
 
ANTALYA BELEK 

ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ 

KONSEYİ YÖNERGESİ 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı; Antalya Belek Üniversitesinin önlisans, lisans ve 

lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının 

karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek, ulusal çıkarlar konusunda duyarlı 

olmalarını sağlamak, Antalya Belek Üniversitesi 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 

oluşturulacak Antalya Belek Üniversitesi Öğrenci Konseyinin kuruluş, görev, yetki ve 

çalışma esaslarını düzenlemektir. 

 

Kapsam 

MADDE 2- Bu Yönerge; Antalya Belek Üniversitesindeki önlisans, lisans ve 

lisansüstü öğrencilerini temsil etme yetkisiyle kurulacak olan Antalya Belek Üniversitesi 

Öğrenci Konseyi ile öğrenci temsilciliklerinin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarına 

ilişkin hükümleri kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3 - (1) Bu yönerge 20.09.2005 tarih ve 25942 sayılı Resmî Gazetede 

yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları 

Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliğinin 7’nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

(2) Bu Yönerge, 17/02/2006 tarihli 26083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4821 sayılı 

“Mevzuat Hazırlama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik” esaslarına dayanarak 

hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen; 

a)  Antalya Belek Üniversitesi Öğrenci Konseyi: Antalya Belek Üniversitesi 

öğrencilerinin kendi aralarında demokratik usullerle kurdukları öğrenci birliğini, 

b) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi: 

Antalya Belek Üniversitesi’ne bağlı; Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu 

veya Enstitülerindeki Bölüm/ Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı öğrencilerinin,  

kendi aralarından, bulundukları Bölüm/Program/Anabilim Dalı veya Anasanat Dalı 

öğrencilerini, Öğrenci Konseyinde temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi, 

c) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu: Antalya 

Belek Üniversitesine bağlı; Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu veya 

Enstitülerindeki Bölüm/Program/Anabilim Dalı veya Anasanat Dalı öğrenci 

temsilcilerinden oluşan kurulu, 

ç) Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisi: Antalya 

Belek Üniversitesine bağlı; Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu veya 

Enstitülerindeki Bölüm/Program/Anabilim Dalı veya Anasanat Dalı öğrenci 

temsilcilerinin, kendi aralarından, bulundukları Fakülte/ Yüksekokul /Meslek 

Yüksekokulu veya Enstitü öğrencilerini Öğrenci Konseyinde temsil etmesi için 

seçtiği öğrenciyi, 

d)  Öğrenci Konseyi Genel Kurulu: Antalya Belek Üniversitesine bağlı Fakülte, 

Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Enstitü öğrenci temsilcilerinden oluşan 

kurulu, 



e)  Öğrenci Konseyi Kurultayı: Antalya Belek Üniversitesine bağlı Fakülte, 

Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Enstitü öğrenci temsilcilerinin katılımıyla 

gerçekleştirilen Öğrenci Konseyinin genel kurul toplantısını, 

f) Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu: Öğrenci Konseyi Kurultayı’nda gündem 

maddelerinin bu yönerge hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi için Öğrenci 

Konseyi Genel Kurulunca seçilen kurulu, 

g) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu: Öğrenci Konseyinin Yönetim Organını, 

ğ) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu: Öğrenci Konseyinin Denetleme Organını, 

h)  Öğrenci Konseyi Başkanı: Öğrenci Konseyinin ve Öğrenci Konseyi Yönetim 

Kurulunun Başkanını, 

ı) Rektör: Antalya Belek Üniversitesi Rektörünü, 

i) Senato: Antalya Belek Üniversitesi Senatosunu, 

ifade eder. 

(2) 2547 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinde ve Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci 

Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği’nde yapılmış  

bulunan tanımlar bu Yönerge için de geçerlidir. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Öğrenci Konseyi - Genel Hükümler 

 

Seçim takvimi 

MADDE 5 - (1) Antalya Belek Üniversitesi Öğrenci Konseyi üyelerinin belirlenmesi 

ve organlarının oluşturulması için yapılacak seçimler, Antalya Belek Üniversitesi Rektörlüğü 

tarafından belirlenen gün ve zaman aralığında gerçekleştirilir. 

(2) Temsilciler bir defaya mahsus olmak üzere, 2 (iki) akademik yıl görev yapmak 

üzere seçilir. Herhangi bir nedenle boşalan temsilcilikler için, geriye kalan sürede görev 

yapmak üzere yeniden temsilcilik seçimleri yapılır. 

(3) Bu süre ve program içerisinde yapılan seçimlerde, bir birimde herhangi bir nedenle 

sonuç alınamaz ise, o birimde temsilci seçilmemiş olur. Öğrenci temsilciliklerine aday olacak 

öğrenciler, seçim tarihinden en az bir hafta önce adaylıklarını ilan ederler ve seçimlerin 

yapılacağı tarihten bir önceki günün mesai bitimine kadar seçim kampanyasını yürütebilirler. 

 

Bölüm Seçim Kurulu 

MADDE6 - Bölüm Seçim Kurulu ilgili bölüm başkanı tarafından öğretim üyeleri, 

öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri arasından görevlendirilecek 1(bir) başkan ve 1(bir) 

üye olmak üzere toplam 2 (iki) kişiden oluşur. 

 

Bölüm Seçim Kurulunun görevleri 

MADDE 7 - Bölüm Seçim Kurulunun görevleri: 

a) Öğrenci temsilciliği adaylık başvurularını kabul etmek ve seçimlerden önce en az 3 

(üç) gün boyunca temsilci adaylarının adlarını ilan tahtalarına asarak duyurmak, 

b) Öğrenci temsilcisi seçim sonuçlarını ilan etmek ve bir tutanakla 

Fakülte/Yüksekokul/ /Meslek Yüksekokulu/Enstitü Seçim Kuruluna bildirmek, 

c)  Bölüm öğrenci temsilcisi seçimlerine yönelik itirazları değerlendirerek karara 

bağlamak. 

 

Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Seçim Kurulları 

MADDE 8- Fakülte/Yüksekokul//Meslek Yüksekokul/Enstitü Seçim Kurulu, ilgili 

Dekan/Müdür tarafından görevlendirilecek 1(bir) Dekan Yardımcısı/Müdür Yardımcısı 

Başkanlığında, Yönetim Kurulunca seçilen 2(iki) öğretim üyesi/görevlisi/elemanı ile birlikte 

toplam 3(üç) kişiden oluşur. Öğrenci ve/veya bölüm sayısı fazla olan birimlerde, birden fazla 

seçim kurulu oluşturulabilir. Buna ilgili Fakülte/ Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu /Enstitü 

Yönetim Kurulu karar verir. 



 

 

 

 

Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Seçim Kurulunun görevleri 
MADDE 9 - Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Seçim Kurulunun 

görevleri; 

a) Seçmen listelerini hazırlayıp duyurmak, 

b) Öğrenci temsilcileri adaylarının adaylığa uygun olup olmadıklarını inceleyerek 

uygun adayları duyurmak, 

c)  Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı öğrenci temsilcisi seçimlerinin 

sonuçlarını duyurmak ve Üniversite Seçim Kuruluna sunmak, 

ç) (c) bendinde belirtilen seçimlere yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamaktır. 

 

Antalya Belek Üniversitesi Öğrenci Konsey Seçim Kurulu 

MADDE 10 - Antalya Belek Üniversitesi Rektörü’nün görevlendireceği 1 (bir) Rektör 

Yardımcısı Başkanlığında, Antalya Belek Üniversitesi Rektörü’nün Fakülte/Yüksekokul/ 

Meslek Yüksekokulu/Enstitü yöneticileri arasından belirleyeceği 2 (iki) kişi, Öğrenci İşleri 

Daire Başkanı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı ile birlikte toplam 5 (beş) kişiden 

oluşur. 

 

Antalya Belek Üniversitesi Öğrenci Konsey Seçim Kurulunun görevleri 
MADDE 11 - Antalya Belek Üniversitesi Seçim Kurulunun görevleri; 

a)  Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı ile Fakülte/Yüksekokul/ /Meslek 

Yüksekokulu/Enstitü öğrenci temsilcilerinin ve Konsey üyelerinin tespit edileceği 

seçim takvimini belirlemek, uygulanması için, Fakülte/Yüksekokul/Meslek 

Yüksekokulu/Enstitü Seçim Kurulları ile istişarelerde bulunmak, 

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

c) Oy verme işlemiyle ilgili araçları (sandıklar vb.) sağlamak ve bu konudaki kuralları 

belirlemek, 

ç) Geçerli/geçersiz oy tanımlarını yapmak, 

d) Fakülte/Yüksekokul//Meslek Yüksekokulu/Enstitü Seçim Kurulunun 

Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı öğrenci temsilcisi seçimlerine 

yapılan itirazlar üzerine verdiği kararlara karşı yapılacak başvuruları inceleyerek 

karara bağlamak, 

e) Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü öğrenci temsilcilerinin ve Konsey 

üyelerinin tespit edileceği seçimlere ilişkin itirazları inceleyerek karara bağlamak, 

f) Seçim sonuçlarını tutanaklar halinde Rektörlük Makamına sunmaktır. 

 
 

Seçim kurullarının görev süresi 

MADDE 12- Seçim kurullarının görev süresi 3 (üç) yıldır. 

 

ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM 

Adaylık Başvurusu ve Seçim Süreci 
 

Aday, adaylık başvurusu ve seçim süreci 

MADDE 13 - (1) Öğrenci temsilciliğine aday olmak isteyen öğrenciler, Rektörlük 

tarafından ilan edilen tarihler arasında, öğrencisi oldukları fakülte dekanlığına, 

yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitü müdürlüğüne bizzat başvururlar. 

(2) Başvuruda şu belgelerin sunulması gerekmektedir: 



a) Aday olmak istediğini belirten dilekçe, 

b) Seçimin yapılacağı eğitim-öğretim yılına ait öğrenci belgesi, 

ç) Bir adet vesikalık fotoğraf, 

d) Adli sicil kaydı, 

e) Öğrencinin herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyanı. 

(3) Adaylık başvuruları ilgili Seçim Kuruluna ilan edilecek seçim tarihinden en az 

1(bir) hafta öncesine kadar yapılır. İlgili Seçim Kurulu seçimlerden önce en az 3 (üç) gün 

boyunca temsilci adaylarının adlarını duyurur. 

(4) Çift anadal program öğrencileri ancak ana dal bölümlerinde aday olmak üzere 

başvurabilirler ve oy kullanabilirler. 
 

 

 
aranır: 

Öğrenci temsilci adaylarında aranacak nitelikler 

MADDE 14- (1) Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar 
 

a) İlgili Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu veya Enstitünün kayıtlı öğrencisi 

olmak. 

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmamak, 

c) Yükseköğretim Kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç 

işlememiş olmak(Öğrenci işleri tarafından kontrol edilecek). 

ç) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olmak. 

(2) Üniversite seçim kurulu Adaylar hakkında güvenlik soruşturması isteyebilir, 

güvenlik soruşturması sonucunda adaylıkların görevini sonlandırabilir. 

(3) Adaylık sürecinden önce veya sonra adaylar/ konsey başkanı hakkında herhangi bir 

adli vaka ve işlem tespit edildiği takdirde Üniversite seçim kurulu tarafından öğrenci 

temsilciliği ve konsey başkanlığı adaylığı/ görevi sonlandırılabilir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Seçimlerin Yapılması 

 

Öğrenci Konseyi seçim ve çalışma esasları 

Seçim dönemi 

MADDE 15- (1) Seçim takvimi, her akademik yıl için Üniversite Seçim Kurulunca 

belirlenerek duyurulur ve seçimler gerçekleştirilir. 

(2) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Öğrenci 

temsilcisi adayı olduğu akademik birimin kayıtlı öğrencileri tarafından gizli oy, açık sayım 

esasına göre seçilir. 

(3) Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü öğrenci temsilcilerinin 

katılımıyla, gizli oylama ve açık sayım ile gerçekleştirilecek olan; “Öğrenci Konseyi 

Kurultayı Divan Kurulu”, “Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu”, “Öğrenci Konseyi Denetleme 

Kurulu” ve “Öğrenci Konseyi Başkanı” seçimleri Üniversite Seçim Kurulunca belirlenen ve 

ilan edilen gün ve saatler arasında yapılır. 

 

Seçim duyuruları 

MADDE 16 - Rektörlüğün Öğrenci Temsilciliği ve Öğrenci Konseyi Başkanlığı seçim 

süresi ve programına ilişkin kararı, seçimlerin tarihi ve yeri, fakülte, yüksekokul, meslek 

yüksekokulu ve enstitü müdürlüğünün resmî internet sitesinden ve öğrenci panolarından 

duyurulur. 

 
 

Seçime yönelik tanıtım ve propaganda 

MADDE 17- Adaylığı kesinleşen öğrencilerin seçimle ilgili tanıtım ve propaganda 

mahiyetindeki ilan ve afişler, seçimlerden önceki hafta içinde, Üniversite Seçim Kurulunca 

ilan edilen süre boyunca, bölümlerde bölüm başkanlarının, diğer yerlerde Rektörlüğün 



göstereceği yerlere asılabilir ve seçimden önceki gün saat 16.00’da kaldırılır. Adayların 

tanıtım etkinlikleri bu süre içinde bölüm başkanlarının uygun göreceği mekân ve saatlerde 

düzenlenebilir. 

 
 

Seçimlerde uygulanacak yöntem ve ilkeler 
MADDE18- Seçimlerde uygulanacak yöntem ve ilkeler: 

a) Antalya Belek Üniversitesinin tüm öğrencileri, Konseyin doğal üyesidir. Ancak, 

öğrencilerin Konseye katılımı, seçtikleri öğrenci temsilcileri aracılığıyla 

gerçekleşir, 

b) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı öğrenci temsilcilerinin seçiminde her 

anadal öğrencisi bir seçmendir, 

c)  Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı öğrenci temsilcilerinden oluşan 

Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulunun her 

bir üyesi, kendi aralarından 1(bir) üyeyi Fakülte/Yüksekokul/Meslek 

Yüksekokulu/Enstitü öğrenci temsilcisi olarak seçer, 

ç) Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü öğrenci temsilcilerinden oluşan 

Konsey Genel Kurulu üyeleri kendi aralarından 1 (bir) üyeyi Konsey Başkanı 

olarak seçer. 

 

Seçimlerde uygulanacak oy verme usul ve yöntemleri 

MADDE 19- (1) Öğrenci temsilcilerini belirlemek üzere; Bölüm/Program/Anabilim 

Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri ile Fakülte/ Yüksekokul/Meslek 

Yüksekokulu/Enstitü öğrenci temsilcilerini belirlemek için yapılacak seçimlerde gizli oy, açık 

sayım esası kullanılır. 

(2) Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Enstitü öğrenci temsilcilerinin 

katılımıyla, iki yılda bir Kasım ayında gerçekleştirilecek ve Öğrenci Konseyi Genel Kurul 

toplantısında belirlenecek olan; "Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu" seçimi 

katılanların salt çoğunluğuyla gerçekleştirilir. Divan Kurulu üyeleri, Öğrenci Konseyi 

Yönetim ve Denetleme Kurulu seçimlerinde aday olamazlar. 

(3) Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Enstitü öğrenci temsilcilerinin 

katılımıyla“Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu", "Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu" ve 

“Öğrenci Konsey Başkanı” seçimleri sırasıyla gizli oy, açık sayım ile “Öğrenci Konseyi 

Kurultayı Divan Kurulu” tarafından gerçekleştirilir. Seçim sonuçları Rektörlük Makamına bir 

tutanakla teslim edilir. 

 

Sandıklar ve sandık kurulu 

MADDE 20 -(1) Öğrenci Konseyi seçiminde, seçim kurulu tarafından belirlenen bir 

sandık kurulu oluşturulur. Sandık kurulunun başkanlığı, seçim kurulu tarafından belirlenen 

öğretim elemanınca yürütülür. Sandık kurulunda, herhangi bir öğrenci görevlendirilemez. 

Sandık Kurulu Başkanı ve seçim kurulu tarafından belirlenen öğretim elemanı seçim 

işleminin başlamasından seçim sonuçlarını tutanakla sabitleştirene kadar sandıkların 

bulunduğu seçim salonundan ayrılamaz. 

(2) Sandıklar mühürlendikten sonra, tüm öğrencilerin kolaylıkla görebileceği, 

ulaşabileceği yerlere konulacaktır. Seçimin yapılacağı gün, oy verme saatleri içinde sandıklar 

bulundukları yerden kaldırılamaz, yerleri değiştirilemez ve açılamaz. Seçimin mesai saatleri 

içersinde hangi saat aralığında yapılacağına ilgili seçim kurulu karar verir. 

 

Oy kullanma 

MADDE 21 -(1) Öğrenci Konseyi Seçimleri, Rektörlüğün belirlediği programa uygun 

olarak ilan edilen tarihte mesai saatleri içinde yapılır. 

(2) Oy pusulaları ve zarfları, seçmenlerin sayısı da dikkate alınarak seçim kurulu 

tarafından önceden temin edilir. 



(3) Oy kullanırken, kişinin iletişim araçlarını (cep telefonu vb.) görevlilere teslim 

etmesi gerekmektedir. Oy kullanım alanına iletişim araçlarıyla giriş yapan öğrenci hakkında 

sandık kurulu tarafından işlem yapılabilir. 

(4) Oy kullanımı sırasında, oy kullanacak öğrencilerin öğrenci kimliği kontrol edilir. 

Bu kontrolden sonra öğrenci, sandık kurulunun elindeki öğrenci listesinde kendi ismine 

karşılık gelen yere imzasını atar. Oy kullanacak öğrenciye daha önceden hazırlanmış ve 

mühürlenmiş bir adet oy pusulası ve mühürlenmiş zarf verilir. 

(5) Oy kullanma işlemi gizli yapılır. 

(6) Her bir öğrencinin, yalnızca bir defa oy kullanma hakkı vardır. 

(7) Öğrenci Konseyi Seçimlerinde, oylama yapılan salona Seçim Kurulu, Seçim 

Kurulu tarafından belirlenen öğretim elemanı, Öğrenci Konseyi Başkanı, aday öğrenciler ve 

oy kullanacak öğrenci dışında; sayım esnasında ise seçim kurulu üyeleri, Seçim Kurulu 

tarafından belirlenen öğretim eleman, Öğrenci Konseyi Başkanı ve Öğrenci Konsey 

Başkanlığı’na aday olan öğrenciler dışında kimse giremez. Bu uygulamanın yürütülmesinden 

Seçim Kurulu Başkanı sorumludur. Seçim Kurulu Başkanı ya da görevlendirdiği seçim kurulu 

yetkilisi gerek gördüğü durumlarda aday öğrencileri sayım esnasında salondan çıkarma 

yetkisine sahiptir. 

 

Oy sayım işlemi 

MADDE 22- (1) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcilikleri 

seçimlerinde, seçimin yapılabilmesi için birinci tur seçimlerde seçimin yapıldığı 

bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalına kayıtlı öğrencilerin (varsa ikinci öğretim 

öğrencileri dahil) en az %60’ının, ikinci turda ise en az %50’sinin seçime katılması şarttır. İlk  

iki turda seçim yapılamaz ise üçüncü turda herhangi bir katılım şartı aranmaz. 

(2) Öğrenci Konseyi Başkanı ve Organları seçiminde oy sayım işlemi, sandık kurulu 

başkanı ve seçim kurulu tarafından belirlenen öğretim üyesi/görevlisi/ elemanı tarafından, 

belirlenen oy kullanma süresi bitiminden hemen sonra açık sayım usulüyle yapılır. Sonuçlar 

bir tutanağa bağlanarak seçim kuruluna iletilir. Seçim kuruluda bu tutanağa dayanarak 

Rektörlük Makamına seçim sonuçlarını bildirir. 

(3) Birden fazla adayın isminin yazıldığı veya işaretlendiği oy pusulaları geçersiz 

sayılır. 

 

Sonuçlar 

MADDE 23- (1) Öğrenci Temsilcisi ve Öğrenci Konseyi seçimlerinin oy sayımları 

sonucunda, seçime katılanların salt çoğunluğunu alan adaylar, öğrenci temsilcisi veya Öğrenci 

Konsey Başkanı olarak seçilir. Öğrenci Temsilci seçim sonuçları ilgili fakülte/yüksekokul/ 

enstitü/meslek yüksekokulu duyuru panoları ve resmi internet sitelerinden duyurulur. Öğrenci 

Konsey Seçim Sonuçları ise bütün fakülte/yüksekokul/enstitü/meslek yüksekokulu duyuru 

panoları ve resmi internet sitelerinden duyurulur. Seçim sonuçları sonucunda tutulacak 

tutanaklarda seçmen sayısı, kullanılan oy sayısı, geçerli oy sayısı, geçersiz oy sayısı, boş oy 

sayısı, adayların aldığı oy sayısı bilgileri yer alır. Tutanaklar sandık kurulu başkanı, seçim 

kurulu tarafından belirlenen öğretim elemanı ve sandık kurulu üyelerinin imzasıyla 

resmileştirilir. Tutulan seçim tutanaklarının birer örneği ilgili birimdeki tüm seçimler bittikten 

sonra resmi yazıyla Rektörlük Makamına teslim edilir. 

 

Seçimlere itiraz ve seçimlerin yenilenmesi 

MADDE 24- (1) 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 2 (iki) iş günü içinde karara bağlarlar. 

(2) Seçim Kurulları, seçimleri yenileme kararı alırsa, seçimler karar tarihinden itibaren 

en geç 4 (dört) iş günü içinde yenilenir. 



BEŞİNCİ BÖLÜM 

Öğrenci Konseyi Organları 

 

MADDE 25- (1) Öğrenci Konseyi Organları; 

a) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi, 

b) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu, 

c) Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisi, 

ç) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, 

d) Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu, 

e) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, 

f) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu, 

g) Öğrenci Konseyi Başkanından oluşur. 

Öğrenci Konseyi yapılanma şeması EK-1’de gösterilmiştir. 

 

ALTINCI BÖLÜM 

Bölüm, Program, Anabilim Dalı, Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi 

 

Öğrenci temsilcisi seçimi 

MADDE 26- (1) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/ Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi, 

Antalya Belek Üniversitesinin; 

a) Fakülte veya Yüksekokulundaki her bir Bölüm, 

b) Meslek Yüksekokullarındaki her bir Bölüm/Program, 

c)  Enstitülerindeki her bir Anabilim Dalı/Anasanat Dalı, öğrenci temsilcilikleri 

seçimlerinde, seçimin yapılabilmesi için birinci tur seçimlerde seçimin yapıldığı 

bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalına kayıtlı öğrencilerin (varsa ikinci 

öğretim öğrencileri dahil) en az %60’ının, ikinci turda ise en az %50’sinin seçime 

katılması şarttır. İlk iki turda seçim yapılamaz ise üçüncü turda herhangi bir katılım 

şartı aranmaz. Seçime katılanların salt çoğunluğuyla bir defaya mahsus olmak üzere 

2(iki) yıl için seçilir. 

(2) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı öğrenci temsilcilikleri seçimlerinde, 

normal öğretim-ikinci öğretim ayrımı yapılmadan aynı Bölüm/Program öğrencilerinin oyları 

bütün olarak değerlendirilir, Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı temsilcisi olarak 

1(bir) kişi seçilir. 

(3) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisinin seçilme 

niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması 

halinde kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat 

Dalında 1 (bir) ay içerisinde aynı usulle yeni bir temsilci seçilir. 

 
 

Öğrenci Temsilcisinin görevleri 

MADDE 27- Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisinin 

görevleri; 

a) Temsil ettiği Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalında Öğrenci Konseyi 

çalışmalarını yürütmek, 

b) Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları temsil ettiği birimde duyurmak ve 

uygulamalarını izlemek, 

c)  Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu veya Enstitülerin 

Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu 

toplantılarına katılmak ve bu toplantılarda kendi Bölüm/Program/Anabilim 

Dalı/Anasanat Dalı öğrencilerini temsil etmek, 

ç) Temsil ettiği Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalındaki öğrenci 

sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için Öğrenci Konseyi’nin ve kendi 

Bölüm/Program/ Anabilim Dalı/Anasanat Dalının yönetim organlarına iletmek, 



d)  Kendi Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı öğrencilerini, öğrenci 

etkinliklerinde temsil etmek, 

e) Temsil ettiği Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalındaki öğrencilerle bu 

birimlerin yönetim organları arasında iletişimi geliştirmek, 

f)  Temsil ettiği Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalındaki öğrenci 

etkinliklerini koordine etmek, 

g) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında temsil ettiği Bölüm/Program/ 

Anabilim Dalı/Anasanat Dalının akademik toplantılarına katılmaktır. 

 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Bölüm, Program, Anabilim Dalı, Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu 

 

Öğrenci Temsilcileri Kurulu 

MADDE 28- (1) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri 

Kurulu, Antalya Belek Üniversitesinin; 

a) Fakülte veya Yüksekokulunda Bölüm, 

b) Meslek Yüksekokullarında Bölüm/Program, 

c) Enstitülerinde Anabilim Dalı/Anasanat Dalı, öğrenci temsilcilerinden oluşur ve 

Antalya Belek Üniversitesinin ilgili akademik birimlerinde Öğrenci Konseyi çalışmalarını 

yürütür. 

(2) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu, 

Öğrenci Konseyi Genel Kurulu ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. 

(3) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu, ilgili 

Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu veya Enstitü Öğrenci Temsilcisinin başkanlığında 

ayda en az 1 (bir) defa toplanır. Toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az 7 (yedi) gün önce kurul 

başkanı tarafından öğrenci temsilcilerine duyurulur. Kurulun toplanabilmesi için temsilci üye 

sayısının salt çoğunluğunun katılımı, karar alabilmesi için de yapılacak açık oylamada 

katılanların salt çoğunluğunun oyu gereklidir. Oyların eşitliği durumunda Başkanın oyu 

belirleyicidir. 

 

Öğrenci Temsilcileri Kurulunun görevleri 

MADDE 29-Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri 

Kurulunun görevleri; 

a)  Öğrenci Konseyi’nin aldığı kararların, temsilciler tarafından birimlerinde 

duyurulması için çalışmalar yapmak ve uygulamalarını izlemek, 

b) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dallarının sorunlarını tartışmak ve karara 

bağlamak, 

c)  Bulundukları Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu ve Enstitülerde ortak 

öğrenci etkinlikleri oluşturmak ve koordine etmek, 

ç) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalları öğrencileri arasında iletişimi 

geliştirmek için çalışmalar yapmak, 

d)  Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalları öğrencileri ile ilgili birimlerin 

Akademik ve Yönetim Organları arasındaki iletişimi geliştirmek için çalışmalar 

yapmak, 

e) Çalışmaları ile ilgili raporlar hazırlamak ve arşiv oluşturmaktır. 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Enstitü Öğrenci Temsilcisi 

 

Öğrenci Temsilcisi 

MADDE 30- (1) Fakülte/Yüksekokul//Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci 

Temsilcisi, Antalya Belek Ünivesitesi’nin; 

a) Fakülte veya Yüksekokulunda Bölüm, 



b) Meslek Yüksekokullarında Bölüm/Program, 

c) Enstitülerindeki Anabilim Dalı/Anasanat Dalı, öğrenci temsilcileri tarafından, kendi 

aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve 2 (iki) yıl için seçilir. 

(2) Sadece bir Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı bulunan Fakülte/ 

Yüksekokul//Meslek Yüksekokulu veya Enstitülerde, var olan Bölüm/Program/ Anabilim 

Dalı veya Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi, söz konusu Fakülte/Yüksekokul/ /Meslek 

Yüksekokulu veya Enstitünün temsilcisi olarak görev yapar. 

(3) Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisinin seçilme 

niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması 

halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, Antalya Belek Üniversitesinin ilgili Fakülte, 

Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu veya Enstitüsünde bir ay içerisinde aynı usulle yeni bir 

temsilci seçilir. Yeni temsilci seçilinceye kadar, Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu 

veya Enstitü öğrenci temsilciliğine, Antalya Belek Üniversitesinin ilgili Fakülte Yüksekokul, 

Meslek Yüksekokulu veya enstitüsündeki Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı 

Öğrenci Temsilcileri Kurulu üyelerinin kendi aralarından seçeceği bir üye vekâlet eder. 

 

Öğrenci Temsilcisinin görevleri 

MADDE 31- Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisinin 

görevleri; 

a) Temsil ettiği Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu veya Enstitüde Öğrenci 

Konseyi çalışmalarını yürütmek, 

b) Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları, temsil ettiği Fakülte/Yüksekokul/ 

Meslek Yüksekokulu/Enstitüde duyurmak ve uygulamaları izlemek, 

c)  Temsil ettiği Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitüde öğrenci 

sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için Öğrenci Konseyinin ve Antalya 

Belek Üniversitesinin ilgili yönetim organlarına iletmek, 

ç) Bulunduğu Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu veya Enstitüde öğrencileri, 

öğrenci etkinliklerinde temsil etmek, 

d) Temsil ettiği Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu veya Enstitüde öğrenci 

etkinliklerini koordine etmek, 

e)  Temsil ettiği Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu veya Enstitüde 

Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu 

toplantılarına başkanlık etmek ve kurulda alınan kararları Antalya Belek 

Üniversitesi’nin ilgili yönetim organlarına iletmek, 

f)  Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında, temsil ettiği Fakülte, 

Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu veya Enstitüde Yönetim Kurulu ve Akademik 

Kurul toplantılarına katılmaktır. 

 
 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Öğrenci Konseyi Genel Kurulu 

 

Öğrenci Konseyi Genel Kurulu 

MADDE 32- (1) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, Antalya Belek Üniversitesinin 

Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Enstitülerinin öğrenci temsilcilerinden oluşur  

ve Öğrenci Konseyi’nde en yüksek karar organıdır. 

(2) Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun toplanabilmesi için üyelerinin salt 

çoğunluğunun toplantıya katılması gerekir. 

(3) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, her yıl en az 1 (bir) kere toplanır. Bu toplantıların 

ilki Kasım ayında “Antalya Belek Üniversitesi Öğrenci Konseyi Kurultayı” adıyla olağan 

olarak yapılır ve söz konusu toplantıda Öğrenci Konseyi’nin organlarını oluşturur. 

(4) Öğrenci Konseyi Kurultayı ve gündemi, Öğrenci Konseyi Başkanı tarafından en az 

15 (Onbeş) gün önce üyelere yazılı olarak bildirilir. Yapılan duyuru üzerine bu Yönergede 



belirtilen toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde duyuru işlemi aynı şekilde 

tekrarlanarak, en geç 7 (Yedi) gün içerisinde çoğunluk aranmaksızın seçim tamamlanır. 

(5) Öğrenci Konseyi Genel Kurulunda organların oluşturulması kararları, toplantıya 

katılanların salt çoğunluğu, gizli oylama ve açık sayım ile bunların dışındaki kararlar, 

toplantıya katılanların salt çoğunluğu ve açık oylama ile alınır. 

(6) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun kararı veya 

Genel Kurul üyelerinin 1/4'ünün yazılı başvurusu üzerine Yönetim Kurulu tarafından 

olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Bu durumlarda Genel Kurul toplantısı en geç on beş gün 

içerisinde gerçekleştirilir. Öğrenci Konseyinin olağanüstü yapılan Genel Kurul toplantılarını 

ve gündemini Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu belirler ve yürütür. 

 

Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun görevleri 

MADDE 33- Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun görevleri; 
a) Öğrenci Konseyi Başkanını seçmek, 

b) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyelerini seçmek, 

c) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu üyelerini seçmek, 

ç) Öğrenci Konseyinin ve bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumu öğrencilerinin 

sorunlarını tartışmak ve karara bağlamak, 

d) Öğrenci Konseyinin dönem hedeflerini belirlemektir. 

 

ONUNCU BÖLÜM 

Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu 

 

Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu 

MADDE 34-Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu, seçimin yapıldığı yıl Kasım 

ayında düzenlenen Öğrenci Konseyi Kurultayında Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin,  

kendi aralarından seçime katılanların salt çoğunluğuyla seçtiği 1 (Bir) Başkan ve 2 (İki) 

Başkan Yardımcısından oluşur. Divan Kurulu üyeleri, Öğrenci Konseyi Yönetim ve 

Denetleme Kurulu seçimlerinde aday olamazlar. 

 

Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulunun görevleri 
MADDE 35- Öğrenci Konseyi Divan Kurulunun görevleri; 

a) Öğrenci Konseyi Kurultayı’nda gündemi yürütmek, 

b) Öğrenci Konseyi başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği 

seçimlerine aday olacaklar için ayrı ayrı seçim pusulası hazırlamak, 

c) Öğrenci Konseyi başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği 

seçimlerinin gizli oylama ve açık sayım ile gerçekleştirilmesini sağlamak, 

ç) Öğrenci Konseyi başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği 

seçimlerinin oylama sonuçlarını ve seçilenleri, Öğrenci Konseyi Kurultayında ilan 

etmek ve Üniversite Seçim Kuruluna sunmaktır. 

 

ONBİRİNCİ BÖLÜM 

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu 

 

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu 

MADDE 36- (1) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu 

üyelerinin, kendi aralarından seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve 2 (iki) yıl için seçtiği; 

Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Sayman, Halkla İlişkiler ve Bilişim Sorumlusu, 

Dış İlişkiler Sorumlusu, Çalışma Grupları Sorumlusu, Eğitim Sorumlusu ve Sağlık, Kültür ve 

Spor Sorumlusu olmak üzere toplam dokuz öğrenciden; Öğrenci Konseyi Genel Kurulu’nda 

bu sayıyı oluşturacak yeterli temsilci olmaması durumunda Başkan, Genel Sekreter, Sayman,  

Eğitim Sorumlusu ve Sağlık, Kültür ve Spor Sorumlusu olmak üzere beş öğrenciden oluşur. 

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



(2) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu Başkanının 

yönetiminde ayda en az 1 (Bir) kez toplanır. Kurulun toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az 7 

(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 1(Bir) Yönetim Kurulu üyesi bu görevi yürütür ve oy kullanabilir. 

(3) Oylarda eşitlik durumunda başkanın oyu, başkanın olmadığı toplantılarda bu 

görevi yürüten başkan yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyesinin oyu belirleyicidir. 

 

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 37- Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun görevleri; 
a) Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun aldığı kararların uygulanmasını sağlamak, 

b) Antalya Belek Üniversitesi’ndeki öğrencilerin sorunlarını belirlemek, görüş ve 

düşüncelerini 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, 

ç) Ulusal ve uluslararası "Eğitim ve Gençlik Programları"na öğrenci katılımına 

yönelik çalışmalar yapmak, 

d) Ulusal ve uluslararası öğrenci birlikleri ve organizasyonları ile ilişkileri geliştirmek, 

e) Yemek, ulaşım, barınma, kafeterya, kulüp, burs, eğitim, sanat, kültür ve spor 

alanlarında çalışma grupları oluşturmak ve bunların işlerliğini sağlamak, 

f) Çalışmaları hakkında Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerini bilgilendirmek, 

g)  Ulusal Öğrenci Konseyinin kararlarını bağlı bulunduğu Antalya Belek 

Üniversitesi’nde duyurmak ve izlemek, 

ğ) Gerçekleştirilen çalışmaların raporlarını hazırlamak ve arşiv oluşturmaktır. 

 
 

ONİKİNCİ BÖLÜM 

Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu 

 

Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu 

MADDE 38- Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu 

tarafından, görev süresi bitmekte olan ve öğrenciliği en az 2 (iki) yıl daha devam edecek olan 

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyeleri arasından, yeterli Yönetim Kurulu üyesi olmaması 

durumunda, aynı şartlarda, Genel Kurul üyeleri arasından, seçime katılanların, salt 

çoğunluğuyla ve 1 (bir) yıl için seçilir. Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu, bir başkan ve 2 

(İki) üyeden oluşur. 

 

Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulunun görevleri 

MADDE 39- Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulunun görevleri; 
a) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun bu Yönetmelik hükümlerine Antalya Belek 

Üniversitesi’nin hazırlayacağı Yönergelere ve Öğrenci Konseyi Genel Kurulu 

kararlarına göre çalışıp çalışmadığını denetlemek, 

b) Yaptığı çalışmalar hakkında Antalya Belek Üniversitesi Rektörlüğünü ve Öğrenci 

Konseyi Genel Kurulunu bilgilendirmektir. 



ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Öğrenci Konseyi Başkanı 

 

Öğrenci Konseyi Başkanı 

MADDE 40- (1) Öğrenci Konseyi Başkanı, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu 

tarafından, kurul üyeleri arasından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir defaya 

mahsus olmak üzere 2 (iki) yıl için seçilir. 

(2) Konsey Başkanının seçilme niteliklerini kaybetmesi veya herhangi bir nedenle 

süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı 

usulle 1 (bir) ay içinde yeni 1(Bir) başkan seçilir. Yeni başkan seçilinceye kadar Öğrenci 

Konseyi Başkanlığına Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyelerinin kendi aralarından 

seçeceği 1 (bir) üye vekâlet eder. 

 

Öğrenci Konseyi Başkanının görevleri 

MADDE 41- Öğrenci Konseyi Başkanının görevleri; 
a)  Antalya Belek Üniversitesi öğrencilerini ulusal ve uluslararası öğrenci 

etkinliklerinde temsil etmek, 

b)  Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirlemek ve bu 

toplantılara Başkanlık yapmak, 

c) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunca alınan kararların duyurulmasını sağlamak ve 

uygulanmasını izlemek, 

ç) Görev süresi bitiminde, Öğrenci Konseyi Kurultayı’nı toplantıya çağırarak 1 (bir) 

yıllık faaliyet raporunu sunmak, 

d)  Öğrenciler ile ilgili konuların görüşülmesi sırasında ilgili yükseköğretim 

kurumunun senato ve yönetim kurulu toplantılarına katılmak, 

e) Ulusal Öğrenci Konseyi Genel Kurulu Toplantılarına katılmak, 

f)  Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları 

Öğrenci Konseyi Yönetmeliğinin Öğrenci Konseyi Başkanlarına yüklediği 

görevleri yerine getirmek, 

g) Başkanın katılamadığı durumlarda, başkan yardımcısı veya başkanın belirleyeceği 

bir yönetim kurulu üyesinin toplantılara katılımını sağlamaktır. 

 

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Öğrenci konseylerinde görev yapan öğrencilerin harcırah giderlerinin 

karşılanması 

MADDE 42- Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Konseyi organlarında görev yapan başkan 

ve diğer öğrenci temsilcilerinin, bu Yönerge esasları doğrultusunda yurt içi; bütçe imkânları 

ölçüsünde de yurt dışı görevlendirilmeleri, Antalya Belek Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 

yapılır. Harcırahları ve varsa katılım ücretleri harcamaları için Antalya Belek Üniversitesi 

Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bütçesinden karşılanır. 

 

Öğrenci Konseyinin çalışmalarının koordinasyonu ve yürütülmesi 

MADDE 43- Öğrenci Konseyi, çalışmalarını ilgili Yükseköğretim Kurumları ile 

koordine etmek ve gerektiğinde ilgili Kurul ve kurumların onayını almak suretiyle T.C. 

Anayasasına ve yürürlükteki diğer mevzuata uygun olarak yürütmek zorundadır. 

 

Öğrenci temsilciliklerinin ve organlardaki görevlerin süresi 

MADDE 44- Öğrenci Konseyinin tüm organlarındaki öğrenci temsilciliklerinin ve 

görevlerinin süresi 2 (iki) yıldır. 



Öğrenci temsilciliği görevinin sona ermesi 

MADDE 45- Mezuniyet veya başka bir nedenle yükseköğretim kurumundan ilişiği 

kesilen ya da “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” ne göre, haklarında 

uzaklaştırma veya çıkarma cezası kesinleşen Öğrenci Konseyleri temsilcilerinin, öğrenci 

temsilciliği, üyeliği ve buna bağlı tüm görevleri sona erer. Görevi sona eren Öğrenci 

Temsilcisi yerine, 1 (bir) ay içerisinde bu Yönerge hükümleri çerçevesinde yeni bir Öğrenci 

Temsilcisi seçilir. 

 

Yeni temsilcinin göreve başlaması 

MADDE 46- Antalya Belek Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yeni seçim tarihinin 

belirlenmesi durumunda, mevcut temsilcilerin görevi yeni temsilcilerin seçilip göreve 

başlaması ile sona erer. 

 
 

Görev süresi dolan temsilciler 

MADDE 47- Bu Yönergenin yürürlüğe girmesinden sonra, yeni seçim yapılıncaya 

kadar süresi dolan öğrenci temsilcileri görevine devam eder. 

 

Öğrenci konseylerine oda, araç ve gereç tahsisi 

MADDE 48- Öğrenci Konseyine, bu Yönergede belirtilen görevleri gerçekleştirmek 

amacıyla Antalya Belek Üniversitesi Rektörlüğü tarafından kurum içinde uygun görülen bir 

oda tahsis edilir ve çalışmaları için gerekli araç ve gereç sağlanır. 

 

Ulusal Öğrenci Konseyi ile ilişkiler 

MADDE 49- Antalya Belek Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanının Ulusal Öğrenci 

Konseyi Genel Kurulundaki görev ve ilişkileri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri 

ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği kapsamında yürütülür. 

 

Yürürlük 

MADDE 50- Bu Yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 51- Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür. 



EK-1 

Antalya Belek Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yapılanma Şeması 
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