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                                                         BİRİNCİ BÖLÜM 
                                          Amaç- Kapsam- Dayanak 
 
Amaç 
Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Uludağ Üniversitesi önlisans ve lisans programlarında 
kayıtlı öğrencilerin eğitim-öğretim ve sosyo-kültürel gereksinimlerini karşılamak üzere, görüş 
ve taleplerini Yönetime ulaştırmak ve yönetim organları ile öğrenciler arasında iletişimi 
sağlamak amacı ile kurulacak olan Öğrenci Konseyi’nin kuruluş esaslarını düzenlemektir. 
Kapsam 
Madde 2-  Bu Yönerge, Uludağ Üniversitesi’nde kurulacak Öğrenci Konseyi ile ilgili seçime  
ilişkin ilke ve kuralları kapsar. 
Dayanak 
Madde 3- Bu Yönerge, Üniversitelerarası Kurul’un tesis ettiği 26 Aralık 2002 tarih ve 24975 
sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Üniversiteler Öğrenci Konsey 
Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiştir.  
 
                                                        
                                                        İKİNCİ BÖLÜM 
                                             Tanımlar-  Nitelikler 
Tanımlar 
Madde 4- Bu yönergede : 
a) Üniversite, Uludağ Üniversitesini, 
b) Birim, Uludağ Üniversitesine bağlı Fakülte, Yüksekokul, Bölümleri / Programları, 
c) Sınıf Öğrenci Temsilcisi, her sınıfta, o sınıfa kayıtlı öğrenciler tarafından seçilmiş 

öğrenciyi, 
d) Bölüm Öğrenci Temsilcisi, her birimin sınıf öğrenci temsilcileri arasından seçilmiş 

öğrenciyi, 
e) Fakülte / Yüksekokul Öğrenci Temsilcisi, her birimin varsa bölüm yoksa sınıf öğrenci 

temsilcileri arasından seçilmiş öğrenciyi, 
f) Üniversite Öğrenci Konseyi, bütün birimlerin öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu, 
g) Üniversite Öğrenci Konseyi Yürütme Kurulu, bütün birimlerin öğrenci temsilcileri 

arasından seçilmiş bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreterden oluşan kurulu,  
h)  Konsey Başkanı, Öğrenci Konseyi’ni temsile yetkili olan Üniversite Öğrenci Konseyi 
Yürütme Kurulu Başkanını ifade eder. 
 
 
 



Seçimi Dönemi 
Madde 5- Seçimler her yıl eğitim-öğretim yılı başlangıcında en geç Kasım ayı sonuna kadar 
gerçekleştirilir. Seçim tarihi ilgili fakülte dekanlığının, yüksekokul- meslek yüksek okulu  
müdürlüğünün önerisi de dikkate alınarak Rektörlük tarafından belirlenir. Seçimler belirlenen 
tarihten itibaren en geç 15 gün içinde tamamlanır. Bu sürede seçimlerde sonuç alınamazsa, o 
birimde o döneme ilişkin seçim iptal edilmiş sayılır. 
Öğrenci temsilcilerinin ve Öğrenci Konseyi Yürütme kurulunun görev süresi 1 yıl olup, seçim 
sonuçlarının ilanı ile başlar ve 1 yıl sonraki seçim sonuçlarının ilanı ile sona erer. 
 
Öğrenci Temsilcisi Adaylarında Aranan Şartlar 
Madde 6- Öğrenci Konseyi Yönetmeliği’nin 5’inci madde düzenlemesinde aday öğrencilere 
ilişkin öngörülen şartların yanı sıra, aynı hükmün b fıkrası uyarınca, Öğrenci Konseyi 
oluşturmak üzere yapılan her düzeydeki seçimlerde aday olan öğrencilerin başarılı sayılması 
için; 
a) Kredili sistem ile öğrenim gören öğrencilerin bir önceki yıl sonunda genel akademik not 

ortalamasının en az 2.00 olması, 
b) Klasik sistem ile öğrenim gören öğrencilerin bir önceki yıl sonunda genel not 

ortalamasının en az 60 olması, 
c) Hazırlık sınıfında okuyan adayların sınıf tekrarı yapmamış olması şartları aranır; ancak 

seçimlerin yapıldığı yıl birinci sınıfa kayıtlı öğrencilerde bu şartlar aranmaz. 
 
Seçimlerde Uygulanacak Yöntem ve İlkeler 
Madde 7- Fakülteler, Yüksekokullar ve MYO ile Rektörlüğe bağlı önlisans veya lisans 
düzeyinde eğitim veren diğer birimler; 
a) Bünyelerinde bulunan her sınıftan bir sınıf temsilcisi ve yedek üyesini, 
b) Sınıf temsilcilerinin seçtiği bir bölüm/program temsilcisi ve yedek üyesini, 
c) Bölüm/Program temsilcilerinin seçtiği bir Fakülte/Yüksekokul temsilcisi ve yedek üyesini, 

Rektörlükçe ilan edilen tarihlerde ilgili Yönetmelik ve bu Yönerge hükümleri 
doğrultusunda seçtirir ve sonuçları Rektörlüğe bildirir. 

 
Madde 8- Önlisans ve lisans düzeyinde eğitim veren tüm birimlerin temsilcilerinin 
oluşturduğu Öğrenci Konseyinin Yürütme Kurulu seçimi, ilan edilen tarihte, Rektör’ün 
görevlendireceği bir öğretim üyesi başkanlığında ve gözetiminde ilgili yönetmelik ve bu 
yönerge hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir. Sonuç tutanakla Rektörlüğe sunulur. 
 
Madde 9- Seçimler, kapalı oy, açık sayım esasına göre yapılır. 
 
Madde 10- İlgili sınıftan adaylık için başvuru olmaması veya yapılan değerlendirme sonucu 
başvuranlardan hiçbirisinin aday olma koşullarını taşımadığının tespiti durumunda o sınıf 
öğrenci temsilcisi seçmeme kararı almış kabul edilir. 
Madde 11- Seçim sonucu oylamada eşitlik olan durumlarda genel not ortalaması yüksek olan 
temsilci olur. 
Madde 12- Dönemi tamamlanan temsilci tekrar seçilebilir. Seçildikten sonra adaylık şartları 
kaybolan temsilci temsilcilik statüsünü kaybeder, yerine yedek listesinde sırada olan kişi 
temsilci olur. 



Madde 13- Seçimlerle ilgili, her türlü itiraz ilgili birimlere yapılır. Birimler, gerekli 
incelemeleri yaparak itirazları değerlendirir ve sonuçlandırır. 
 
                                                      
                                                     ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
                                           Yürürlük- Yürütme 
Yürürlük 
Madde 14- Bu Yönerge Uludağ Üniversitesi Senato’sunda onaylandığı tarihte yürürlüğe 
girer. (15 Ocak 2004 tarihli Senato toplantısı) 
Yürütme 
Madde 15- Bu Yönerge Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yürütülür. 
 
Geçici Madde 
Geçici Madde 1- 2003-2004 Eğitim-Öğretim yılının öğrenci konseyi seçimleri en geç Mart 
ayı sonuna kadar gerçekleştirilir. 
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