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T.C. AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU 
ÖGRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 

 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
 

Genel Hükümler 
 

Amaç 
MADDE 1: Bu Yönetmeliğin amacı Avrupa Meslek Yüksekokulu önlisans programlarına kayıtlı öğrencilerin 
dayanışma, eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasında, öğrencilerin görüşlerini 
belirleyerek, yönetim organlarına bildirilmesi ve yönetim organları ile öğrenciler arasındaki iletişimi 
oluşturmak amacı ile kurulacak olan öğrenci konseyinin kuruluş ve çalışma esaslarını düzenlemektir. 
 

Kapsam 
MADDE 2: Bu Yönetmelikte yer alan hükümler Avrupa Meslek Yüksekokulu(AVMYO) öğrencilerini kapsar. 
 

Dayanak 
MADDE 3: Bu Yönetmelik, 20.09.2005 tarih ve 25942 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim 
Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliğine uygun 
olarak hazırlanmıştır. 
 

Tanımlar 
MADDE 4: Bu Yönetmelikte geçen kavram ve tanımlar aşağıda belirtilmiştir. 

a) Sınıf Öğrenci Temsilcisi: Önlisans düzeyinde öğretim yapılan (ikinci öğretim dahil) Avrupa  Meslek 
Yüksekokulunda her sınıfın bir yıl süre ile seçtiği birer öğrencidir.  

b) Hazırlık Sınıfı Öğrenci Temsilcisi: Hazırlık sınıflarının seçtikleri sınıf örgenci temsilcilerinin bir araya 
gelerek oluşturduğu hazırlık sınıfı öğrenci kurulu tarafından bir yıl süre ile salt çoğunlukla seçilen 
öğrenci temsilcisidir. 

c) Program Öğrenci Temsilcisi: Bir programda bulunan tüm sınıflardan, seçtikleri sınıf öğrenci 
temsilcilerinin bir araya gelerek oluşturduğu program öğrenci kurulu tarafından bir yıl süre ile ve 
salt çoğunlukla seçilen öğrenci temsilcisidir. 

d) Yüksekokul Öğrenci Konseyi: Avrupa Meslek Yüksekokulu programları ve hazırlık programı 
öğrenci temsilcileri tarafından oluşturulan kuruldur.  

e) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu: Öğrenci konseyinin yönetim organıdır.  
f) Öğrenci Konseyi Başkanı: Avrupa Meslek Yüksekokulu Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından 

seçilen Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu başkanıdır.  
g) Konsey Denetleme Kurulu: Öğrenci konseyi genel kurulu üyeleri arasından açık oyla seçilen üç asil 

iki yedek üyeden oluşan kuruldur.  
h) Öğrenci Konseyi Kurultayı: Avrupa Meslek Yüksekokulu örgenci temsilcilerinin katılımıyla, her yıl 

Kasım ayında gerçekleştirilen öğrenci konseyinin genel kurul toplantısıdır. 2547 sayılı Kanunun 3 
üncü maddesindeki tanımlar aksi belirtilmediği sürece bu Yönetmelik açısından da geçerlidir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
 

Konsey Seçimi, Organlar, Yetki ve Çalışma Esasları 
 

Öğrenci temsilcileri seçimi ve seçim koşulları 
MADDE 5: Öğrenci konseyi seçimi ve seçimle ilgili hususlar aşağıdaki gibi düzenlenir: 

a) Öğrenci Temsilcisi seçimi ile ilgili işlemler, Sağlık, Kültür ve Spor Birimi tarafından denetlenir. 
Seçim çalışmalarının planlanması ve organizasyonu, Konsey Başkanı ve Konsey Yönetim 
Kurulunun görevidir. Sağlık, Kültür ve Spor Birimi, kurula destek ve yardım sağlar, seçimin adil ve 
sorunsuz yürütülmesi için gözetim ve denetim yapar.  

b) Öğrenci temsilcisi adaylarında aranan koşullar:  
1- Yüksekokulun kayıtlı öğrencisi olmak,  
2- Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olmak,  
3- Dönem not ortalamasının dört üzerinden en az iki olması (basarı dereceleri ölçülemeyen 

öğrenciler 1. sınıf ve hazırlık sınıfı öğrencileri bu maddenin kapsamı dışında tutulurlar.)  
4- Hiç bir disiplin cezası almamış olmak,  
5- Normal eğitim süresini asmamış olmak, (İngilizce Hazırlık Sınıfı’nda geçen süre bu süreye 

dahil değildir.)  
6- Sabıka kaydı bulunmamak, koşulları aranır. Seçilen öğrencilerin bu koşullara sahip 

olmadığı sonradan anlaşılırsa temsilcilik sıfatı kendiliğinden düşer.  
c) Seçimler her yıl Kasım ayında yapılır. Yüksekokul Müdürü seçimler sırasında her bir bölüm için, o 

bölümden bir öğretim elemanını görevlendirir. Seçimde Sağlık, Kültür ve Spor Biriminin 
onayladığı belgeler kullanılır. Seçim, gösterilen adaylar arasından, gizli oylama-açık tasnif 
sistemine göre yapılır. Ancak Konsey Denetleme Kurulu seçimi açık oylama ile yapılır. Sonuçlar 
görevli öğretim elemanı, görevli personel ve sandık kurulunu oluşturan öğrencilerin hazırladığı bir 
raporla Sağlık, Kültür ve Spor Birimi aracılığı ile Yüksekokul Müdürlüğüne bildirilir.  

d) Aday öğrenciler seçim tarihinden en az bir hafta önce adaylıklarını ilan ederler ve bu süre içinde 
kampanya yürütebilirler.  

e) Sınıf temsilcileri seçiminin yapılabilmesi için birinci tur seçimlerinde en az %60; ikinci turda ise en 
az %50 katılım şarttır. Ancak ilk iki turda yeterli çoğunluk sağlanamazsa üçüncü turda katılan 
öğrencilerin en az yarıdan bir fazlasının oyunun alınması zorunludur.  

f) Sınıf temsilcileri seçimleri, belirlenen tarihten itibaren 10 is günü içinde tamamlanır. Bu tarihe 
kadar yapılan seçimlerde sonuç alınamazsa, o birimde o döneme iliksin seçim iptal edilmiş sayılır. 

g) Sınıf temsilcileri kendi aralarından bölüm/program temsilcilerini seçerler. 
 
 

Öğrenci Temsilcisinin görevleri 
MADDE 6: Öğrenci temsilcisinin görevleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:  

a) Temsil ettiği bölüm/programda Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütmek, 
b) Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları temsil ettiği birimde duyurmak ve uygulamalarını 

izlemek,  
c) Bölüm/program öğrenci temsilcileri kurulu toplantılarına katılmak ve bu toplantılarda kendi 

bölüm/program öğrencilerini temsil etmek, 
d) Temsil ettiği bölüm/program öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için Öğrenci 

Konseyinin ve Yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim organlarına iletmek,  
e) Kendi bölüm/program öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,  
f) Temsil ettiği bölüm/programdaki öğrencilerle bu birimlerin yönetim organları arasında iletişimi 

geliştirmek,  
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g) Temsil ettiği bölüm/programdaki öğrenci etkinliklerini koordine etmek,  
h) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında temsil ettiği bölüm/programın akademik 

toplantılarına katılmak. 
 

Konsey Yönetim Kurulunun oluşumu 
MADDE 7:  

a) Tüm sınıflarda temsilci seçimleri tamamlandıktan sonra, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu oluşmuş 
sayılır. Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, en geç 15 gün içinde, Sağlık, Kültür ve Spor Biriminin 
kendilerine göstereceği yerde toplanır ve kendi aralarından Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu 
üyelerini seçer.  

a) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, Yüksekokul Müdürünün görevlendireceği bir Öğretim Görevlisi 
tarafından açılır ve görevi seçilen Divan Kuruluna devreder. Genel Kurulu seçilen bir başkan ve iki 
kâtip üye yönetir. Divan üyeleri yönetim kuruluna üye olamazlar. Öğrenci Temsilcileri Konseyi 
Genel Kurulunda; bir önceki Yürütme Kurulu Başkan ve üyeleri ile Denetleme Kurulu Başkan ve 
Üyeleri hazır bulunur. 

 
Yönetim Kurulunun seçimi 

MADDE 8: Beş kişilik Öğrenci Konseyi Yürütme Kurulu için seçim yapılır. Yönetim Kurulu üyeleri, adaylar 
arasından en çok üç kişinin adının yazılacağı oy pusulaları kullanılarak, kapalı oy-açık tasnif sistemi ile 
seçilir. En çok oy alan beş aday Konsey Yönetim Kurulu asil üyesi olurlar. Asil üyelerden sonra, en çok oy 
alan beş aday yedek üye olur. Asil üyelerin ayrılmasıyla boşalan üyelikler için birinci yedek üyeden 
itibaren görevlendirme yapılır. 
 

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun görev dağılımı 
MADDE 9: Yönetim Kuruluna seçilen üyeler toplanarak; kendi aralarından bir başkan, bir genel sekreter, 
bir sayman, bir eğitim sorumlusu ve Sağlık, spor ve kültür sorumlusu seçerek görev bölümü yapar. 
Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kuruluna karsı sorumludur. Divan Başkanı seçim 
sonuçlarını zabıtlarla birlikte, seçim günü Sağlık, Kültür ve Spor Birimine teslim eder. 
 

Genel Kurul, Konsey Yönetim Kurulu toplantıları 
MADDE 10: Öğrenci Temsilcileri Konseyi Genel Kurulu yılda en az bir kez olağan ve Genel kurulun 
1/4‘ünün yazılı başvurusu üzerine Yönetim Kurulu Başkanının başkanlığında toplanır. Toplantıda alınan 
kararlar, Sağlık, Kültür ve Spor Birimine bildirilir. Ayrıca, Konsey Başkanının veya Yüksekokul Müdürünün 
çağrısıyla olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu ise en az ayda bir toplanır. İhtiyaca göre Başkanın 
çağrısı veya en az 2/3 üyenin talebi üzerine olağanüstü toplanır. Konsey Başkanlığı herhangi bir nedenle 
boşalmış ise, Genel Sekreter Başkanlık görevini yürütür. 
 

Genel Kurul yetki, görev ve sorumluluklar 
MADDE 11: Genel Kurul görevleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.  

a) Yönetim Kurulunun üyelerini seçmek,  
b) Yüksekokul öğrencilerinin sorunlarını tespit etmek ve çözümler geliştirmek,  
c) Yönetim Kuruluna yapması gereken faaliyetlerde yol göstermek ve stratejiler geliştirmek, 
d) Yönetim Kurulunu ve Başkanını denetlemek, yılsonunda yaptığı faaliyetleri gözden geçirerek ibra 

etmek,  
e) Denetleme Kurulunu seçmek. 

 
Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 12: Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun görevleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 



- 4 -  

 

a) Öğrenci ve eğitim sorunlarının çözümlenmesi için, Yüksekokul Müdürlüğü ve Sağlık, Kültür ve 
Spor Birimi seviyesinde çaba sarf etmek,  

b) Daha etkili ve verimli bir örgenim için Avrupa Meslek Yüksekokulu yönetimine destek ve yardım 
sağlamak, Avrupa Meslek Yüksekokulu misyon, vizyon, politika ve kararlarını öğrencilere 
ulaştırmak, bu kararların etkili bir şekilde uygulanabilmesi için destek vermek,  

c) Öğrencilerin kişisel veya ortak sorunlarıyla doğrudan ilgilenmek,  
d) Avrupa Meslek Yüksekokulu içinde; sosyal barısı ve kaynaşmayı sağlamak. Sosyo-kültürel ve 

mesleki açıdan gelişmeye yönelik faaliyetler düzenlemek,  
e) Kültür, sanat ve spor faaliyetleri düzenlemek, yarışmalar organize etmek,  
f) Öğrenci kulüplerinin faaliyetlerinde, onlara yardım ve destek sağlamak, onlarla işbirliği yapmak, 
g) Fiziki ve sosyal gelişmeyi temin için çaba sarf etmek,  
h) Kararları karar defterine yazmak ve muhafaza etmek. 

 
Öğrenci Konseyi Başkanının görev ve sorumlulukları 

MADDE 13: Öğrenci Konseyi Başkanının görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 
a) Avrupa Meslek Yüksekokulunun diger yönetim birimlerinde örgencileri temsil etmek ve onlar 

adına hareket etmek, toplantılara katılmak,  
b) Gerektiğinde Avrupa Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Yüksekokul Kurulu toplantılarına katılmak, 
c) Katıldığı Meslek Yüksekokulu kurulunda, alınan kararlar hakkında öğrencilere ve kendi kurullarına 

bilgi aktarmak,  
d) d)Öğrenci Konseyi Genel Kurulu ve Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantılara 

başkanlık etmek,  
e) Ulusal Öğrenci Konseyine katılmak, alınan kararlarlarla ilgili çalışmalar yürütmek  
f) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak veya uygulatmak,  
g) Planlanan çalışmalar için, projeler hazırlatmak. Çalışmaların bütçelerini hazırlayarak Sağlık, Kültür 

ve Spor Birimine sunmak,  
h) Yapılan faaliyetlerin ve gerçekleştirilen etkinliklerin sonuçları ile mali yapısı hakkında Sağlık, 

Kültür ve Spor Birimine bilgi ve rapor sunmak. 
 

Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu 
MADDE 14: Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu, bütün temsilci üyelerden oluşan Genel Kurul üyelerinin 
kendi aralarından salt çoğunlukla bir yıl için açık oylama sistemine göre seçecegi 3 asil ve 2 yedek üyeden 
oluşur. Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu, Genel Kurul adına Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunu 
denetler ve sonucu Sağlık, Kültür ve Spor Birimine ve Genel Kurula sunar. 
 

Öğrenci temsilciliğinin sona ermesi 
MADDE 15: Öğrenci temsilciliğinin sona ermesi şartları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:  

a) Öğrenci Konseyi ve tüm öğrenci temsilcileri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin 
Yönetmeliği hükümlerinde disiplin suçu olarak sayılan ve disiplin cezasını gerektiren hiçbir 
faaliyette bulunamaz. Haklarında disiplin cezası kesinleşmiş olanların örgenci temsilciliği sona 
erer. 

b) Mazeretsiz olarak toplantıya 2 defa katılmayan temsilcinin görevi sona erer, bu durumda aynı 
sınıftaki ikinci en çok oy alan aday sınıf öğrenci konseyi temsilcisi olur. 

 
Konsey bütçesi 

MADDE 16: Konsey Yürütme Kurulunun yapacağı faaliyet ve programlar, Sağlık, Kültür ve Spor Biriminin 
önerisi Yüksekokul Müdürünün teklifi ve Mütevelli Heyetin onayı ile oluşturulacak Yüksekokul 
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bütçesinden finanse edilir. Konsey, Müdürün onayladığı dış sponsorluklar ve öğrencilerden gönüllü 
katılım sağlayabilir. Maddi gelirler makbuz karşılığı sağlanır ve gelir ve gider defterine kaydedilir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 

Son Hükümler 
 

Yürürlük 
MADDE 17: Bu Yönetmelikte yer almayan durumlarda “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve 
Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi” yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 
 
MADDE 18: Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 

Yürütme 
MADDE 19: Bu Yönetmelik hükümlerini Avrupa Meslek Yüksekokulu Müdürü yürütür. 
 
 


