrenci Konseyi’nin kuruluş ve çalışma esaslarını 

düzenlemektir. 

 

Madde 2- Yönetmelikte sözü geçen esaslar üniversitelerin ön lisans ve lisans öğrencilerini kapsar. 

 

Tanımlar: 

Madde 3-  

Üniversite: Girne Amerikan Üniversitesi 

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullar ve İngilizce Hazırlık Okullarıdır. 

(İkili öğrenim dahil) 

Bölüm/Program Öğrenci Temsilcisi: Bir bölümde veya programda bulunan tüm sınıflardan veya bağımsız 

bir lisans/ön lisans diploması veren anabilim/anasanat dallarının seçtikleri sınıf öğrenci temsilcilerinin bir 

araya gelerek oluşturduğu bölüm/program öğrenci kurulu tarafından bir yıl süre ile ve salt çoğunlukla 

seçilen öğrenci temsilcisidir. 

Birim Öğrenci Temsilcisi: Her birim bünyesindeki bölümlerin/programların öğrenci temsilcileri ya da 

bağımsız bir lisans/ön lisans diploması veren anabilim/anasanat dallarının temsilcilerinin kendi aralarından 

bir yıl süre ile ve salt çoğunlukla seçtikleri birim temsilcisidir. 

Yalnız bir diploma veren birimlerde bölüm/program temsilcileri birim temsilcisi olarak görev yaparlar. 

Birim Kurulu: Bölüm veya Program temsilcileri ilgili Birimin Öğrenci Birim Kurulunu oluşturur. 

Üniversite Öğrenci Konseyi: Üniversiteye bağlı tüm birimlerin birim temsilcileri tarafından oluşturulan 

kuruldur. 

Üniversite Öğrenci Konseyi Yürütme Kurulu: Birim öğrenci temsilcileri tarafından oluşturulan Üniversite 

Öğrenci Konseyince salt çoğunlukla ve bir yıl süre ile kendi aralarından seçtikleri başkan, en az bir başkan 

yardımcısı ve bir genel sekreterden oluşan kuruldur. 

Konsey Başkanı: Üniversite Öğrenci Konseyini temsile yetkili olarak Üniversite Öğrenci Konseyi tarafından 

seçilen Öğrenci Konseyi yürütme kurulu başkanıdır. 

Seçim Kurulu: Başkanlığını Dekanın/Müdürün yaptığı ilgili birimdeki en az iki öğretim elemanın da görev 



aldığı kuruldur. 

Sandık Kurulu: Her bir seçim çevresi için, Seçim Kurulu tarafından oluşturulan, ilgili Bölüm veya 

Programdaki bir öğretim elemanın Başkanlığında aday olmayan iki öğrencinin yer aldığı kuruldur. 

 

Seçim Tarihi 

Madde 4-  

Öğrenci Konseyi seçimleri yılda bir kez Kasım veya Aralık aylarında Üniversite Yönetim Kurulu tarafından 

belirlenen tarihlerde yapılır. Yeni konseyin oluşumuna kadar eski konsey görevini sürdürmeye devam 

eder. 

Bölüm, Program Temsilcileri İçin Seçim 

Madde 5- 

 

Seçim Kurulu, adaylık başvurularını seçimden en az beş gün öncesine kadar kabul eder. Özellikle bu 

yönergenin 7. maddesi doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucu adaylığı uygun bulunanlar seçimden 

en geç üç gün önce ilan edilir. Adaylar bu süre içinde kampanya yürütebilirler. İtirazlar seçimden 24 saat 

önceye kadar sonuca bağlanır. 

Seçimler, Seçim Kurulunun belirlediği yerde(yerlerde) ve saatler arasında Sandık Kurullarının denetiminde 

yapılır. Seçimde gizli oy, açık sayım kuralı uygulanır.  

Her bir seçim çevresinde o çevre için adaylığı kesinleşenlerin isimleri seçim yapılan yerde herkes 

tarafından görülecek bir şekilde ilan edilir. Seçmenler seçilecek temsilci sayısından fazla olmamak üzere 

aday ismini daha önce hazırlanmış mühürlü oy pusulalarına yazarak oy kullanırlar. Belirtilen sayıdan daha 

fazla isim yazılan oy pusulası geçersiz sayılır. Bu seçimde çoğunluk oyuyla bir Bölüm veya Program 

Temsilcisi seçilir. 

Üniversite Yönetim Kurulunun belirlediği tarihe kadar, herhangi bir nedenle seçim yapılamaması 

durumunda, ilgili Bölüm veya Program Başkanlığı tarafından Bölüm veya Program Temsilcileri resen 

görevlendirilebilinir. 

Birinci sınf öğrencileri Bölüm/Program Temsilciliğine aday olamazlar.  

 

Birim Temsilciliği İçin Seçim 

Madde 6- Seçilen Bölüm veya Program Temsilcileri ilgili Birimin Öğrenci Birim Kurulunu oluştururlar ve her 

yıl seçimden sonra üç gün içerisinde Dekan/Müdür veya Yardımcılarından birinin başkanlığında yapılacak 

ilk toplantılarında kendi aralarından Birim Temsilciliği ve Birim Temsilci Yardımcılığı için ayrı ayrı seçim 

yaparlar. Bu seçime, kurulu oluşturan öğrenci temsilcilerinin, salt çoğunluğunun katılması gerekir.  Birim 

Öğrenci Temsilcisi ve Yardımcısı seçebilmek için temsilci sayısının en az yarıdan fazlasının oyunun alınması 

zorunludur.  Belirtilen tarihte seçimlerde sonuç alınamazsa, o birimde o döneme ilişkin seçim iptal edilmiş 



sayılır ve Birim Öğrenci Temsilcisi ve Yardımcısı Birim kurulunda bulunan temsilciler arasından 

Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenir. 

 

 

Üniversite Öğrenci Konsey Başkanlığı İçin Seçim 

Madde 7- Rektörün veya Rektör Yardımcılarından birinin davetiyle Birim Öğrenci Temsilcilerinden oluşan 

Öğrenci Konseyi ilk toplantısını birim seçimleri toplantısından bir hafta sonra yapar. Bu toplantıda Birim 

Öğrenci Temsilcileri arasından Konsey Başkanı ve Yardımcısı için ayrı ayrı seçim yapılır.  Hazırlık bölümünü 

temsilen eden birim temsilcisi Konsey Başkanlığı için aday olamaz. Seçim için Konsey üyelerinin birinci tur 

seçimlerinde en az %80, ikinci ve sonraki turlarda ise %50 katılım gerekir.  Seçilebilmek için temsilci 

sayısının en az yarıdan fazlasının oyunun alınması zorunludur. Seçimler, belirlenen tarihten itibaren 15 

gün içinde tamamlanır. Bu tarihe kadar yapılan seçimlerde sonuç alınamazsa, o birimde o döneme ilişkin 

seçim iptal edilmiş sayılır ve Öğrenci Konsey Başkanı ve Yardımcısı Konseyde bulunan temsilciler 

arasından Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.  

 

Öğrenci Temsilcisi Adaylarında Bulunması Gerekli Nitelikler 

Madde 8- 

 

İlgili birimin öğrencisi olması, 

Alt sınıflardan/Yarıyıllardan başarısız dersinin bulunmaması (Hazırlık okulu dışında kalan birim 

temsilcilerinin Genel not ortalaması, en az 2.00/4.00 olmalıdır), 

Disiplin cezasının olmaması ve adli sabıkasının bulunmaması, 

İlgili Yükseköğretim Kurumundaki öğrencilik süresinin, normal eğitim süresini aşmamış olması (Kayıt 

dondurma durumunda geçen süre öğrenim süresi dışında sayılır) 

şartları aranır. 

 

Bu niteliklere sahip olmayan öğrencilerin adaylıkları kabul edilmez. Seçilen temsilcilerden bu niteliklere 

sahip olmadığı sonradan anlaşılanların temsilcilik sıfatı kendiliğinden sona erer. 

 

Temsilcilerin Görevleri 

Madde 9- 

Temsilcilerin Görevi: Sınıfların/Bölümlerin/Programların, Birimlerin ve Üniversitenin öğrencileri ilgilendiren 

ve çözüm bekleyen sorunlarını tartışıp çözümüne katkıda bulunmak, ilgili eğitim ve yönetim kademelerine 

iletmek, gerekli gördükleri ya da arzuladıkları sosyal aktiviteleri (Güzel Sanatlar, Spor, Kültür vb.) 

gerçekleştirmek için eğiticiler ve yöneticiler arasında iletişimi sağlamaktır. 

Bölüm, Program Temsilcisi: Eğitim ve öğretim ile ilgili konularda ya da öğrencilerin bölüm/program ile ilgili 



sorunlarını tartışmak, çözüm bulmak amacıyla eğitim-öğretim koordinasyon kurullarına, bölüm kurullarına 

ya da Anabilim/Anasanat Dalı Akademik Kurullarına, Başkoordinatör, Bölüm Başkanı, Program Başkanı 

veya Anabilim/Anasanat Başkanının daveti üzerine katılırlar. Bu toplantıdan önce Temsilciler görüşülmesini 

istedikleri konuları yukarıda sözü edilen koordinatörlük veya başkanlıklara yazılı olarak iletirler. Temsilciler 

gündemin ilk sırasında olan kendileri ile ilgili konuların görüşülmesinden sonra toplantıdan ayrılırlar. 

Temsilciler görüşülen konularla ilgili gerekli açıklamaları sınıf, bölüm ya da programdaki diğer öğrencilere 

iletmekle yükümlüdürler. 

Birim Temsilcisi: Eğitim ve öğretim ile ilgili konularda ya da öğrencilerin o birimle ilgili sorunlarını 

tartışmak, çözüm bulmak amacıyla, Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurullarına, Fakülte, Yüksekokul veya 

Meslek Yüksekokul Kurullarına ya da Birim Amirinin uygun göreceği diğer Kurullarına katılırlar. Temsilciler, 

görüşülmesini istedikleri konuları ilgili birim başkanlıklarına yazılı olarak iletirler. Temsilciler görüşülen 

konularla ilgili gerekli açıklamaları, bölüm temsilcilerine iletmekle yükümlüdürler. 

Öğrenci Konsey Başkanı: Üniversite Öğrenci Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Üniversite Senatosunda 

öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında Rektör tarafından Senatoya ve Üniversite Yönetim 

Kuruluna çağrılırlar.  Öğrenci Konseyi tarafından görüşülmesi istenen konular Rektörlüğe yazılı olarak 

iletir. Öğrenci Konsey Başkanı görüşülen konularla ilgili gerekli açıklamaları, Öğrenci Konseyinde yer alan 

Birim Temsilcilerine iletmekle yükümlüdür. Başkan gerektiğinde Üniversite Öğrenci Konseyi Yürütme 

Kurulunu toplantıya çağırır. Kurul kararları salt çoğunlukla alır ve kararlar üyeler tarafından imzalanır. 

Başkanın raporlu olduğu hallerde bu görevi yardımcısı yürütür. 

 

Madde 10- Her düzeydeki öğrenci temsilciliğinin görev süresi 1(bir) yıldır. Süresi biten Temsilciler gerekli 

nitelikleri taşımaları koşuluyla yeniden seçilebilirler. 

 

Öğrenci Konseyi Yürütme Kurulu Görevleri 

Madde 11- Öğrenci Konseyi Yürütme Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Öğrencilerin sorunlarını, görüş ve düşüncelerini, başta Rektörlük olmak üzere Üniversite yönetim 

organlarına iletmek, 

b)  Öğrenciyle ilgili konuların görüşülmesi sırasında Senato ve Yönetim Kurulları toplantılarında, başkan ve 

yardımcılarından biri tarafından temsil edilmek, 

c) Girne Amerikan Üniversitesi öğrencilerini üniversite içinde, ulusal ve uluslararası düzeylerde temsil 

etmek, 

d) Üniversite Öğrenci Konseyi Yürütme Kurulu ve tüm öğrenci temsilcileri, çalışma ve faaliyetlerini 

Üniversite ile koordine etmek ve gerektiğinde üniversitenin onayını almak suretiyle yürürlükteki mevzuata 

uygun olarak yürütmek zorundadır.  

 



Öğrenci Temsilciliğinin Sona Ermesi 

Madde 13- Öğrenci Konseyi üyeleri ve tüm öğrenci temsilcilikleri, Girne Amerikan Üniversitesi’nde mevcut 

disiplin yönetmeliklerinde suç olarak sayılan ve disiplin cezasını gerektiren hiçbir faaliyette bulunamazlar. 

Haklarında disiplin cezası kesinleşmiş olanların öğrenci temsilciliği sona erer. 

 

Madde 14- Öğrenci Konsey Başkan veya Yardımcısının herhangi bir sebeple görevi bırakması halinde 

başkan ve başkan yardımcısı konseyde bulunan temsilciler arasından Üniversite Yönetim Kurulunca 

belirlenir. 

 

Yürürlük 

Madde 15- Bu yönetemelik Girne Amerikan Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren 

yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 16- Bu yönetmelik hükümleri Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 

  


