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Mevzuat Komisyonunun l3.11.2020 tarih ve E.34275 sayılı yazısına istinaden; Uşak Üniversitesi

Ögrenci Konseyi Yönergesinin aşağıda belirtildiği şekliyle uygun olduğuna;

T.C.
uşAK üNivrcnsirnsi öĞnnırtci xoNsnyi yöNnncEsi

ninixci nöıüvı
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanrmlar

Amaç
MADDE l- (ü) Bu Yönergenin amacı; Uşak Universitesinde kayıtlı ön lisans ve lisans

öğrencilerinin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasında haklarını gözetmek,
ulusal çıkarlarımız konusunda öğrencilerimizin duyarlı olmalarını sağlamak, Üniversite yönetim
organ|arı ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini
yönetim organlarına iletmek ve öğrencilerin eğitim-öğretim konularında alınacak kararlara
katılımını sağlamak amacıyla oluşturulacak Üniversite Öğrenci Konseyinin kuruluş, görev, yetki ve

çalışma esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2-(l) Bu Yönerge; Uşak Üniversitesindeki ön lisans ve lisans öğrencilerini temsil

etme yetkisiyle kurulan Uşak Üniversitesi Öğrenci Konseyinin kuruluş, görev, yetki ve çalışma
esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretİm Kanununun 7 ncİ ve 65 inci

maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan Yükseköğretim Kurumları Ögrenci Konseyleri ve
Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliğine dayanılarakhazır|anmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bölüm/program./anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcisi: Universitedeki faktllte,
yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokullarındaki her bir bölüm/program/anabilim
dalı/anasanat dalı öğrencilerinin, kendi aralarından, bulundukları böltim/program/anabilim
dalı/anasanat dalı öğrencilerini, öğrenci konseyinde temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi,

b) Fakülte/yüksekokullkonservatuvar/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisi: Üniversitedeki
fakülte, yi.iksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokullarındaki bölüm/program/anabilim
dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcilerinin, kendi aıalarından, bulundukları fakülte, yüksekokul,
konservatuvar veya meslek }.iiksekokulu öğrencilerini öğrenci konseyinde temsil etmesi için seçtiği
öğrenciyi,

c) Öğrenci konseyi başkanı: Üniversitedeki öğrenci konseyinin ve öğrenci konseyi yönetim
kurulunun başkanını,

ç) Öğrenci konseyi denetleme kurulu: Üniversitedeki öğrenci konseyinin d
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d) Ögrenci konseyi genel kurulu: Üniversiledeki fakülte/yüksekokul/ konservatuvar/meslek
yüksekokulu öğrenci temsilci]eri ile bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci
temsilci]erinden oluşan kurulu,

e) Öğrenci konseyi yönetim kurulu: Üniversitedeki fakülte/yüksekokul /konservatuvar/meslek
yüksekokulu öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,

D Ulusal öğrenci konseyi: Türkiye'deki yükseköğretim kurumlan öğrenci konseyleri
başkanlarının bir araya gelerek kurduğu öğrenci birliğini,

g) Üniversite öğrenci konseyi: Üniversitede öğrencilerin kendi aralarında demokratik usullerle
kurdukları öğrenci birliğini,

ğ) Universite: Uşak Universitesini,
ifade eder.

iriNci nöı,üıı
Öğrenci Temsilcileri ve Öğrenci Konseyi

Öğrenci temsilcileri seçimlerine ilişkin genel esaslar
MADDB 5- (1) Üniversitede öğrenci konseyi üyelerinin belirlenmesi ve organlarının

oluşturulması için yapılacak seçimler, aralık ayına kadar rektörlükçe belirlenecek takvime göre
Üniversite RektOrltlgtl tarafindan gerçekleştirilir. Yapılan seçimlerde, bir birimde herhangi bir
nedenle sonuç alınamaz ise o birimde temsilci seçilmemiş olur. Öğrenci temsilciliğine aday olacak
öğrenciler, seçim tarihinden en az bir hafta önce fakülte/yüksekokul/konservatuar/meslek
yüksekokulu dekanlık/müdiirlüğüne adaylıklarını yazılı olarak bildirirler.

Ögrenci temsilci adaylarında aranacak nitelikler
MADDE 6- (1) Ögrenci temsilciliğine aday olacak öğencilerin;
a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservafuvar veya meslek yüksekokulunun en az ikinci sınıfına

kayıtlı öğrenci olması,
b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmamasr,
c) Yuzkızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,
ç) Uyarma cezasl dışında disiplin cezas;ı almamış olması,
d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurTnamlş olmasr,
e) Genel not ortalamastnın 4 üzerinden 2,75 ve üstii veya 100 üzerinden70 ve üstü olması,
f) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması,

şartları ararur.
Bölüm, program, anabilim dalı, anasanat dalı öğrenci temsilcisi seçimi
MADDE 7- (1) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcisi,

bölüm/prograrrı/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerince kendi aralarından, seçime katılanların
çoğunluğuyla bir defaya mahsus olmak ijzere iki yıl için seçilir.

(2) Bölüm/progrxıı/arıabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcisinin seçilme niteliklerini
kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrrlması halinde, kalan
si,ireyi tamamlamak uzere ilgili bölüm/prograırı/ anabilim dalı/anasanat dalında bir ay içerisinde
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aynı usulle yeni bir temsilci seçilir.
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Bölüm, program, anabilim dalı, anasanat dalı öğrenci temsilcisinin görevleri
MADDE 8- (1) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcisinin görevleri

şunlardır:
a) Temsil ettiği bölüm/programlanabilim dalı/aırasanat dalında öğrenci konseyi çalışınalarını

yürütmek,
b) Ögrenci konseyi organlarının aldığı kararları temsil ettiği birimde duyurmak ve

uygulamalarını izlemek,
c) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalındaki öğrenci sorunlarını

belirlemek ve bunların çözümü için öğrenci konseyinin ve üniversitenin ilgili yönetim organlarına
iletmek,

ç) Temsil ettiği bölüm/prograın/anabilim dalı/anasanat dalındaki öğrenci etkinliklerini
koordine etmek,

d) Kendi bölüm/program/anabllim dalı/anasanat dalı öğrenciierini, öğrenci etkinliklerinde
temsil etmek,

e) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalındaki öğrencilerJe bu hirimlerin
yönetim organları arasında iletişimi geliştirmek,

f) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında temsil ettiği bölüm/prograııı/anabilim
dalı/anasanat dalının akademik toplantı larına katılmak,

g) Çalışmaları ile ilgili raporlar hazır|aırıak ve arşiv oluşturmak.
Fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisi seçimi
MADDE 9- (1) Fakülte/yiiksekokullkonservatuvar/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisi,

üniversitenin; bölüm/program/anabilim dal/anasanat dalı öğrenci temsilcilerinin kendi aralanndan,
seçime katılanların çoğunluğuyla ve iki yıl için seçilir. Sadece bir bölüm/program/anabilim
dalı/anasanat dalı bulunan fakülte/ yüksekokullkonservatuvar veya meslek yüksekokullarında var
olan bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcisi, söz konusu
fakülte/yüksekokullkonservatuvar veya meslek yüksekokulunun temsilcisi olarak görev yapar.

(2) Fakülte/yfüsekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisinin seçilme
niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması
halinde, kalan süreyi tamamlamak izere ilgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek
yüksekokulunda on beş gün içerisinde aynı usulle yeni bir temsilci seçilir.

Fakülte, yüksekokul, konser"vatuvar ve meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisinin
görevleri

MADDE 10- (1) Fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yiiksekokulu öğrenci
temsilçisinin görevleri şunlardır:

a) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokullarında öğrenci
konseyi çalışmalarını yürütmek,

b) Ögrenci konseyi organlarının aldığı kararları, temsil ettiği fakülte, yüksekokul,
konscrvatuvar veya meslek yüksekokulunda duyurnıak ve uygulaııralarıırı izlerrrek,

c) Temsil ettiği faküIte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yfüsekokulunun öğrenci
sorunlarını belirlemek ve bunlarrn çözümü için öğrenci konseyinin ve üniversitenin ilgili yönetim
organlarına iletmek,

ç) Bulunduğu fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokul
öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,
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d) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunda öğrenci
etkinliklerini koordine etmek,

e) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında, temsil ettiği fakülte, yüksekokul,
konservatuvar veya meslek yüksekokulunun yönetim kurulu ve akademik kurul toplanlılarına
katılmak,

I Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalları öğrencileri arasında iletişimi geliştirmek için
çalışmalar yapmak.

Öğrenci konseyi başkanı
MADDE 1l- (1) Öğrenci konseyi başkanlığını, Üniversitenin fakülte/

yüksekokul/konservatuvar adlarının alfabetik sıralamasına göre belirlenen birimin öğrenci temsilcisi
üsl]enir.

(2) Konsey başkanının 6 ncı maddede sayılan nitelikleri kaybetmesi veya herhangi bir nedenle
süresi dolmadan önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere başkanın temsil
ettiği fakülte/yüksekokullkonservatuvar öğrenci temsilciliği seçiminde en çok oy alan aday başkan
olur.

Ögrenci konseyi başkanının görevleri
MADDE 12- (1) Ögrenci konseyi başkanının görevleri şunlardır:
a) Kendi üniversite öğrencilerini ulusal ve uluslararası öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,
b) Öğrenci konseyi genel kurulu ve öğrenci konseyi yönetim kurulu toplantılarının gündemini

belirlemek ve bu toplantılara başkanlık etmek,
c) Öğrenci konseyi genel kurulunca ve öğrenci konseyi yönetim kurulunca alınan kararlarrn

duyurulmasını sağlamak ve uygulanmasını izlemek,
Ç) Görev stiresi bitiminde bir yıllık faaliyet raporrrnu bir sonraki

kuruluna sunmak,
öğrenci konseyi genel

d) Öğrenciler ile ilgili konuların görüşülmesi sırasında Üniversitenin senato ve yönetim
kurulu toplantılarına katılmak.

Ögrenci konseyi genel kurulu
MADDE 13- (1) Ögrenci konseyi genel kurulu, Üniversitenin fakülte, yüksekokul,

konservatuvar, meslek yllksekokulu temsilcileri ile bölümlprograrrı/anabllim da|ı/anasanat dalı
öğrenci temsilcilerinden oluşur ve öğrenci konseyinde en yfüsek karar orgarudır.

.. (2) Ögrenci konseyi genel kurulu, her yıI en az iki kere olmak uzerc olağan toplantısınt yapar.
Ögrenci konseyi genel kurulu üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır.

(3) Öğrenci konseyi genel kurulu gündemi, clgrenci tonseyi başkanı tarafindan en az on beş
gün önce üyelere yazılı olarak bildirilir. Yapılan duyuru üzerine bu Yönergede belirtilen toplantı
yeter sayısı sağlanamadığı takdirde dul.ııru işlemi aynı şekilde tekrarlanır.

(a) Ögrenci konseyi genel kurulunda yönetim ve denetleme kurulu üyeleri, toplantıya
katılanların'salt Çoğunluğuyla seçilir. Bu seçimler giz|i oylama ve açık sayrm ile yapılır. Bunlann
dışındaki kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ve açık oylama ile alınır.

(5) Öğrenci konseyi genel kurulu, öğrenci konseyi yönetim kurulunun kararı veya genel kurul
üyelerinin 1/4'ünün yazılı başırırusu üzerine yönetim kurulu tarafından olağanüstü toplantıya
Çağrılabilir. Bu durumlarda gene] kurul toplantısı en geç on beş gtin içerisinde gerçdaleştiıilir.
Ögrenci konseyinin olağanüstü yapılan genel kurul toplantılarınİ ve gtındemini öfuUn;'kb.şe}ı..,
yönetim kurulu belirler ve yürütür. {
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Ögrenci konseyi genel kurulunun görevleri
MADDE 14- (1) Öğrenci konseyi genel kurulunun görevleri şunlardır:
a) l1 inci maddedeki usule göre öğrenci konseyi başkanını belirlemek,
b) Öğrenci konseyi yönetim kurulu üyelerini seçmek,
c) Öğrenci konseyi denetleme kurulu üyelerini seçmek,
ç) Öğrenci konseyinin ve bağlı bulunduğu Üniversite öğrencilerinin sorunlarına ilişkin

karar]ar almak ve alınan kararları Rektorlı,lğe iletmek,
d) Öğrenci konseyinin dönem hedeflerini belirlemek.
Öğrenci konseyi yönetim kurulu
MADDE 15- (1) Öğrenci konseyi yönetim kurulu, öğrenci konseyi genel kurulu üyelerinin,

kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçeceği biri başkan
yardımcısı olmak izere sekiz öğrenci ve öğrenci konseyi başkanından oluşur. Öğrenci konseyi
yönetim kurulu, öğrenci konseyi genel kuruluna karşı sorumludur.

(2) Oğrenci konseyi yönetim kurulu; başkanın yokluğunda başkan yardımcısının yönetiminde
üç ayda bir toplanır. Kurulun toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az yedi gün önce başkan tarafından
yönetim kurulu üyelerine duyurulur. Kurul, üye tam sayıslnın salt çoğunluğuyla toplanır, toplantıya
katılanların salt çoğunluğuyla karar alır. Oylarda eşitlik olması durumunda başkanın bulunduğu
taraf çoğunluk sayılır.

Ögrenci konseyi yönetim kurulunun görevleri
MADDB 16- (1) Ögrenci konseyi yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Çalışmalarrna ilişkin üyeleri arasında iş bölümü ve görev dağılımını yapmak,
b) Öğrenci konseyi genel kurulunun aldığı kararların uygulanmasını sağlamak,
c) Üniversite öğrencilerinin sorunlarını belirlemek, görüş ve düşüncelerini Üniversitenin

yönetim organlarına iletmek,
Ç) Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak, toplumsal duyarlılık projeleri geliştirmek ve

bu projelere yiikseköğretim kurumu içerisinde öğrenci katılımını teşvik etmek,
d) Ulusal ve uluslararası eğitim ve gençlik programlarına 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 ı,e bunların işlerliğini sağlamak,
g) Çalışmaları hakkında öğrenci konseyi genel kurulu üyelerini bilgilendirmek,
ğ) Ulusal öğrenci konseyi kararlarını Üniversitede duyurmak ve izlemek,
h) GerÇekleştirilen çalışmaların raporlarını hazırlamak ve arşiv oluşturmak.
Öğrenci konseyi denetleme kurulu
MADDE 17, (1) Ögrenci konseyi denetleme kurulu, öğrenci konseyi genel kurulu üyelerinin

yönetim kuruluna seçilenler hariç olmak izere kendi aralarından, seçime katılanların salt
çoğunluğuyla ve iki yıl için seçeceği bir başkan ve dört üyeden oluşur.

Öğrenci konseyi denetleme kurulunun görevleri
MADDE 1S- (l) Ögrenci konseyi denetleme kurulunun görevleri şunlardır:
a) Ögrenci konseyi yönetim kurulunun bu yönerge hukumlerine ve öğrenci koç6q!j.ğğneJ,

kurulu kararlarına göre çalışıp çalışmadığını denetlemek, ,,,,:i-' ,'i: ]i-: :"''

ilgili
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b) Yaptığı çalışmalar hakkında Üniversite Rektörlüğünü ve Ögrenci konseyi genei kurulunu
bilgiIendirmek.

üçüNcü nöLüNI
Çeşitli ve Son Hükümler

Ögrenci konseylerine oda, araç ve gereç tahsisi
MADDE 19- (1) Öğrenci konseyine, bu Yönergede yer alan görevleri gerçekleştirmek

amacıyla Üniversite tarafindan, kurum içinde uygun görülen bir oda tahsiİ edilir velalİşmaİarı için
gerekli araç ve geleç sağlanır.

Öğrenci konseylerinin çalışmalarının koordinasyonu ve yürütülmesi
MADDE 20- (1) Üniversitemizin fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek ytiksekokulu

adlarının alfabetik sıralamasına göre belirlenen birim; öğrenci konseyi başkanlığının sekretarya
hizmetini koordine etmek ve öğrenci konseyinin yapacak olduğu çalışmalarda T.C. Anayasasına ve
yürürlükteki diğer mevzuatlara uygun olarak yürütmek zorundadır.

Oğrenci konseyinge görev yapan öğrencilerin harcırah giderlerinin karşılanmast
MADDE 2l- (l) Ögrenci konseyi çalışmalarında görev yapan başkan ve diler temsilcilerinin

yönerge esasları doğrultusunda Üniversite imkönları döhilinde yurt içİ ve yurt dışı
görevlendirmeleri Rektörlük tarafından yapılır. Harcırah giderleri Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanlığının ilgili bütçesinden karşılanır.

Ulusal öğrenci konseyi üyeliğinin sona ermesi
MADDE 22_ (I) Ögrenci konseyi başkanlığı sona eren öğrencinin Ulusal Ögrenci Konseyi

üyeliği de sona erer.
Seçim usulü
MADDE 23- (|) Üniversitede yapılacak olan Bölüm/prograrn/arıabilim dalılanasanat dalı

öğrenci temsilcilikleri seçimlerinde, seçimin yapılabilmesi için birinci tur seçimlerde seçimin
yapıldığı bölüm/program/anabllim dalı/anasanat dalına kayıtlı öğrencilerin (varsa ikinci öğİetim
öğrencileri de d6hil) en azo/o60'ının, ikinci turda ise enaz %5O'sinin seçime katılması şarffır. jıı. iti
turda seçim yapı|amazise üçüncü turda katılma şartı aranmaz.

Yürürlükten kaldırılan yönerge
MADDE 24- (1) Uşak Üniversitesi Senatosunun |6109/2014 tarih ve 2014/175

kararıyla kabul edilen Ögrenci Konsey Yönergesi yürürlfüten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 25- (1) Bu Yönerge, Uşak Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren

yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 26- (1) Bu Yönerge hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörtı yürütür.
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