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Atatürk Öğretmen Akademisi
Öğrenci Konseyi Oluşumu Yönetmeliği
Amaç
Madde 1 . Bu Yönetmeliğin amacı Atatürk Öğretmen Akademisi’ne kayıtlı
öğrencilerin 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 Konseyi’nin kuruluş ve çalışma esaslarını
düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 . Yönetmelikte sözü geçen esaslar Atatürk Öğretmen Akademisi’nin tüm
öğrencilerini kapsar.
Tanımlar
Madde 3 . Bu Yönetmelikte geçen kavram ve tanımlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Sınıf Öğrenci Temsilcisi: Atatürk Öğretmen Akademisi’nin her sınıfında
kayıtlı öğrencilerin, kendi sınıflarında, bir yıl süre ile ve öğretim yılı başında
derslerin başlamasını takip eden en fazla 30 takvim içinde, seçtiği öğrencidir.
b) Öğrenci Konseyi: Sınıf Öğrenci Temsilcilerinden oluşan kuruldur.
c) Öğrenci Konseyi Yürütme Kurulu: Atatürk Öğretmen Akademisi öğrenci
lerince salt çoğunlukla ve bir yıl süre ile Akademi öğrencileri arasından
seçtikleri bir başkan ve bir başkan yardımcısı, ve Öğrenci Konseyi Üyelerinin
Kendi aralarından oy çokluğu ile seçtikleri bir Genel Sekreterden oluşan
kuruldur.
d) Konsey Başkanı: Atatürk Öğretmen Akademisi Öğrenci Konseyini temsile
yetkili olarak Akademi öğrencileri tarafından seçilen Akademi Öğrenci Konseyi
Yürütme Kurulu başkanıdır.
e)Konsey Başkan Yardımcısı: Konsey Başkan yardımcısı Atatürk Öğretmen
Akademisi Öğrencileri tarafından seçilen, ve başkanın bulunmadığı toplantılarda
konseye başkanlık yapan konsey üyesidir
f) Genel Sekreter: Öğrenci Konseyi üyelerinin kendi aralarından oy çokuğu ile
seçtikleri konsey üyesidir.
Kuruluş ve İşleyiş
Madde 4. Atatürk Öğretmen Akademisi Akademik Kurulu bu yönetmelik şartlarına
aykırı olmamak kaydı ile, öğrenci konseyi seçimleri uygulama esaslarını
belirlerler.
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Madde 5. Öğrenci temsilcisi adaylarının:
a) Atatürk Öğretmen Akademisi lisans programlarından herhangi birine kayıtlı
öğrenci olması
b) Affa uğramış olsa bile hiçbir disiplin cezası almamış olması,
c) Atatürk Öğretmen Akademisi’ndeki normal eğitim süresini iki dönemden
fazla aşmamış olması,
d) Sabıka kaydının bulunmaması, şartları aranır.
Seçildikten sonra kayıt sildiren, izinli ayrılan veya disiplin cezası alan temsilci,
temsilcilik niteliğini ve buna bağlı görevlerini kaybeder. Boşalan konsey üyeliği
için ilgili sınıfta, bu yönetmeliğin öngördüğü şekilde tekrar seçim
yapılır.başalan yer/yerler 15 işgünü içinde doldurulur. Ancak Öğrenci Konseyi
Yürütme Kurulu’ndan boşalan üyelik için ise Madde 6 daki yöntem takip edilir.
Herhangi bir öğrenciicin Öğrenci Konseyi Üyeliğine aday olup tekrar seçilmesi
mümkündür. Ancak değişik öğrencilere fırsat vermek, Konseye yeni
bakış açıları kazandırmak ve Konsey Başkanlığının bir kişiyle
özdeşleşmemesi için herhangi bir öğrenci
Konsey Başkanlığına
ardarda en çok iki kez seçilebilir.
Öğrenci temsilciliği ve buna bağlı görevler, takip eden akademik yılın seçim
sonuçlarının açıklanmasına kadar devam eder.
Seçim tarihi, Akademi Başkanlığı tarafından belirlenir ve ilan edilir. Ancak bu
tarih, Sınıf Öğrenci Temsilciliği seçimlerinin Güz dönemi derslseinin
başlamasını takip eden 30 takvim günü yapılmasına imkan verecek şekilde
belirlenir.
Seçimler, belirlenen tarihten itibaren en fazla 15 gün içinde tamamlanır. Bu
tarihe kadar yapılan seçimlerde sonuç alınamazsa, o sınıf/sınıflarda o döneme
ilişkin seçim iptal edilmiş sayılır. Üç gün aradan sonra bir haftalık süre içinde o
sınıf/sınıflara Akademik Kurul tarafından atama yapılır.
Aday öğrenciler seçim tarihinden en az bir hafta önce adaylıklarını ilan ederler
ve bu süre içinde kampanya yürütebilirler.
Seçimin sonuclandırılabimesi için katılan öğrencilerin en az yarıdan fazlasının
oyunun alınması zorunludur. Ayrıca 2. ve 3. Tur seçimleri 1. tur seçimlerinden
en fazla oy (aynı miktar) iki aday arasında yapılabilir.
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Madde 6.
Sınıf Öğrenci Temsilciliği seçimi gizli oyla ve salt çoğunluk esasına göre
yapılır. İlk seçimde sonuç alınamaması halinde aynı oturumda ikinci seçim
yapılır. İkinci seçimde de sonuç alınamaması halinde ençok oyu alan iki aday
arasında seçim
yapılır, üçüncü turda da sonuç alınamazsa yine ayni
oturumda ençok oy alan iki aday arasında kura çekilir.
Konsey Başkanlığı ve yardımcısının seçimleri ile Genel
seçimlerinde aynı yöntem kullanılır. Ancak, Konsey Başkanlığı
Yardımcılığı seçiminde sonuç alınamaması durumunda ikinci ve
seçimleri birer gün ara ile yapılır. Kura işlemi ise üçüncü
sonuçlarından hemen sonra yapılır.

Sekreterlik
ve Başkan
üçüncü tur
tur seçim

Konsey Başkan ve Konsey Başkan Yardımcılığına aday olan öğrenciler seçime
ikili grublar halinde katılır. En fazla oy alan ikiliden Konsey Başkanlığına aday
olan Konsey Başkanı, Başkan Yardımcılığına aday olan ise Konsey Başkan
Yardımcısı olarak seçilmiş olur.

Madde 7.
a) Öğrenci Konseyi Başkanı gerektiğinde Akademi Öğrenci Konseyini
toplantıya çağırır. Konsey, kararlarını bütün üyelerin davet edildiği
toplantılarda en az %60 katılımın sağlanması koşuluyla ve 4/3 çoğunlukla alır.
Kararlar, üyeler tarafından imzalanır.
Başkanın raporlu olduğu hallerde bu
görevi yardımcısı yürütür.
b)Konsey kararları, kararların alındığı toplantıyı takip eden 3 işgünü içinde
yazılır imzalanır ve web sayfasında yayınlanır. Konsey kararlarının bir örneği
Akademi başkanlığına verilir.

Öğrenci Konseyi Yürütme Kurulu Görevleri
Madde 8.
a) Öğrencilerin sorunlarını, görüş ve düşüncelerini, başta Akademi Başkanlığı
olmak üzere Akademi yönetim organlarına iletmek,
b) Akademi Başkanının daveti üzerine öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi
sırasında Akademik Kurul veya Yönetim Kurulu toplantılarında başkan veya
yardımcısı tarafından Konseyi temsil etmek.
Atatürk Öğretmen Akademisi Öğrenci Konseyi Yürütme Kurulu ve tüm öğrenci
temsilcileri, çalışma ve faaliyetlerini Akademi Başkanı ile koordine etmek ve
gerektiğinde Akademi Yönetim Kurulu’nun onayını almak suretiyle K.K.T.C
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Anayasasına
zorundadır.

ve

yürürlükteki

diğer

mevzuata

uygun

olarak

yürütmek

Öğrenci Temsilciliğinin Sona Ermesi
Madde 9. Öğrenci Konseyi ve tüm öğrenci temsilcileri, Atatürk Öğretmen Akademisi
ve YÖDAK Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerinde disiplin suçu olarak
sayılan ve disiplin cezasını gerektiren hiçbir faaliyette bulunamaz. Haklarında
disiplin cezası kesinleşmiş olanların öğrenci temsilciliği sona erer.

Geçici Madde:Bu yönetmeliğin ilk uygulamasında 3. ve 5. Maddelerde aranan koşullara
bakılmaksızın Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasını takib eden beş işgünü
içinde Sınıf Öğrenci Temsilcilikleri ve Öğrenci Konseyi Genel Sekreterliği bunu
takip eden üç iş günü içinde de Konsey Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı
seçimleri tamamlar.
Seçimlerin tamamlanmasını takip eden en çok beş işgünü içinde seçim sonuçları
Akademik Kurul tarafından onaylanır ve 2006-2007 seçimlerinin yapılacağı
güne kadar görevine devam edecek olan, 2005-2006 Akademik yılı öğrenci
konseyi göreve başlar.
İlk uygulamada seçilecek olan Konsey Başkanının görev süresi bir akademik
dönemden az olması sebebiyle, seçilecek olan başkanın ardarda iki kez seçilme
hakkı saklı kalır.

Yürürlük
Madde 10. Bu Yönetmelik, Atatürk Öğretmen Akademisi Yönetim Kurul’u
tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 11. Bu Yönetmelik hükümleri Atatürk Öğretmen Akademisi Başkanlığı
tarafından yürütülür.
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Öğrenci Konseyi Seçimleri Uygulama Esasları
Amaç
Madde 1.
Seçimler, Akademi Başkanı tarafından atanan bir akademisyenin himayesinde
yapılır. Tüm kurallar AÖA web sayfasında seçim öncesi yayınlanır. Sınıf
Öğrenci Temsilciliği, Genel Sekreterlik seçimi, Konsey başkanlığı ve
konsey Başkan Yardımcısı seçimi ile ilgili bütün tutanaklar önceden
görevlendirilen Akademisyen kontrolünde tutulur ve Akademi
Başkanlığına teslim edilir.
Sınıf Öğrenci Temsilcileri her sınıf odasında ayni gün içinde gizli oyla ve sandık
kullanırak yapılır. Oylamadan hemen sonra oy pusulaları sınıf önünde sayılır ve
sonucu açıklanır. En fazla oy alan aday sınıf öğrenci temsilcisi olur. Bu işlemler
tamamlanmadan birbaşka sınıfta oylamaya başlanmaz.
Öğrenci Konseyi Başkanı ve Başkan Yardımcısı
okul öğrencileri tarafından
Konsey sekreteri ise Konsey üyelerinin kendi arasından bir akademik yıl süre
için, Sınıf Öğrenci Temsilcileri seçimini takip eden üç iş günü içinde yapılır. Bu
seçimlerde en fazla oy alan seçimi kazanmış ve seçilmiş olur
Uygulama
Madde 2. Seçimlerin Yapılış Zamanı: Seçimler, öğretim yılının ilk 30 takvim
günü içinde Akademi Başkanı tarafından belirlenen gün ve zaman aralıklarında
tamamlanmak zorundadır.
Madde 3. Oy Kullanımı: Öğrenciler sadece şahsen oy kullanabilirler. Akademiye
gelemeyen öğrenciler oy kullanamaz veya kendileri adına oy kullanması için bir
başka öğrenciye vekalet veremez. Oylama işlemi kapalı olarak yapılır. Oy
kullanma işlemi sırasında öğrençiler resimli kimliklerini sandık
görevlisine gösterirler.
Madde 4. Oyların Sayımı: Konsey Başkanlığı ve Konsey Baskan Yardımcılığı
oylama işlemi tamamlandıktan sonra, Akademi Başkanı tarafından atananmış
olan akademisyen himayesinde oylar açık olarak sayılır. Seçimde tek sandık
kullanılır ve sınıf Öğrenci Temsilcileri oy kullanımı ve oyların sayımı sırasında
görevli akdemisyene nezaret eder. Ancak adylar oylama ve oy sayımı
sırasında sandıklara 5 m.’den fazla yaklasmaz.

Kapsam
Madde 5. Yukarıda sözü geçen uygulama esasları Atatürk Öğretmen Akademisi’nin
tüm lisans öğrencilerini kapsar.
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Propaganda Zamanı ve Şekli
Madde 6. Adaylar, kendi misyon ve vizyonlarını anlatmak amacıyla seçimlerin
başlama zamanından 5 işgünü önce başlayarak, 1 işgünü öncesine kadar
propaganda yapabilir. Propaganda süresi, seçimlerin yapılışından 24 saat önce
sona erer. Seçim günü propaganda yapılamaz. Yapıldığı taktirde, propaganda
yapan öğrenci/öğrenciler hakkında disiplin işlemi başlatılır.

Disiplin Kurulu
Madde 7. Seçimlerin demokratik ve sağlıklı bir şekilde tamamlanmasını kontrol etmek
amacıyla, Akademi’nin en yaşlı 3 üyesinden oluşan Seçim Kurulu oluşturulur. Bu kurulun
görevleri arasında disiplin işlemleri de yer alır.

