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Ama9 lGpsam, Dayanak ve Tanlmıaa
Amaç
Madd€

1 - Bu Yönetmeliğan amad; rürkiye'deki yükseköğretim kurumlanna İaYtl| öğfencile.in eğitim, sağl|k, ,por ve kültürel

ihtiraç|arlnln İarşlanmag ve geliştjrilmesinde haklannl 86ıetmelç ulusal ç|karlar konuslnda duyarlı olmalannl sağlamak,

yükeköğİetim kurumlarl yönetim organlan ile 6ğren.iler ar.slnda etkili bir iletişim ku.araı öğrencilerin beİlenti ve isteklerini yönetim
or8anlanna jletmek ve öğre.cilerin eğitim{ğretim İonusundaki kara.laİa kahllm|n| sağlamal amaaıyla olurturulacaİ Yütsek6ğretim
xurumlan Öğrencj Konseyleri iıe bunlan ulusal ve ulusıararası dozeyde temri| eımek ıçin Yükseıöğretim (urumlan ulusal oğrenci
xonseyinin kuru|uş, 8örev, yğlki ve Phşma esaslannl düzenlemektit

r€paan
Madda

ı -

8U 't6netmelik; 'liı*iye'deki tiniveEiteler ile Yükek Teİnoloji Enstitülarindeki ön lisens, lisans ve lisan$stü
Kurumla ulusal

öğrenailerini tem§il etme yetıisMe kurulacaı otan YükseİöĞretim xı/fumlan Öğrenci xonseYleri ve Yüİs€köğretim
Öğrenci Konr€yinin &uru|u,86rev, yetkive çallşma esaslanna alişkin hükümle.i kaprar

o.yin

ı

Madda3.
Tanmhl
Madd.4

BU Yainetmelik,

- Bu 't6netm€likte

a) Yüks€köğretim

2g7

saylll Yüksekoğretim Kanununun 7 ve 65 inci maddelerine dayan|laraİ

haılrlanft§tr

geçen;

Xu.umu Öğrenci xon5eyi: Yikselöğretim kurum|annda oğrenailefin kendi aralannda demokratik u$||e.le

kurduklan öğrenci birliğini,

b) Bölüm/Prorr.m/Anabilim oaıl/Anasanat Daİ Öğrencl Temsilcisi: gir yü*9ek6ğ.etim kurumunun; fakiihe, yüİsekokul,
konseryatuvar, mesl€k yüksekokulu ve,tıa enstitü|eİindeki her bir b6lüm/progEm/anabilim dal| v€ya anasanat dali öĞr€ncilerınin, kendi
ar.iarlndan, bulunduklan tİilüm/program/anabilim daİ veya anaranat dal| öğrenailerini, Öğrenci xon5€yinde tamsil etm6i için s€çtiği
öğrenciyi,
c} Bölüm/Pro8ram/Anabilim Dall/Anasanat Dal| Öğlenci Temsil.iled Kılrulu: Bİr yüks€İöğ.e6m
kurümunun; fa&iihe, yüketokul,
konseryatuvar, meslek yü&s€kok0lu veya enstitülerindeki bölüm/pro8Em/anabilim dal| veya anasanat dall öğrenci temsilcilerinden
o!uşan kurulu.
d) Fakülte/'fükekokul/kns€.latuvar/Meslek
Yükekokulu/Enrtitü Öğrenca Temsalcisi: 8ir yükekijğ.etim kurümunun; fakülte,
yükeİokul, konservatuval, mes|ek Yüİsekoİulu veya enstitülerind€ki böıüm/prorr.m/anabillm daİ veya anasanat dall öğrenci
yükekokulu v€Ya enİitü öğrencilerini
temtilcilerinin, kendi arala ndan, bulunduldan fakülte/yük5ekokul/konservatuvar/me5lek
Öğr€nci Konseyinde temJiletmeli için seçtiği öğrenciyi,
el Öğİenci xonreyi 6enel xufulu: Bi. yükseköĞretlm kurumundaki fakü|te, yüksekokul, konse.y.t|.ffal, mesiek yük€kokulu ve
enJtitü öğrenci temrilcilerinden oluşan k!rulu,
f) (oGğşlı:ic-ıVıo/2oı:ı-2ılür| Öğfenci Konseyi xurı]hay|: Bir yükseköğretim kurümunun bkütte, yİks€kokul, konservatuvaÇ
meslek yüıs€ıoıUlu ve enrnıi öĞrenci temsilcalerinin katıl|mryla 8e.çekleştirilen Öğren.i Konseyinin g€nel kurul toplantslnı,
8} Öğ.enci Kons€Yi xuru}tay Diyan xurulıı: Öğrencl Konseyi xurultaylnda gİnd€m maddeleriıin bll Ydnetmelağe ve
yük5e&6ğre6m kurumlarlnln İonuYa i|işkin ha2|rlayacellafl y6ne.ge hük0mleine uygun olaraı 8erçekleştirilrnesi içjn Öğrenci Konseyi
Genel Kurulunaa seçilen kurulu,
h) ÖĞrencixonseyi Yönetim (Urulu: Öğrenci xoneyinan yönetim or8an|nl,
i) Öğrenci Konseyi Danet|eme xurulu: Öğrenci xonseyinin denetleme or8anlnl,
il Öğrenaa xonr€yi 8aşkanl: Öğrenai Konteyinin ve Öğrenai xon§aYi\6netim xululu'nun başİan.nl,
k) Yüıs€ıöğretim furumlan ulusal Öğrenci Konseyr: rurkiYe?eki yükeköğretim ku.umlan öğrenci İonsey'eri başk nlannln bir
araya 8elerek ku.duğu öğieİıci birliğini,
l) UluselÖğr€nci Kons€yi Genel Xu.Ulu: Ylkseköğretim kurumlan öğrenci konseyleri başkanlanndan oluşan ku.ulu,
m) (qbiknG3vıo/20ıı-2ıaor} UIusal Öğrenci Xonseyi xurulıa[: Yüıs€ktl,ğretim kurumlan öğrenci ıonseyleri başkanlannln
katıl|m.yla 8eİçeıleştiril€n 6ğrenci kons€yleinin geneı kurul toplantrnl,
n} Ulusal Öğrcn.i Ko.seyi xu.uhay Diran Ku.Ulu: Ulusal Öğrenci xonseyi xurultaynda 8ündem maddelerinin bu Vinetmelik
esadallna uy8un ola.ak 8erçekleİirilmesi için ulusal Öğrenci Konseyi Genel xurulunce seçi|en h€yetini,
o) Ululal Öğrenci Konseyi \önetim Kufulu: ljlusal Öğrenci Konseyi'nin yönetim orEanınl,
p) Ulusal Öğ.enci (onseyi Denetleme Kuruluj ulusal oğren.i xonceyinin denetleme organlnl,
r) ulusal Öğrenci xonseyi Başkanl: ulusal ÖĞrenci Konseyinin ve lJlusal Öğrenci Konseyi tine§m l(Urulunun baş*anln|,
ifade eder.
2s47 sayllı Kanunun 3 oncü madderinde yap:lm§ bulunan tan|mlar aksi belirtiımediİçe bu Yönetme|iı için de geçerlidiı
ixil.ıcIxlslM

öğrencl xonsĞyl
8lRlaücl

Öğ.en

M.dd.

It m.ildlcn
5

.€çlmle.in€

ilbİin r€n€|

- (H§lı:RGrll'.ol2ol:|28€/Ji1|

enala,

BöoM

Gerl.| Hğ|(üınlaİ

Bir yükseköğrenm kurudıunda Öğren.i KonseYi üye|erinin belİtenmesi ve ocanlannm oluştuİulmas. için yapllacak s€çimler,
YüİseköĞreıim xurulunun b€lirteyeceği bir takvim, süİe ve pro8ram esas a||nar.k il8ili Yüıseköğretim ku.umu rektörlüğii tarafindan
8erçekleşti.ilir Bu sğre ve plogram içerisinde yapllan eçimlerde, bir birimde herhan8i bir nedenle sonuç aİnamar ise, o bi.amde
temsi|ci seçilmemiş olur Öğr€nci ıemsilciliklerin€ adaY olacak öğrcnciler,seçim tarihinden en az bir hafta önceadaylluann| alan ederier
ve aeçiİnlerin rap|lacağl tarihten bir önceki8ünün meJai bitimine kadaİ seçim kampany.sınl yürütebali.ler
arğİ€o.|

Madd.

ı.m5ı|d.drr.nrıd..r.nacaı nitelildar

6 . Öğrcnci

teıhsiıciliklerine adaY olacak öğrencil€rde

aşağdaki şarllar aranır:
en*itğniın İayıtll ötr€nciri

a) ilgiliraİühe, Yüİs€koİul, ton§eM.tuva., meslek Yükekokulu veya
b) siya5i parti or&nlannda üye veya göreüi olmaması,

cl Yğk5eköĞretim kurumundan uzaklaştınlmas|nl 8e.ekiren yü,
d)seçimin yaplldığ| dönemde ıayıt donduİmamlş olmas|.

olhasl,

ıl.aftıcl bir suç işlcmemiş olmasl,
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t ğİ.nd konr.yi s.fam va çahrma.sa.l.n yön.r8.si
M.dde . Yükseköğretim kurumlall senatolal|, bu Yönetmeıik maddelerine aykln olmamak hydl il€ kendi öğren.i konseylen ve
'
5eçim ve çalşmalanna ilişkin hususlan, çıkaracaklar| yiiner8elerle tespit ederler
öğrenci temsilciliıleri

ixiilci8ölüM

Öğren.i xonseYi ortanla.ı

Öğ.tnd İoG.d oı!.nl.n

ıl.dd. 8 _

Öğrenci bnseyi oGan|.r., "ıkjlüm/Protrem/Anabilim Dah/Anasanat Daİ Öğrcn.i Temrikisi",
Dall Öırenci Temsikileri Ku.Ulu", "Fa&ühe/Yük5€kokuyKon5erydtuvar/Meslek

'tİilüm/Pro86m/Anabilim Dal|/Ana5an.t

Yüks€*okulu/Enrtitü Öğrenci Tem§ilcisi', 'Öğrenci Kons€y Genel l(urulu", 'Öğrenci xons€yi Kuruttayı Diran Kurulu", "Öğrenci Konsayi
Yönetim xurulu", "Öğrenca (on!Ğyi Denetl.ma (urulu've "Öğrenca (ongeyi Başkanandan oluşur.
Öğrenci xons€Yi yap|lanma şemas| Ex-lde 8öneailmirti.

üçOııcğ 8örü

Bö|üm, Prog6m, Anabalim Daİ, Anaaanat

D.lı Öğ.n i Temiki.a

Öğrcnd t rn lld§l ..dml
Madda 9 - &i|üm/Pro86m/Anabilım Dal|/Anasenat

Dah oğrenci Temsilcisi, bir yükseköğrctim kurumunun:
a} F3kühe, Yüİsakokulveya kon§.nratuErla.hdaİi her bh tİilİm,
b} Mes|eİ yülcekohllıar|ndaki h€. bir pro8ram,

bir anabilim daİ/anasanal dall,
d} (rybü:ıG_2al9/20ıG2209ı 86lümlerind€ki protĞm/anabilim dalı/ana,enat dallna öğenci allnan f.kü|te, yükseıokul
ise, her biİ profr.m/anabilim dall/anajanat dal| öğrenciİerince, İendi ara|anndan, seçime kanlanlann rah
v€ya kons€rvatuvarla.da
çoğunluğuyla bi. deraya mah5us olmak üıefe iki Yıl için seçilit
Bğlüm/pro86m/anabilim dall/eMsanat dall öğİenci temialcalikle.i seçimlerinde, §€çimin yapllabilm€si için birinci tıl. seçiml€rde
seçimin rap,ld,ğ, bölüm/program/aaabilim dalı^nagnat dal|n. k:Yıtft Ğ{.enci|erin (t-.6a ikinci öğ.etm öğrencileri dahill en aı *6d
mln, ikinciturda iaeen aı 96sdsinin seçimĞ katilma, şarthr llk ikiturda s€çim yapllamaz is€ üçİnGİ fulda ketİlma şarh aranmaı.
Böıim/Prog6m/Anabilim Dall/Aaasanat Dalü Öğrenci Tem§ilcisinin seçilme niteliklerini kaybğmesi r. da herhan8i bir nedenı€
sür€si bitmeden önce 8öreünden ay.llması halinde kalan 5üreyi tamamıamak üze.e, ilEili b6lüm/pıogram/anabilim dah^nasanat
d.İnda biray lçe.isinde ayn| usü|le y€nibil temsllci i€çilir
c| En§tiıülerindeki h€r

Öİr!.id ıantdlclrlnın rörrrl.İl
iradda ıo- gölüm/Progr.m/Anabilim Daİ/Anasanat oal| Öğrenci Temsilcisinin 8örevleri şunlarür:

dall/anasanat dallnd. Öğ.enci xonseyi çailşmalann. yılriitmelq
bl Öğrcnci Konseyi or8anlannln a|dlİl kaDrlan temsllettiğa birimde duyurmak ve uwulamalannl izlemelç
c) Faküha, yükekokul, konle atuvaa, merlek yükeİokulu veya enstitüle.in Bölüm/Pro8nm/Anabilam Da|/Anasanat oall
Öğrenci Temsilcileri l(urulu toplanblarlna katlmak ve bu ıopIantlerd. kendi bölüm/progGm/anabiıam dall/anasanat daİ öğrenolerini
a) Temril ettiği bölüm/p.o8ram/anabllam

temsiletmek,

birlüm/pro8nm/anabilim daı/ana§anat dallndaki öğrenca soİunlannl b€liİlemek ve bunlann 9özİmü için oğrenci
ve yükeköğretlın ıurumunun il8ili yönetim or8anlanna iletmelç
e) Kendi Mlüm/pro8ram/anabilim dai|/anasanat dak öğrencilerini, aürenai eıkinliklerinde temsal etmek,
d) Temsil ettiği

Kons€yinin

fl Temsil ettiği bölüm/pro8r.m/anabilim dali/enas.n.t dahndaki öğrencile.le bu birimleİin ydn€tim

8elişti.meı,

8) Temsil et6ği bölüm/pfo8rem/anabilim

organıafl a65lnda ilefşimi

dal|/ana§.nat daında*i öğrefti el*inliklerini koofdine etme|ç

h) Öğrencilerle iltili ionlların görüşğlmesi s|r.slnda lemsil ettiği bijlüm/progEm/anabilim dall/anasanat dallnln akademik

toglant|anna kahlmak.

DöRDüııGo Bö(rM

Bölüm, Proanın, Anabilam Dall, Anas.nat Dah ÖĞİa.İi T.msikil€ri

xurulu

öğand tarnalldbfl İü,ıllu

ıı

- Bölüm/Progr.m/Anabilim
oal|/Anasanat Daı Öğrenci Temsilcileri xurulu, bir y]üks€ıöğretim
a} Fakİhe, yüks€kokul v.Ya konsarvatuvarlarlnda tijlüm,
b} Me§l.ı yükekokullaf lnda progrjm,

ıaedda

kurumunun:

cl Enstitührinde anabilim dal/anasanat dall,
d} Bölüm|€.indeıi pro8ram/anabalim d.l/anesanat dahna 6ğrenci aİnan faküate, yİlGekokul veya kon9ervaiuvarlannda i5e,
prog6m/anabilim dall/anasanat dall öğlenti temsil.ile.inden oluşur ve yğk€kdğİetiın *urumunun ilgili akademik bi.imlerinde Öğrenci
Kons€Yi çahşmalann| yü.ütür Bölüm/Pro8ram/Anabilim Dall/Anasan.t Dak Öğrenci Temjikileri xu.ulu, Öğrenci xons€yi Gen€l Kurulu
v€ ronetiın xuauluaa ıaaşl Jorumludui
Bölüm/Pro8tm/Anabilim oah/Anasanat Dall Öğ.enci T€msikile.i xuİllu, ilgili Faİğheİiik5€koku/(onenEtuy.r/Me5l€k
Yük€kokırlu veya Enstitü Öğrenci Temril.isinin başkanl|ğ|nda ayda en .ı bir defa toplen|r Toplant gğndemi, yeri ve tarihi en az yedi
gün örıce krırül başlanl tarafindan öğr€nci tem5ilcil€.ine duyurıJlur xurulun toplanebilmesi için temsihi ğye sayı§ln|n sah
çoğunluğunırn l(ehİml, ka6r alabalme§a için de rapıla.ak aç|k oramada katlanla.|n sah ç.tunluğunun oıyu 8erckladiı oylann eşitlaği
durümunda başlanın oyu belirlevi.adi.
Öaıtııd r.rrı3lldk i ıürülulrun törwl.r|
M.dd. İı. g6lüm/P.ogr.m/Anabilim oaİ/Anasanat Dall Öğrenci Temsilcileri Kurulunun göreüeri şunlard|r:
al Öğrencı xonseYi'nan aldıF kara.larln, temsilcilerce barimhrinde duyurulma$ için çahşmalarydpmak v€ uy8ulamalann. izlamek,
bı Bö|üm/prot6m/anabilim datı/anasanat da||a.lnln sorUn|a.lnI tafüşmak ve kar.ra bağlamak,
yülsekokulu ve enstitülerde o.tak öğrenci etkinlikleri oluşıurmak ve
c) Bulunduİlan fakülte/yüksekokll/İonr€rv.atuvaİ/me5lek
koordine etmek,
d) gölüm/pro8ram/anabilam daft/anasanat dalla.| öğ.en.ileri ar.rnda iletişimi geliştiİmet için çaİşmalar rapmak,
e) B6ll]m/pm86m/anabilım dalı/ana$nat dallan öğren.ile.i ile iı8ili biramlerin akad€mik ve yönetim or8anlan
iletişimi 8eliştirmek için çallşmala. yapmak,
0 Çaİşmalan ile i18iıinPo.|ar ha2rlamak ve aqivoluşturmak.
F.külte, Yüks€koıul,

aErndaki

8Eşixci BÖtÜM

xonse.v.tuy.İ, Meslek Yüıs€kokuh,

Enstttü Öİrenca ıemsilcasa

Öğren İ tmsl|.lsl
Madda ı3 - Fakülte/Yübekoİuyl(onservatuvar/Meslek Yükekokulu/tnstitü Öğrenci Temsilcisi, bir yükseköğretim kurümunun:
a) Fakülte, yükseıolul veya konse.vatuvarla.lndaki t*ilğm,
b) Me5lek yük5ekokullar|ndaİi progr.m,
c) fnnitülerindeka

anabilim dalı/anaranat dall,

d) Bölğmlerindeki prog.am/anabilim daİ/anasanat dallna öğrenci ahnan fakülte, yük€koku|

veya konservatuvarlarda

|se,

daı öğrencı temsilcilelin(e, kendi aralarından, §€çime katlanlain Jalt çoğunluğuyla ve (DGiİ§ı
lb..ı|Rc-2ıl9lm§2Tr09l iİLul için seçilir sade.e bir b6lüm/Program/anabilim daİ/anasanat dal| bulunan fakülıe/
pro8Em/anabalim

dal|/anasanat

yük5ekokuı/ıon5e.yatlydr/mesleı yüksekokulü veya enitiıül€.de, ya. oıan 8ölüm/ Program/ Anabilim Daİ veya Anasanat Daİ Öğrenc|
Tehsilcisi, söı konusu
/kon5e.vatuvar/meslek yüks€kolulu veya €n§titünün temsilci§i olaraı 8öİ€v yapar, lMğlıı
fua .fmıĞfl@zal9l2oıG2Tığr|
'akailte/yükekoku|
|.. -'
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F_akülte^üksekokul/Xonservatuvar/Me5lek Yüksekokulu/Enstitü ÖĞrenci Temsiıcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da
herhandi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden aynlmasl halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, yükeköğretim kurumunun
ilgilifakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya ensütüsünde bİ ay içerisinde aynl usülle yeni bir temsilci seçilir Yeni
temsilci seçi|inceye kadar, fakülte, yükekokul, konservatuvar, mes|ek yükekokulu veya ensftü öğ.enci temsilciliğine, yükseköğretim
ktlrumunun ilgilifakülte yük5ekokul, İonservatuvar, meslek yüksekokulu veya enshtüsündeki Bölüm/Prog.am, Anabi|jm Daft/Anasanat
Dall Öğrenci Temsilci'eri KıJrulu üyelerinin kendiaralanndan seçeceği bir üye vekeht eder
Öğİen.i tem§İlcirinin göİev|eri
Madde 14 - Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekoku ıu/Enstitü Öğrenci Temsilcisinin 8örevİeri şunla rd lr:
a) Temsil ettiğifakü|te, yüksekokul, konserıİduvar, mejlek yüksekokuIu veya enstltüde Öğrenci Konseyi çaışmala nn| yürütmek,
b) Öğrenci Konseyi o.ganlannln aldlğ| kararıarl, temsıl ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuval, meslek yükJekokulu veya
enstjtüde duyurmaı ve uygulamalan izlemek,
c) Temsil ettiğa fakült€, yükekokul, konsenrdtuvar, meslek yükeİokulu veya en§titüde öğrenci sorunlannl b€lirlemek ve bunlann
çözümü için Öğrenci Konseya'nin ve yüksek-öğretim kurumunun ilgili yönetim or8anıanna iıetmek,
d) Bulunduğu faıülte, yüksekokul, konsenıatuvaİ, meslek yükekokulu veya ennitünün öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde

temsiletmek,

e) Temsil ettiğifakülte, yükekokul, konservatuvar, meslek
f) Temsil ettiği fakühe, YükekokuI, konservatuva., meslek

yükekokulu vera enstitüde öğrenci etkinliklerini koordine etmek,
yükekokulu veya enstitüd€ki Bdlüm/Pro8ram/Anabilim oall/Anasanat
Daİ Öğrenci Temsilcileri xurulu toplanhlanna başkanllİ etmek ve kurulda aİnan ıarlrlan yükekiiğ.etim kurumunun ilgili yönetim

or8anlanna iletmek,
g) Öğrencilerle il8ila konularln 8örüşülmesi s|raslnda, temsil ettiği fuküke, yüks€kokul,
enstitünün yönetim kurulU ve akademik kurul topla nt la nna kahlmak.

konservatuvaı meslek yükekokulu veYa

ALT|NclBöLÜM

Öğrenci Konseyi 6enel xurulu

Öğ.en.i kons€Yi

genel }urulu

Madde 15 - Öğrenci Xonseyi Genel Kurulu, yükeköğretim kurumunun fakülte, yükekokul, konservatuvar, meslek yükekokulu

oluşurve Öğrenci Konseyinde en yüksek karer organıd|ı
Öğrenci XonseyiGenel Kurulunun loplanabilmeJi için üyelerinin salİ çoğunluğunun toplanhya katlma$ 8erekit
(Değişik İçün.ü tkralRG-3Lllolm,3-2,]8o7| ÖErenci xonseyiGenel KlruIU, h€r yll en a2 bir ke.e olmak üzere bağl| bulunduğıl
ilgili yükeköğreüm kurumunun Öğlenci Konseyi Kurultayı adlyla oıağan ola6ktoplanlrve Öğrenci xonseyior8anlarinloluşturur.
Öğrenai Konseyi Kurultay ve gündemi, Öğrenci xonseyi Başka İarefindan en az onb€ş gün önce üyelere razll| olarak bildiralar
Yapllan duyuru üzerine bU Yönetmelikte beIartilen toplantl yetersayE| sağlanamad|ğı takdirde duyuru işlemi aynl şekilde tekrdİlanlı
Öğrenci Konseyi Genel Kuruıunda or8anlann oluşturulması karada , toplantlya katılanlann salt çoğunluğu, 8izli oylama ve aç|k
saylm ile; bunlann dışlndaki kararlar, toplanhya katlanlann satt çoğunluğu ve açlkoylama ile aİnlr
Öğren.i KonseyiGenel Kuruıu, Öğrenci KonseYiYönetim Kurulunun ka6ll veya Genel (Urul üyelerinin 1/4'ünün yaz|l| başvurusıl
üze.ine Y6netim Kuruıu tarafündan olağanüstü toplantYa çağrllabilir. Bu durumlaİda Genel Kurul toplantıs| en 8eç onbeş 8ün içerisinde
gerçekleştiriliı oğrenci Konseyinin olağanüstü yap|lan Genel Kı]ruI toplannlannl ve 8ündemini Öğrencl Konseyi Yonetim l(urulu belirler
ve yÜrihÜr.
ÖĞreDci kons€Yi genel İu.ulunun 8ölevleİi
Madde ı6- Öğrenci Konseyi Genel xurulunun gö.evleri şu nla rdlr:
a) Öğrenci xon§eyi Başkanlnl seçmek,
b) Öğrenci (onseyi Yönetim xurulu üyelerinjseçmek,
c) Öğrenci (onseyi Denetleme Kurulu üYele.ani seçmek,
d) Öğrenci xonseyinin ve bağll bulunduğu yükeköğretim kurumu öğrencilerinin sorunla nn l tarhşmak ve karara bağlamalç
e) Öğren.i Konseyjnın dönem hedeflerini belklemek.
ve enstitülerinin öğrenci temsilcilerinden

Öğr€nci

YEDiı{ci 8ö[OM

xoneyi xu.üıta$ Diyan xuruıu

ÖĞİehci konseyi turuttay. diıİan kllrulu
Madde ı7 - (Değirik:Rc -3Lllol2o1r-280r|
Öğrenci KonseYi Kurultayı Divan Kurulu, Yükeköğretim (urulunun belirleyeceği bir takvim esas al|narak oğrenci Konseyi
KUrultay adl alhnda gerçekleşen Öğrenci Xonseyi seçiminde Öğrenci xonseYi Gen€l Kurulu üyelerinin, iiyelerini, kendi aralarlndan,
seçime ka§lanİann salt çoğunlgğuyla seçtjği bir başkan ve iki başkan yardmğslndan oluşur Divan Kurulu uyeleri, Öğ.€nci Konseyi
Yönetim ve Denetleme Kurulu seçimleainde adayoİamazıar.
Öğİenci kon§€yi ku.uhay. divan kurulunun gö]evleri
Madde ı8- ÖğrenciKonseyi Divan Ku.ulunun görevleri şunlardır:
a) Öğrenci Konseyi KurıJltaYinda gündemi yüİütmek,
b) Öğİenci Konseyi başkanhğ! ile Yönetim Kurulu Ve Denetleme Kurulu üyeliği aeçamlerine aday olacaklar içan ayfl ayn seçim
pu5ulasl hazIrlamak,
c) Öğrenci l(onseyi başkanllğl ile Yönetim KurulüJ Ve Denetlem€ xurulu üyeliği seçimlerinin girli oylama ve açlk say|m ile
gerçekleştirilmesini sağlamak,
d) Öğrenci (onseyi başkanllğl i|e Yöneüm Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerinin oylama sonuçlainl ve seçilenleri,
Öğrenca Konseyi KurultaY|nda ilan etmek. KurultaYl, yeniseçilen ÖĞrenci Konseyj gaşkanlnln konuşmas| ile kapatp, kapanlş bildir8esini
ha2|rlayarak ii8ili relcörlüğe sunmak.

sEKiziııci BöIüM

Öğrenci xons€Yi

En€tiın

xurulu

ÖĞrcnal kons€yi yönĞtim turutu
Madde 19 - Öğrenci Konseyi Yönetim Kuru|u, Öğrenci Konseyi Genel Kuruıu üYelerinin, tiyele.ini, ıendi arala.hdan, seçime
kaoaanlarln salt çoğunluğuyla ve (Değişik iba.efiG-24lglzolG27türr 'lrLy! içın seçtiği; başkan, başkan yaİd|mc6ı, 8enel sekreter,
sayman, halkla i|işkiıer ve bi|işim sorumlusu, d§ ilişkiler sorumlusu, çallşma gİUplan sorümlusu, eğitim sorumlusu ve sağİl! spor ve
kültür sorumlusu olmak ürere toplam dokuı 6ğrenciden; Öğİenci Kons€yi 6€nel Kufulu'nda bu sayryl oluşıuracak yeterli temsilci
olmamag durumunda başİan, genel sekreter/ sayman| eğitim sorumlusu ve sağİk, spor ve kühür sorumlusu olmak üzere beş
öğrenciden oluşur Öğrenci xonseyiYöneüm Kurulu, Öğrenci Konseyi 6enel Kurulu'na kağ| soİumludut
Öğ.enci xonseyiYönetim Kurulu, Öğrenci XonseyiYönetim Kurulu Başkannln yönetiminde ayda en a2 bil kez toplanlt Kurulun
top|anb gündemi, Yeri ve tarihi en az yedi gün önce başkan tarafından Yönetjm Kurulu üyeıerine duyurulur. xurulun toplanabilmesi için
kurul üye sayısınln salt çoğunluğunun katllm|. karar alabilmesi için de yapllacak açlk oylamada katllanlann salt çoĞunluğunun oyu
gereklidir. Başkanln toplanülara kattlamadlğl dulumlalda başkan yardlmos!, başkan yardlmdslnın olmad|ğt halle.de başkanln
b€lirleyeceği bjr Yönetim Kurulu üYesi bu görevi yürütür Ve oy kullanabilar oyla.da eşitlik durumunda başkanln oyu, başkanln olmadÜl
toplant|arda bu göreviyürüten başkaı yardlmclsı veYa Yönetim Ku.ulu üyesinin oyu belirleyicidir
iiğr€n i kon5€yi y6netim ku.uıunun göİevlarl
Madde 20 - Öğrenci xonseyiYönetim Kurulunun gijrevlerişunlardlr:
a) Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun aldĞı kararların uy8ülanmasınl sağlamaÇ
b) Yükseköğr€tim kurumundaki öğ.encile.in sorunlar|n| b€lirlemek, görüş ve düşüncelerini yüksekitretim kurumunun il8ili
yönetim organlarlna aletmek,
c) sjviltoplum kuruluşlan ile işbirliği yapaİak, toplumsalduyarhllk pfojeleri geliştirmek ve bu projelere yükeköğretim kurumu
içerisinde öğrenci katıhmlnl teşvik etmek,
d) Ulusa|ve uıuslararasl "Eğitim ve Gençlik Programlarİ'na öğrencikahİm|na ytinelik çal§malar yapmak,
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e) Ulusalve uluslararas| öğİenci bi.liklerive or8anazasyonlan ile i'işkileri 8eliştirm€k,

0 Yemek, ulaş.m, bannma, kafeterya, kulüp, burs, eğitim, sanat, kühİr ve spor alanlannda çaİşma gruplafl oluşturmak ve
bunlarln işlerliğini sağlamalq
g) Çaİşmalan hakk,nda ÖĞrencı(onseyi Genel l(urulu ü}€bnni bilgilendirmek,
hl tjıusal Öğrenci Konseyinin kararlannl bağll bulunduğu Yüİs€k6ğreüm kurumülnda duYurmakve izlemek.
i) Gerçekleştirilen çaİşmalann raporlalInI haılf lamak ve arşiv oluşturmak.
Doruzuı{cu Bo.oM

Öğrenci xonseyi Dendleme Kurulu
Öğrenci ıons€yi

den€thrne

İu.ulu

Madd. 2ı . Öğrenci xonseyi Denetleme Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu taraftndan, görev 5üre5i bitmekte olan ve

öğrQnciliği en

aı

(Eişiİ

jkly!

daha deıram edecek olan Öğren.i Konseyi \6netim xurulu üyeleri
kat|anlann, salt
ibaİe:Rc-24/9/2oıG277o9) iİLyI için seçilir Öğrenci Konseyi Denetleme xurulu, bir başkan ve iki üYeden

ibaİe:Rc-24/9lmfi-277ür|

aras|ndan, yeterliY6netim Xululu üyesiolmamasl durumunda, aynı şart|arda, Genel xurül aiyeleri ararndan,seçime

çoğunluğuyla ve

oluşur

(I»ğşiı

Öğİen i kons€yi d€n€thıne
hİulunun 86İevb.i
Madde 22 - Öğİenci xonseyi Denetleme Ku.u|unun göreüera şUnlard|r:
a) ÖĞrenci xonseyiYönetlm Kurulunun bu Yönelmelik hükomlerine. il8ili yüksek-öğ.etim kurumunun hazlrlaracağl yane.gelere
ve Öğrenci Konseyi Genel Kurulu karariarlna göre çalışlp çahşmad|ğlnl denetlemek,
b) Yaptğı çalışmalar hakklnda il8ili yükseköğretim ku.umunun rekt6rlüğünü ve Öğrenci xons€yi Genel Ku.ulunu bilgilendirmek.

oİ{UNcu BötüM

Öğrenai KonseYi Başkanl
kon§€yi brştanl
iiadde 23 _ (Değlşlt bliln.l frır.:RG-24/9/20ı&27rG)l Öğrenci Konseyi gaşkanı, Öğrenci KonseyiGenel Kurulu tarafindan, kurul

Öğİ€nci

üyeleİi arasindan, seçime katİlanlar|n salt çoğunluğuyla ve bir defaya mahsus olmak üıere jkiyll için seçilir
l(onsey Başkanlnln seçilme niteliklerini laybetmesiveYa heİhangibir nedenle 5üresibitmeden önce8örevinden aynlmag halinde
kalan süreyi tamamlamak üzele ayn| usülle bir ay içinde yeni bir başkan reçilir. Yeni başkan seçilinceye kadar Öğrenci xonseyi
BaşkanlıĞ|na Öğrenci Konseyirdnetim (uİUlu iyelerinın kendiaralanndan seçeceğibi. üye vekebt eder
Öğ..nci İons€yi başıanlnm 8örwl..i
Madde 24 - Öğrenci(onseyi Başkan|nln 8örevle.i şunlardlr:
al Kendi yü kseköğreüm kurumu öğrencil€lini ulusalve uluslarar., öğrenci etkinli&lerinde temsiletmek,
b) Öğİenci Konseyi Yönetim Kurulu toplanhlainln 8ündemini beli.lemek ve bu toplantılara başkanl|k yapmak,
c) Öğrenci Konseyi\önebm Kurulunaa allnan kaaarlann duyurulmaslnl sağlamak ve uy8uIanmas|n, izlemel(,
d)Görev 5üre5ibiüminde bir yllhı faaliyet raporunu bir sonrakiÖğ.enca Konseyi K!rulıaYında sunmaıç
e) Öğrenciler i|e ilgili konulann 8örüşülmesi slragnda ilgili yüke&öğreİjm kurumunun senato ve yöne6m kurulu toplantlanna
kahlmak.
Başkanln katlamadığı duİumlarda, başkan yardlm.ısl veya başkanln belirleyeceği bir y6netim kurulu üYesitoplantlarl katılür

üçütıcü xlslM

UlusalÖğren.i KonseYi

8iRilüciBötüM

Ulusa| ÖğrenGi xonseyi or8anlar|

u|usal öğrcnai ıonl.yl orgenl.n
Madde 25. uluaal Öğrcnd Konseyi or8anlan; "ulusal Öğ.enca Konseyi Genel Xurulu", "tjlusal Öğrenci xonseyi xurultay Diıran
KuruhJ", "uluJal Öğİenci xonseyi tönetim xululu', 'ulusal Öğrenci xonseYi Denetleme Kufülu" ve "ulosal Öğrenci Konseyi
Başkanrndan oluşur
tjlusal Öğrenci Kons€yinin yapllanma ş€ma, EK-2'de gönerilİniştir,

ixiııci BörıiM

(Değişık b6lğn başİğ!:RG -3Ll lo l 2or3-2w7 |
Uluial Öğ.rn.i xons€yi s€çimi Y€ Genel |(u.ulu

ulusal Öğaand xonsaıi s.çiıni ve Gen.l xu.ülu
Madd€ 25 - (8aşlüı İle biİ||tı. d€ğişiı:Rc-3ı/ı0l201r2wr|
Ulusal Öğrenci Konseyi üyelerinin belirlenmesive organlannln oluşıurulmas| içan yapılacak seçimler, Yükeköğretim Kurulunun
belir|eyeceği bir takvim, progEm esas allnarak Yük€köğretim Kuru|u tanfndan beli.lenen süre içerisinde Ulusal Öğrenci KonseYi
Kurultay adl alhnda geİçekleştirilir. Bu aüre ve paogram içelisinde rap|lan seçimlerde, bir birimde herhangi bk nedenle sonuç aknama!
ise, o birimde temsilci seçilmemiş

olut

Ulusa| Öğrenci Konseyi 6enel Ku.ulu, Türkiye'deki yükeköğ.etim kurumlann|n öğ.enci konseyleri başıanlarlndan oluşur ve
ulusaı Öğrenci Xonseyinde en yük5ek karar or8anldlr
UlusalÖğfenci lbnseyiGenel Kıırulunun topIanabilmesi ]çin üyelerinin 5alt çoğunluğunun toplantya katlmaslgerekir
ulu5al Öğrenci xonseyi Genel Kurulu, her y|l en aı bir kere toplan|t tjlusal Öğrenci Konseyi Genel (urulu ve gündemi, ulusal
Öğrenai Konseyi 8aşkanl taraindan en aı on beş 8ijn önce üyelere duyurulmak üzere yaıryla il8ali yükeköğretim kurumu
rektödüllerine biIdiriıir Yap|lan duyuru ü2erine bu Yönetmelike belirtilen toplantı yeter saytsı sağlanamadlğ takdirde duyufu işlemi
aynl şekilde tekrarlanlr
UlusalÖğ.enci (onseyiGenel Kurulunda, or8anlarln oluşturulmag kara.Ian, toplanbya kailanlann salt çoğunluğu, gizli oylama ve
açlk say|m ile, bunlann d§lndaki kararlar toplantıya kahlanlann §ahçoğunluğ! ve açlk oylama ile raPlll.
Ulusal Öğrenci xonseyi Genel (urulu, lJlusal Öğrenci Konseyi t?inetim Kurulunun karan veya 8enel kıJrul üyelerinin 1/4'ünün
Yönetim KUrullna razll başvuİU§u sonucu Yönetim (urulu tararından yukanda beıi.tilen ayn| usulle olağanünü toplantya çağnlabılir
Bu durumda Ulusal Öğren€i Konseyi Genel Xurulu toplarltls] otuı gün içinde g€rçekl€ştirilir
ulusal Öğrenci Konseyinin olağanü§tü
yapllan 6enel xurul toplantla.ln l ve 8ündemini Ulusal Öğren.i (onseyi Yöne6m Kurırlu b€lirler ve yüriitür
Ulusal öğİ.nci koni€yi tlneı ıu.ulunun tii.Cdeİi
Madde 27- ulusa l Öğrenci xons€yi Genel xuru|unun görev|eri şunlardlr:
a) ulıJsal Öğrenci xonseyi 8aşkan| seçmelç
b) Ulusai Öğ.enci Konseyi Yöneti m Ku.ulu üyelerini seçmek,
c) ulusal Öğrenci Konseyi Denetleme l(urulu üy€le.ini seç6ek,
d) UlusalÖğrenciKonseyı'nın sorunlann| tamşmak ve karar. bağlamak,
el Öğrenci konseylerinjn, Ulu5a| Öğrenci Xonseyi6enel xuruluna getirdiği sorun|a taİı]şmak ve çö.üm önerilerinde bu|unmak,
f) UlusalÖğrenci KonseYinin dönem hedef|erani belirlemek.

üçüıücü BölüM

uluael Öğrenci Kons€yi

xu7ııltay Diyan Kuİllu

ulu§al öğİen l ton§€yl ıuruttay diy.n l(u.ulu
Madd. 28 - (I»ğişik;RG -ıLl|ol2ol3-2EğJ7|
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bir takvim, prog.am esas al|naİak
Yükseköğretim Xurulu tarafından belirlenen §üre içerisindQ ulu§alÖğfenci Konseyi Kurultay adl alhnda gerçekleştirilen seçimde Ulusal
Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin, üyelerini, kendi üYeleri araslndan, seçime kattlanlarln salt çoğunluğuyla seçtiğı bir başkan ve
iki başkan yafd|mclsından oluşur. Utusal Öğrenci Konseyi Divan Kuruıu üyeleri, Ulusal Öğrenci Konseyi bnetim ve Denetleme xurulu
seçimlerinde aday olamazIar
ulusal 6ğ.enci ıon§eyi kuİuıİay diıİan kurulunun 86İĞv|eri
Madde29- Ulusal Öğrenci Konseyi Divan Kurulunun 8örevlea şunla.dll:
a} ulusal oğrenci (onseyi xurultay|nda ve 8ündemi yürütmek,
b) ulusal Öğrenci Konseyi başkanl|ğl ile Yönetjm xurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerine aday olaciİlar için ayn ayn
5eçjm pusulalarl hazIrlamak,
c) Ulusal Öğrenci xonseyi başkanllğ ile Yönetim xuru|u ve Denetleme xurulu ü}€liği seçimlerin'n gi2li oylama Ve açlk say|m ile
gefçekleştirilmesini sağlamak,
d) ulusal Öğrenci xonseyi başkanlığl i|e Yönetim Ku.ulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlelinin oylama sonuçlarınl ve
seçilenleri Ulusal Öğrenci Konseyi Kurultay|nda ilan etmek. Ku.uhayı, yeni seçilen Ulusal oğrenci (onseyi Başkanın|n konuşmag ile
kapatp, kapan§ bildirgesini hazlrlayarak Yükeköğretim Kuİulu Başkanhğna sunmak.
ulgsal Öğrenci Konseyi KurultaF Divan Ku.ulu, Yükseİöğretim Ku.ulunun b€lideyeceği

DÖRDÜÜÜCÜ

BÖtÜM

ulusal Öğrenci KonseYiYlinetim xurulu
ulusal öğİenci konseyi yönetim kuru|u
Madde r0 - Ulusal Öğ.enci Konseyi Yöneüm xurulu. ulusal Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin, üyelerini, kendi ara lannda n,
seçime kahlanla.|n salt çoğunluğUyla ve (Değişak ibare:Rc_24/9l2o'.Ç277c9| 'ılLAl için seçtiği; başkan, başkan yard|mos|,8enel

sekretel, sayman, halkla ilişkiler ve bilişim sorumlusu, dış alişıiler sorumlusu, çaI{şma g.uplart sorumlusu, eğitim sorumlusu ve sağhk,
spor ve kültür sorumlusu olmak üzere toplam doku' üyeden oluşu. ulusal oğrenci Konseya Yönetim Kuİulu, ulusal Öğre.ci Konseyj
Geneı Kuruluna karşı soaumludut
Ulusal Öğrenci Konsevi ttinetim Kuru'u, Yönetim Kultllu Başkanlnin yönetimande, birincisi, Ulu5.1 Öğrenci Konseyi Kurulıayl'nl
i2leyen ay içinde olmak üzere bir y|lda en aı dört defi topıanlr. KurUlUn toplant 8ündemi, yeri ve tarihi en a. onbeş gün önce başkan
tarafindan Yönetim (urulu üyelerine duyurulur Kurulun toplanabilmesi için kurul üye say|s|nln salt çoğunluğunun katüllml, karar
alabilmesi için de yapllacak açlk oylamada kahlanlaİln sah çoğunluğunun oyu 8erektidir, Başıantn toplantlara katlamadlğl durumlarda
başkan yardımclsl, başkan yardımcısının olmadıa hallerde başkan|n belirleyeceği bir Yönetim Kurulu üyesi bu görevi yüİütür ve oy
kuılanabi|iı oylarda eşitlik durumunda başkanln oyu, başkanln olmadlğl toplantılarda bu görevi yürüten başkan yaldlmclsl veya
Yönetim Kurulu üyesinin oyül belirleyicidir.
ulusal öğİenci konr€yi yön€lim kuru|unun t6reYleri
Madde3ı - Ulusal Öğrenci (onseyi l?inetim (urulunun 8örevleri şunlardlr:
a) ulusalÖğrenci XonseyiGenel Kurulunun aldlğ kararlann uy8ulanmasln| sağlamak,
b) Öğrenci Konsey|eri a raslnda iletişimi 8eliştirmek,
c} Yükeköğretim Kurulu ve Üniversitelerara, Xurulun öğrencilerle ilgili aldl& kanrlan izlemek ve bu kararlan öğ.enci
konseylerine duyurmalç
d) Çal|şmalan hakklnda Yükeköğretim l(urulu ve Ulusal Öğrenci KonseyiGenel Kurulu'nu bil8ilendirmek,
e) UlusalVe Uluslararasl proje oluşturma esasll çallşma gruplan kurmal!
Türkiye'deki yükeköğretim kurumlaalnln öğlencileİini ulusaİ ve uluslararası düzeyde temsiIetmek veya edilme5ini 5ağ|amak,
') Uluslararasl Öğrenci Konsey|eri ile işbirliği oluşturİhak ve ortak etkinliklerde buıunmak,
8)
h) sivil toplum kurulu5lan ile jşbirliği yaparak, ulusal ve uluslararasl toplumsal duyarllllk projeleri geliştirmek ve bunlarl
yükseköğretim ku.umlarl ara5|nda raYglnlaştrmak,
i) Ge.ç€kleştiriıen
çal§malann raporlaİlnl haıtdamak ve arşiv oluşturmak.

scşiııcl sölüM

ulu.al Öğr€nci xonseyi Denet|eme Ku.ulu
ulusel öğİenci kons€yi denetle,ne kurulu
Madde 32 _ Ulusaı Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu, Ulusal Öğrenci Konseyi Genel KUrulU tarafindan, görev 5üre5i bitmekte
otan Ve öğrenciliği en az (Değişik ibare:Rc-2a/9/2o1G2ro9) itlyd daha deıram edecek olan Ulus.l Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu
üYeleli araslndan, Yeterli Yönetim Kurulu üyesiolmaması durUmunda aynl şaftlarda Genel Kurul üyeleriaraslndan, seçime kahlanlann
salt çoğunluğuyla Ve birylljçin seçilir ulusal Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu, bir başkan ve ikiüyeden oluşur.
ulusal öğ.enci konseyi denetlerne hlrulunun görevl€.i
Madde 33 - Ulusal Öğrenci Kons€yi Denetleme ıurulunun görevleri şun lardlr:
a) Ulusal Öğrenci Kon§eyi Yöne6m Kurulunun bu Yönetmelik hükümleri ve Ulusal Öğrenci Konseyi Genel Kurulu kaİ.rlarl
doğrultusunda çahşlp çal§madlğlnl denetlemek,
b) Yaphğl çallşma|ar hakknda Yükseköğretim Kurulu ve ulusal Öğrenci xonseyi Gen€l

Kurulunu bilgilendirmek.

ALTlNclBö[ÜM

ulusal Öğren.i Konseyi 8aşkanl
ulusal öğfen.i kon§cyi başkanl
Madde :ı4 - (Değlşlk bıJinci hk a;R6-?{.lglıo1:G27rogl Ulusal Öğrenci Konseyi Başkanı, Ulusal Öğrenci (onseyi Genel xurulu
tarafindan, kurulüyeleria€s|ndan,
§eçime katlanlanı 5a lt çoğunlüğuyla ve bir defaya mahsus olmak üzere jkiylliçin seçilir
herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce 8örevinden
lJlusal Öğrenci (onseyi Başk€n|n!n seçilme niteliklerini keyb€tmesiveya
ayrllmas| halinde kalan süreyi tamamlamak üzeİe Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetim Ku.ulunun kendi aralarlndan seçeceği bir üye Ululal
Öğrenca (onseyiBaşkanlığlna

ve Yöneğm Kurulu 8eşkanllğlna vekalet

edeı

başİanlnln görevleri
Madde 35 - UlusalÖğrenciKonseyi Başkanhln görevleri şUnlardlr:
ulusa| öğİenal kons€yi

a) UlusalÖğrenci Konseyi Yönetim xurulu toplantlaİ|nln gğndemini belirlemek ve bu toplantllara başkan||k Yapma|ç
b} tJlusal Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu'nun çallşmala nda koordinasyonu sağlamalç
c) Ulusal Öğrenci (onseyi Yönetim xurulu'nca ahnan kararlarln duyurulmaslnl sağ|amak ve uy8ulanmasünl iz|emek,
d ) U lusa| oğrenci xonseyin i ulusal ve u|usla raĞsl öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,
e) Görev süresi bitiminde bk ylllük faaliy€t .aporunu bir sonraki Ulusal oğrenci Konseyi Kurultaylnda sunmak,

f) Yükeköğretim Genel Kurulunun öğrencilerle ilgili konıJlann 8örüşüldüğü toplantılarlna, Yükeköğretim Kuİulu Başkanl'nln

daveti üzerine katlmak.

DöRDüNcü KlslM

Çeşitli ve son Hükümler
Öğ.encj konseyle.inde 8öİev yapan aiĞ.enci|erin hadrah gid€İleİinan karşılanfiasl
Madde 36 - Ulusal Öğrenci xonseyi ve Öğrenci Konseyleri or8anıaanda gö.ev yapan başkan ve dağer öğrenci temsilcilerinin, bı.l
Yönetmelik esaslan doğrultusunda yurt içi; büıçe olanaklan 6lçüsünde de yurt dlşl görevlendirilmeleri, bağİ bulunduklar|
yükseköğretim kufumu;rafından yaplhr Harclrahlan, varsa katl|m l]cretleri ilgili "Yükseköğretim Kurumu Öğrenci sosyal Hizmetler
Bütçesi"nden karşllanlr.
ÖğrEn.i kon§€Ylerinin çaİşmalarmm koordina§yonu ve yüİütülİne§i
M:dde 37 - Ulusaı öğrenci Kon§eyi, çaİşmalannl Yükeköğretim l(urulu ile, Öğrenci konseYleri ise çal§malarln| ilgili
Vükseköğretim ku.umlan ile koordine etmek ve gerektiğinde ilgiIi Ku.ul ve kurumlann onaylnl almak suretiyle T.c. Anayasaslna ve
yürür|ükteki diğer me\.ıuata uygun olarak yürütmek zorundadlr.
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Öğrencl tamsilcilikb.inln Ya oİıın|a.dakl !ö..vk.ln soraal
iradd.:ıt - ulusal Öğrenci xonseyü'nin v€ Öğrenci Konseylerinin tüm oaganlaf|ndaİi öğrenci temsilcilaİlerinan ve gö.evl€rinin
süresi (D€ğişiı iba.r:Rc}ıal 9 l 2o'.G27, 09|,gy ü!r.

Öğr€n

i

te.n§İldlıı töEvınin looa e.ın.j

- Meıuniyet veya başka bir nedenle yükseıöğretim kurumundan ilişiği kerilen ya da 13/1/1985 tarihlive ı8634 saylh
Resmi Gaıete'de r.ymlanan Yükseköğretim xurumlai Öğr€nci Disiplin Yönetmeliğine 86re, haılannda uıakl.şirma v€ya ç|karma
cezag kesinleşen ulusal Öğrenci xonseyive Öğrenci Konseyleriteınsilcilerinin, öğrenci temlilciliği, üyeliği ve buna bağll tüm 8örevl.ri

iradd.39

od., .r.ç Y. ır..ç ğhaial
Madda iıo - Öİİenci xons€yi'ne, bu Yönetmelikıe yer alan 8örevleri 8erçekleştlrmek amacryla il8ilj yük5eköğre6m ııJrumıJ
Öğİ€nal koni€,Y|..in

tarafindan, kurum içinde q8!n 8öİülen bir oda tahsis edilir veçal|şmalan içan 8erekliaraçve 8ereç sağlanlr
ului.l6ğr€n i koo§.ri ğF|iİinin ron. rrmcii
M.dd€41- Öğrenci xons€yi 8aşkanllğl sona eren öğ.en.inin UlıJ§alÖğİenci xonseyi üwliğide Jona eret
Ek Madd€

1- lEıl RG-ı/ı/ı2lıoı}2885ı)

Bu Ytinetmeliğin ilgili ınaddelefa urannca seçilm$ olanl.nn görcvle.i, Yükeİöğredm Kırrulun.a beliflenecek
plo8İirm esas al|na6k 8erçekleştırileaeİ seçim sonuçlannın agklanmallna kadaa dev,am ader

t İvim, süre

ve

G€fi.i M.dd. ı. Yüks€köğretim kurumla.hln a8renci ıonseylelinin s€çim|eai, bu Yönetmeliğin yürürlalğe 8irdiği t rihten sonraİi
ilk (aslm aylnda, ulusal Öğrenai Konseyleri Kurultay ise ilk Arallİ aylnda Yapd|r Ulusal Öğrenci lbnseyleri xurultay'ntn han8i
yüksekiiğrğim kurumunda ve han8i tarihte y.Pll.cağl RektMer Komiıesi'nin öne.id üaerin€ Yükekijğ.etim (u.ulu Başkanl taEflndan
belirlenir
6cccl MADDE 2 _ (Eı:RG_2ı l, l 7t1o-2n 09| (qğı:ıGıı/3/ıo1l_ırEr2)
31/1/2010 taİihlnden 6nce bu 8örevlerine seçilmiş bulunan yüıs€töğretim ku.umlanntn tiĞrenci İons€yi başkan|an, enstitü,
fakühe, yüİs€koıulve konse.yatuar öğ.enci ıemsilci|eri ve wıs€kötretim kurumlai ulusal ötrenci konseYa başİan|, yönetim ku.ulu
üyeleri. i§tek|eri durumunda, bağlı olduklan yuks€köğretlm İurumlerında 201ı-ı012 ak damik ylllnda yaplbcak öğrenci ıons€yi s€çim
takviminin açüıanmarna kadar bu 8ğraüerinin başlnda kalabilirler YUke.da an|lan temsilcilik görevierinden herhangibirinan boşalmasl
halinde bu ronetmeliğin 13 Oncü maddelanin ikinci6kfa5| hoİümle.i saılldlr

İİ.ii.lfr
Maddc

/ı2 . BU 'lbnetmelik yayım. tarihande yğ.ü.lğğe 8irer.

M.dd.

/ı3 - Bu ronetmelik hük0mle.ina Yükseıöğr€tim

lıı.üğrE

YOİBÖcıElİ

$fiİ,iffi

xuru|u Başİanl
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