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20167- Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal 
Öğrenci Konseyi Yönetmeliği’nin 5. maddesi uyarınca 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Öğrenci 
Temsilcileri Seçimlerinin aşağıdaki program dahilinde yapılmasının Rektörlük Makamına 
sunulmasına oybirliği ile karar verildi.  

 
 
12-17 Ekim 2011 Öğrenci temsilciliği seçimlerinin gerçekleşeceği birimlerde adaylık 

başvurularının alınması 
18-24 Ekim 2011 Öğrenci temsilciliğine aday olan öğrencilerin propagandalarını 

gerçekleştirmeleri  
25 Ekim 2011 Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı öğrenci temsilci 

seçimlerinin yapılması 
27 Ekim 2011 Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu/Enstitü öğrenci 

temsilcisi seçimlerinin yapılması 
18 Kasım 2011 Öğrenci Konseyi Kurultayı 

 
 

 
 
 
 

GÜLCAN ERKAN 
ASLININ AYNIDIR 

12/10/2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

YÖNETİM KURULU KARAR ÖRNEĞİ 
 
 
 

Karar Tarihi  : 11/10/2011 
 
Toplantı Sayısı  : 981 
 
Karar Sayısı  : 20166 

 
 

20166- “Ankara Üniversitesi Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Temsilciliği Seçim Usul ve 
Esaslarına Dair Yönerge”nin aşağıdaki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 
 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ  
SEÇİM USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE 

 
BİRİNCİ KISIM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 

Amaç 
Madde 1 — (1) Bu Yönergenin amacı, Ankara Üniversitesi Öğrenci Konseyi üyelerinin 

belirlenmesi ve organlarının oluşturulması için yapılacak seçimlerin usul ve esaslarını düzenlemektir. 
 
Kapsam 
Madde 2 — (1) Bu Yönerge, Ankara Üniversitesi Öğrenci Konseyi Öğrenci Temsilciliği 

seçimine ilişkin usul ve esasları kapsar. 
 
Dayanak 
Madde 3 — (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 20.09.2005 tarih ve 25942 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve 
Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliğinin 7. maddesine dayanılarak 
hazırlanmıştır.  

 
Tanımlar 
Madde 4 — (1) Bu Yönergede geçen,  
a) Ankara Üniversitesi Öğrenci Konseyi: Ankara Üniversitesi öğrencilerinin kendi 

aralarında demokratik usullerle kurdukları öğrenci birliğini,  
b) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi: Ankara 

Üniversitesi’nin fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitülerindeki her bir 
bölüm/program/anabilim dalı veya anasanat dalı öğrencilerinin, kendi aralarından, bulundukları 
bölüm/program/anabilim dalı veya anasanat dalı öğrencilerini Öğrenci Konseyinde temsil etmesi için 
seçtiği öğrenciyi, 

c) Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisi: 
Ankara Üniversitesi’nin fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya 
enstitülerindeki bölüm/program/anabilim dalı veya anasanat dalı öğrenci temsilcilerinin, kendi 
aralarından, bulundukları fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu veya enstitü 
öğrencilerini Öğrenci Konseyinde temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi, 

d) Rektörlük: Ankara Üniversitesi Rektörlüğünü, 
e) Yönetim Kurulu: Ankara Üniversitesi Yönetim Kurulu’nu, 
İfade eder. 

 



BİRİNCİ KISIM 
Seçimin Düzenlenmesi 

 
Seçim Takvimi 
Madde 5 — (1) Öğrenci Konseyi üyelerinin belirlenmesi ve organlarının oluşturulması için 

yapılacak seçimler Rektörlük tarafından belirlenen süre ve program içerisinde ilgili yılın Kasım ayı 
içerisinde gerçekleştirilir.  

 
Seçim İşlerinin Yürütülmesi ve Seçim Kurulu 
Madde 6 — (1) Seçim işleri, ilgili dekanlık veya yüksekokul, meslek yüksekokulu, enstitü 

müdürlüğü tarafından oluşturulan seçim kurullarınca tarafsız bir şekilde yürütülür. 
(2) Seçim Kurulu, biri başkan olmak üzere en az üç öğretim elemanından oluşur. Seçim 

Kurulu üyelerinden en az biri öğretim üyesi olmalıdır. 
(3)  Seçimden sonra görev süresi bitecek olan Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu Başkanı, 

yoksa Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu üyesi, yoksa Öğrenci Konseyi Başkanı, yoksa Öğrenci 
Konseyi Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği bir temsilci seçimlerde aday olmaması şartıyla seçimlerde 
gözlemci olarak bulunma hakkına sahiptir. 

 
BİRİNCİ KISIM 

Adaylık 
 

Adaylık Başvurusu 
Madde 7 — (1) Öğrenci temsilciliğine aday olmak isteyen öğrenciler, Rektörlük tarafından 

ilan edilen tarihler arasında, öğrencisi oldukları fakülte dekanlığına/yüksekokul, meslek yüksekokulu, 
enstitü müdürlüğüne bizzat başvururlar. Belirlenen tarihin son gününün mesai bitiminden sonra 
adaylık başvurusu yapılamaz. 

(2) Başvuruda şu belgelerin sunulması gerekmektedir: 
a) Aday olmak istediğini belirten dilekçe 
b) Seçimin yapılacağı eğitim-öğretim yılına ait öğrenci belgesi 
c) Bir adet vesikalık fotoğraf 
(3) Belgelerdeki eksikliğin, başvuru sahibi öğrenci tarafından Rektörlükçe belirlenen adaylık 

başvuru tarihleri içinde tamamlanması gerekir.  
 
Aday Öğrencilerde Aranan Şartlar 
Madde 8 — (1) Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır: 
a) Öğrenci temsilcisi seçilebilmek için aday olduğu ilgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar, 

meslek yüksekokulu veya enstitünün ilgili bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalının kayıtlı 
öğrencisi olması, 

b)   Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması, 
c) Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlememiş 

olması, 
d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması, 
e) Daha önce öğrenci temsilciliği görevinde bulunmamış olmak. 
(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları gerçekleştirmeyen adayların başvuruları 

kabul edilmez.  
(3) Öğrencilerin adaylık başvuruları ilgili seçim kurulları tarafından değerlendirilir ve adaylığı 

kabul edilenler ilan edilir. 
 

İKİNCİ KISIM 
Seçimlerin Yapılması 

 
Seçim Duyuruları 
Madde 9 — (1) Rektörlüğün seçim süresi ve programına ilişkin kararı, seçimlerin tarihi ve 

yeri fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitü müdürlüğünün resmî internet sitesinden ve 
öğrenci panolarından aday tanıtım formu ile duyurulur.  



(2) Adaylığı kabul edilen öğrencilerin ad ve soyadları da aynı şekilde duyurulur.  
 
Propaganda 
Madde 10 — (1) Adaylığı kabul edilen öğrenciler, seçimlerin yapılacağı tarihten bir önceki 

günün mesai bitimine kadar seçim kampanyasını yürütebilirler. 
(2) Öğrenci temsilciliğine aday olacak öğrencilerin, propaganda sürecinde kullanacakları yazı, 

afiş, broşür vb. ilgili seçim kurulu tarafından onaylanacaktır. Onaylanan afişler, öğrenci temsilciliği 
seçiminin yapılacağı bölüm/program/anabilim veya anasanat dalı duyuru panolarına asılabilir. 

 
Sandıklar ve Sandık Kurulu 
Madde 11 — (1) Her sandık için, seçim kurulları 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 seçim 
işleminin başlamasından seçim sonuçlarının 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. Sandıklar belirlenen seçim gününde mesai saatleri 
içinde en az beş(5) saat oy kullanımına açık olacak şekilde düzenlenir. Seçimin mesai saatleri 
içersinde hangi saat aralığında yapılacağına ilgili seçim kurulu karar verir. Seçime, seçim kurulunun 
uygun görüşü doğrultusunda öğle arası tatilinde de devam edilebilir. 

 
Oy Kullanma 
Madde 12 — (1) Seçimler, Rektörlüğün belirlediği programa uygun olarak ilan edilen tarihte 

mesai saatleri içinde yapılır.  
(2) Oy pusulaları, seçmenlerin sayısı da dikkate alınarak seçim kurulu tarafından önceden 

temin edilir.  
(3) Oy kullanımı sırasında, oy kullanacak öğrencilerin öğrenci ve TC kimliği kontrol edilir. Bu 

kontrollerden 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.  

(4) Oy kullanma işlemi gizli yapılır.  
(5) Seçmen sadece öğrenci olarak kayıtlı olduğu fakülte/yüksekokul/meslek 

yüksekokulu/enstitünün bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalında aday olan öğrenciler için oy 
kullanabilir. 

(6) Her bir öğrencinin,  yalnızca bir defa oy kullanma hakkı vardır.  
(7) Oylama esnasında oylama yapılan salona seçim kurulu, Öğrenci Konseyi temsilcisi, aday 

öğrenciler ve oy kullanacak öğrenci dışında; sayım esnasında ise seçim kurulu üyeleri, Öğrenci 
Konseyi temsilcisi ve öğrenci temsilciliğine 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 İşlemi 
Madde 13 — (1) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcilikleri 

seçimlerinde, seçimin yapılabilmesi için herhangi bir katılım şartı aranmaz.. 
(2) Oy sayım işlemi, sandık kurulu başkanı tarafından, mesai saatinin bitiminden hemen sonra 

açık sayım usulüyle yapılır. Sonuçlar bir tutanağa bağlanarak seçim kuruluna iletilir.  
(3) Birden fazla adayın isminin yazıldığı veya işaretlendiği oy pusulaları geçersiz sayılır.  
 
Sonuçlar 
Madde 14 — (1) Sayım sonucunda, seçime katılanların salt çoğunluğunu alan aday, öğrenci 

temsilcisi olarak seçilir. Sonuçlar ilgili fakülte/yüksekokul/konservatuvar/ 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 sayılarını içeren, en az sandık kurulu Başkanını ve bir sandık kurulu üyesi 
imzasıyla resmileştirilir. Tutulan seçim tutanaklarının birer örneği ilgili birimdeki tüm seçimler 
bittikten sonra resmi yazıyla Öğrenci Konseyi Başkanlığına bildirilir. 

 
Öğrenci Temsilciler Kurulu 
Madde 15 — (1) Seçilen bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcileri, ait 

oldukları fakülte/yüksekokul/konservatuar/enstitü/meslek yüksekokulu öğrenci temsilciler kurulunu 
oluşturur. 

(2) Fakülte/yüksekokul/konservatuar/enstitü/meslek yüksek okulu öğrenci temsilciler kurulu 
üyeleri, ilgili akademik birimin en üst yöneticisinin katılımıyla yapacağı ilk toplantısında kendi 
aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla fakülte/yüksekokul/konservatuvar/enstitü/meslek 
yüksekokulu öğrenci temsilcisini seçer. Seçim, gizli oylama usulüyle yapılır. 
Fakülte/Yüksekokul/Konservatuar/Enstitü/Meslek Yüksek Okulu temsilcisi olarak seçilen öğrencilerin 
durumu, ilgili fakülte/yüksekokul/konservatuar/enstitü/meslek yüksekokulu duyuru panoları ve resmi 
internet sitelerinden duyurulur. 

(3) Fakülte/yüksekokul/konservatuar/enstitü/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisinin görev 
süresi iki yıldır.  

(4) Sadece bir bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı bulunan 
fakülte/yüksekokul/konservatuar/meslek yüksekokulu veya enstitülerde, var olan 
bölüm/program/anabilim dalı veya anasanat dalı öğrenci temsilcisi, söz konusu 
fakülte/yüksekokul/konservatuar/meslek yüksekokulu veya enstitünün temsilcisi olarak görev yapar. 

 
Öğrenci Konseyi Kurultayı 

            Madde 16 —  (1) Mevcut Öğrenci Konseyi Başkanı, Öğrenci Konseyi Başkanı olmadığında 
başkan yardımcısı olağan kurultayın yeterli çoğunluğun sağlanıp sağlanamadığını tespit eder. Öğrenci 
Konseyi Genel Kurulunun toplanabilmesi için üyelerinin salt çoğunluğunun toplantıya katılması 
gerekir. Öğrenci Konseyi Kurultayı ve gündemi, Öğrenci Konseyi Başkanı tarafından en az onbeş gün 
önce üyelere yazılı olarak bildirilir. Yapılan duyuru üzerine bu Yönergede belirtilen toplantı yeter 
sayısı sağlanamadığı takdirde duyuru işlemi aynı şekilde tekrarlanır. Faaliyet raporunu genel kurula 
okur. Öğrenci Konseyi  Başkanı ; Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu Başkanı ve Öğrenci 
Konseyi Kurultayı Divan Kurulu Üyelerinin seçimlerini gerçekleştirir ve sonuçları açıklar. Kurultayın 
yönetimini Divan Kurulu Başkanına bırakır. 
 

(2) Öğrenci Konseyi Kurultayında; sırasıyla Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu 
Başkanı, Öğrenci Konseyi Divan Kurulu Üyeleri (2 üye), Öğrenci Konseyi Başkanı, Öğrenci Konseyi 
Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Sayman, Halkla İlişkiler ve Bilişim Sorumlusu, Dış İlişkiler 
Sorumlusu, Çalışma Grupları Sorumlusu, Eğitim Sorumlusu, Sağlık Spor ve Kültür sorumlusu, 
Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu Başkanı, Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu Üyeleri(2 üye) 
seçilir. 

(3)Öğrenci Konseyi Başkanı ve Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyeleri; Genel Kurula  
katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçilir. Herhangi bir sebeple görevi sona eren  
Fakülte/Yüksekokul/Konservatuar/Enstitü/Meslek Yüksek Okulu temsilcisinin Öğrenci Konseyi Genel 
Kurul Üyeliği varsa Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyeliği sona erer.  

(4) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından, görev 
süresi bitmekte olan ve öğrenciliği en az 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 bir yıl için seçilir.  
 (5) Olağan Kurultaydaki tüm seçimler kapalı oylama, açık sayım sayım şeklinde 
gerçekleştirilir. 

 
ÜÇÜNCÜ KISIM 

Çeşitli ve Son Hükümler 
 
İtiraz 



Madde 16 — (1) Seçim işlerinin yürütülmesi ve seçim sonuçlarına ilişkin itirazları seçim 
kurulu karara bağlar.  

(2) Seçim kurulu, itiraz üzerine veya resen yapacağı inceleme sonucunda seçimlerin 
tekrarlanmasına karar verebilir.  

(3) İtirazın yapıldığı seçim kurulu, itirazı Öğrenci Konseyi temsilcisine bildirmekle 
yükümlüdür. 

(4) İtirazlar seçimden önce ya da seçim yapıldıktan sonra iki iş günü içersinde resmi yazıyla 
yapılır. 

 
Yürürlük 
Madde 17 — (1) Bu Yönerge, Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesinden sonra 

yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
Madde 18 — (1) Bu Yönerge hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.  
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