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GENEL ESASLAR 

 

◼ “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci 

Konseyi Yönetmeliği" uyarınca, önlisans ve lisans programlarında kayıtlı öğrenciler arasından 

uygulama sürecine göre sırasıyla, 

1) Bölüm/program temsilci seçimi (Madde 7), 

2) Birim (Fakülte/yüksekokul/meslek yüksek okul) temsilci seçimi (Madde 9), 

3) Üniversite Öğrenci Konsey Başkanının mevzuatta belirtildiği şekliyle belirlenmesi (Madde 11), 

4) Öğrenci Konsey Genel Kurulun mevzuatta belirtildiği şekliyle belirlenmesi (Madde 13) 

5) Öğrenci Konsey Yönetim Kurulu üyeleri, genel kurul üyeleri arasından seçimle belirlenmesi 

(Madde 15),  

6) Öğrenci Konsey Denetleme Kurulu üyeleri, genel kurul üyeleri arasından seçimle belirlenmesi, 

(Yönetim Kuruluna seçilen kişi Denetleme Kuruluna üyelik başvurusunda bulunamaz) (Madde 

17).  

◼ “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci 

Konseyi Yönetmeliği”nin 6. Maddenin 1.bendi uyarınca adaylık için başvuru yapacak olanlarda 

aranan nitelikler: 

a) En az ikinci sınıfına kayıtlı olması, 

b) Siyasi Parti Organlarında üye ve/veya görevli olmaması, 

c) Yüz Kızartıcı Suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması, 

d) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması, 

e) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması, 

f) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü olması, 

g) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisaki ya da bunlarla irtibatı olmaması gerekmektedir. 

◼ Adayların başvurularında aşağıdaki dilekçe örneklerini kullanarak başvuru yapabilirler. 

- EK-1 : Program temsilciliğine aday olacak öğrencilerin doldurması ve kayıtlı olduğu akademik 

birime ek belgelerle birlikte teslim etmesi gereken belgedir.  

- EK-3 : Birim temsilciliğine aday olacak öğrencilerin doldurması ve kayıtlı olduğu akademik birime 

teslim etmesi gereken belgedir. 

- EK-5: Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu Üyeliğine, Genel Kurulda üye olanlar arasından aday 

olacak öğrencilerin doldurması ve Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ek belgelerle birlikte 

teslim etmesi gereken belgedir.  

- EK-6 : Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu Üyeliğine Genel Kurulda üye olanlar arasından aday 

olacak öğrencilerin doldurması ve Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ek belgelerle birlikte 

teslim etmesi gereken belgedir. 

 

 

 

 

 

 



 

Seçim Uygulama aşamaları:  

◼ Bölüm/program temsilci seçimi yapılarak “Program Temsilcisi”nin belirlenmesi, 

1) Bölüm/Program temsilciliği için aday olacak öğrencilerden EK-1 de verilen dilekçe örneğini el 

yazısı ile dolduracaktır. İlgili belgede adaylar için aranan niteliklerin, 

a) 1-4-5-6. Maddede yer alan bilgilerin adayların kayıtlı oldukları akademik birimin öğrenci 

işleri bürosundan, belirtilen alanlara onay yaptırmaları gerekmektedir.  

b) 2-3-7. Maddelerde yer alan bilgiler için aday, e-devletten “Siyasi parti üyelik sorgulama 

alanı ile adli sicil kayıt sorgulama alanından adaylık için başvuru yaptığı tarihli alacakları 

belgelerin dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir.  

2) Bir Bölüm/Programda bulunan tüm sınıftaki öğrenciler arasından, belirlenen adaylar için oy 

kullanımı akademik birimlerce belirlenen yerde yapılacaktır. 

3) Oy kullanım sonucunda seçime katılanların çoğunluğuyla akademik birimlerce sonuçlandırılır.  

◼ Birim (Fakülte/yüksekokul/meslek yüksek okul) temsilci seçimi yapılarak “Birim 

Temsilcisi”nin belirlenmesi, 

1) Birim (Fakülte/yüksekokul/meslek yüksek okul) temsilciliği için aday olacak öğrenciler, 

EK-3  dilekçe örneğini el yazısı ile doldurmaları gerekmektedir. Dilekçe, bölüm/program 

temsilcisi adaylığı talep dilekçesi ile birleştirileceğinden aranan niteliklere ait bilgi ve belge 

istenmeyecektir. 

2) Bölüm/Program için seçilen temsilciler arasından belirlenen adaylar için oy kullanımı 

akademik birimlerce belirlenen yerde yapılacaktır.  

3) Oy kullanım sonucunda seçime katılanların çoğunluğuyla akademik birimlerce 

sonuçlandırılır.  

◼ Üniversite Öğrenci Konsey Başkanının ve genel kurul üyelerinin mevzuatta belirtildiği 

şekliyle belirlenecektir. 

1) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu; birim (fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu) temsilcileri 

ile program temsilcilerinden oluşur.  

2) Öğrenci Konseyi Başkanı; Mevzuat uyarınca Marmara Üniversitesi bünyesinde fakülte 

/yüksekokul /meslek yüksek okulu adlarının alfabetik sıralamasına göre belirlenen birimin 

öğrenci temsilcisi, “Öğrenci Konsey Başkanı” olarak belirlenir ve Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığına bildirilir. 

◼ Öğrenci Konsey Yönetim ve Denetleme Kurulu üye seçiminin, genel kurul üyeleri arasından 

seçimin yapılarak belirlenmesi,  

1) Öğrenci Konsey Yönetim Kurulu üyeliği için EK-5, Denetleme Kurulu üyeliği için EK-

6’da belirtilen dilekçeyi aday el yazısı ile dolduracaktır.  

a) 1-4-5-6. Maddede yer alan bilgilerin Rektörlük birimi personelince belirtilen 

alanlara onay yapılacaktır.  

b) 2-3-7. Maddelerde yer alan bilgiler için aday, e-devletten “Siyasi parti üyelik 

sorgulama alanı ile adli sicil kayıt sorgulama alanından adaylık için başvuru 

yaptığı tarihli alacakları belgelerin dilekçe ekinde teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

2) Öğrenci Konsey Yönetim ve Denetleme Kurulu üye temsilciliği için Rektörlükçe 

belirlenen yerde seçimin (oy kullanımının) yapılması sağlanması. 

3) Oy kullanım sonucunda seçime katılanların çoğunluğuyla Rektörlükçe sonuçlandırılır.  

 


