
T.C. 

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 
ÖĞRENCİ KONSEYİ VE ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİKLERİ SEÇİM YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 -  (1)  Bu Yönergenin amacı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğrenci Konseyi 

üyelerinin belirlenmesi ve organlarının oluşturulması için yapılacak öğrenci temsilcilikleri 

seçimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. 

 

Dayanak 

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, 20/09/2005 tarih ve 25942 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci 

Konseyi Yönetmeliğinin 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 3 - (1) Bu Yönergede geçen, 

a) Öğrenci Konseyi: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğrencilerinin kendi aralarında 

demokratik usullerle kurdukları öğrenci birliğini, 

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

Bilimler Üniversitesi fakülte, yüksekokul veya konservatuvarlarında her bir bölüm, meslek 

yüksekokullarında her bir program, enstitülerinde her bir anabilim dalı/anasanat dalı, 

bölümlerindeki program/anabilim dalı/anasanat dalına öğrenci alınan fakülte/yüksekokul/ 

konservatuvarlarında ise her bir program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencileri tarafından 

kendi aralarından seçilen öğrenciyi, 

c) Fakülte/Yüksekokul/Enstitü/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu Öğrenci Temsilcisi: 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinin program/bölüm/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci 

temsilcilerinin, kendi aralarından, bulundukları fakülte/yüksekokul/enstitü/konservatuvar/ 

meslek yüksekokulu öğrencilerini Öğrenci Konseyinde temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi, 

ç) Rektör: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörünü, 

d) Senato: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Senatosunu 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kurullar ve Görevleri 

Seçim takvimi 

MADDE 4 - (1) Öğrenci Konseyi üyelerinin belirlenmesi ve organlarının oluşturulması için 

yapılacak seçimler Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen takvim, süre ve program esas 

alınarak Üniversite Seçim Kurulu tarafından ilan edilen tarihlerde yapılır. 

 

Üniversite Seçim Kurulu 

MADDE 5 - (1) Üniversite Seçim Kurulu, bir rektör yardımcısı veya danışmanı başkanlığında 

Rektör tarafından görevlendirilen başkan dahil üç öğretim üyesinden oluşur. 

 

 

 



Üniversite Seçim Kurulunun görevleri 

MADDE 6 - (1) Bölüm/Program/Anabilim dalı/Anasanat dalı öğrenci temsilcisi ile 

fakülte/yüksekokul/enstitü/konservatuvar/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcilerinin ve 

Öğrenci Konseyinin seçim takvimini belirlemek ve duyurmak, 

(2) Seçimlerin düzenli ve güvenli bir şekilde yapılması için gerekli planlamayı yapmak, 

önlemleri almak, 

(3) Oy sandıklarına ilişkin kuralları belirlemek, 

(4) Geçerli/geçersiz oy tanımlarını yapmak, 

(5) Öğrenci temsilcisi seçilecek birimleri belirlemek, 

(6) Seçim kampanyası sırasında adayların ve destekçilerin uyacakları kuralları belirlemek, 

(7) Seçimlerle ilgili her türlü duyuru ve ilanın askıda kalma süresini belirlemek, 

(8) Öğrenci Konseyi Başkanı, başkan yardımcısı, yönetim ve denetleme kurulu üyeleri seçimine 

yapılan itirazları incelemek ve karara bağlamak, 

(9) Seçim kurullarının tereddüt ettikleri hususlarda görüş bildirmek, 

(10) Gerekli altyapının hazırlanması durumunda seçimlerin elektronik ortamda yapılmasına 

karar vermek, 

(11) Seçim sonuçlarını Rektöre sunmak. 

 

Seçim kurulları 

MADDE 7 - (1) Her fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu/enstitüde öğrenci 

temsilcileri seçim işlemlerini yürütmek üzere dekan/müdür/enstitü müdürü tarafından 

görevlendirilen bir dekan yardımcısı/müdür yardımcısı başkanlığında üç öğretim elemanından 

(başkan dahil) oluşur. 

 

Seçim kurullarının görevleri 

MADDE 8 - (1) Seçim kurullarının görevleri şunlardır: 

a) Adaylık başvurularını almak, 

b) Başvuruları 14 üncü maddede belirlenen şartlar bakımından değerlendirmek ve sonuca 

bağlamak, 

c) Kesinleşen adayları ilan etmek, 

ç) Adaylık itirazlarını inceleyerek karara bağlamak, 

d) Seçimleri yürütmek ve sonuçlarını ilan etmek, 

e) Seçim sonuçlarını fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu/enstitü, Öğrenci 

Konseyi Başkanlığı ve Üniversite Seçim Kuruluna bildirmek, 

f) Seçim güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almak, 

g) Seçim sonuçlarına ilişkin itirazları inceleyerek karara bağlamak, 

ğ) Seçim kurallarını ihlal eden veya seçim güvenliğini tehlikeye atanlar hakkında gerekli 

işlemlerin yapılmasını sağlamak, 

h) Gerektiğinde öğrencilerin adaylıklarını iptal ederek disiplin soruşturmasına sevk etmek, 

ı) Seçmen listesini hazırlamak, 

i) Adayların seçim kampanyası süresince kullanacakları yazı, afiş, broşür vb. onaylamak, 

j) Oy pusulalarının basılmasını, oy sandıklarının temin edilmesini sağlamak,  

k) Oy sandıklarının yerlerini ve sandık kurulu görevlilerini belirlemek, 

l) Seçimlerin mesai saatleri içerisinde hangi saatler arasında yapılacağına ve öğle tatilinde 

devam edip etmeyeceğine karar vermek. 

 

 



Sandık kurulu 

MADDE 9 - (1) Her sandık için seçim kurulları tarafından iki öğretim elemanı ve bir idari 

personelden oluşan bir sandık kurulu belirlenir. Sandık kurulunun başkanlığı, seçim kurulu 

tarafından belirlenen öğretim elemanınca yürütülür.  

 

Sandık kurulunun görevleri 

MADDE 10- (1) Sandık kurullarının görevleri şunlardır: 

a) İlgili birimde seçimi yürütmek, 

b) Seçim bittiğinde oyları saymak, 

c) Seçim sonucunu bir tutanakla belirleyerek ilgili seçim kuruluna bildirmek. 

(2) Sandık kurulu başkanı seçim işleminin başlamasından seçim sonuçları tutanakla belirlenene 

kadar sandıkların bulunduğu seçim salonundan ayrılamaz. 

 

Sandıklar  

MADDE 11 - (1) Sandıklar mühürlendikten sonra, tüm öğrencilerin kolaylıkla görebileceği, 

ulaşabileceği yerlere konulur. 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 tutulur.  

 

Kurulların görev süresi 

MADDE 12- (1) Kurulların görev süresi iki yıldır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Adaylık 

Adaylık başvurusu 

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

Kurulu tarafından ilan edilen tarihler arasında, öğrencisi oldukları fakülte/yüksekokul/ 

konservatuvar/meslek yüksekokulu/enstitü seçim kurullarına bizzat başvururlar. Belirlenen 

tarihin son gününün mesai bitiminden sonra adaylık başvurusu yapılamaz. 

(2) Başvuruda aşağıdaki belgelerin sunulması gerekmektedir: 

a) Aday olmak istediğini belirten dilekçe 

b) Seçimin yapılacağı eğitim-öğretim yılına ait öğrenci belgesi 

c) Vesikalık fotoğraf (bir adet) 

ç) Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlemediğine 

ilişkin belge 

d) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmadığına ilişkin beyanname 

(3) Belgelerdeki eksikliğin, başvuru sahibi öğrenci tarafından Üniversite Seçim Kurulu 

tarafından belirlenen adaylık başvuru tarihleri içinde tamamlanması gerekir. 

 

Aday öğrencilerde aranan koşullar 

MADDE 14 - (1) Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki koşullar aranır: 

a) Öğrenci temsilcisi seçilebilmek için aday olduğu ilgili fakülte/yüksekokul/konservatuvar/ 

meslek yüksekokulu/enstitünün ilgili program/bölüm/anabilim dalı/anasanat dalının kayıtlı 

öğrencisi olmak, 

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmamak, 

c) Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlememiş 

olmak, 



ç) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olmak, 

d) Daha önce öğrenci temsilciliği görevinde bulunmamış olmak, 

e) Akademik başarısızlık nedeniyle öğrenim süresini uzatmamış olmak. 

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen koşulları gerçekleştirmeyen adayların başvuruları 

kabul edilmez. 

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

kabul edilenler ilan edilir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Seçimlerin Yapılması 

Seçim duyuruları 

MADDE 15 - (1) Üniversite Seçim Kurulunun seçim süresi ve programına ilişkin kararı, 

seçimlerin tarihi ve yeri fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu/enstitünün 

resmi internet sitesinden ve öğrenci panolarından duyurulur. 

(2) Adaylığı kabul edilen öğrencilerin ad ve soyadları da aday tanıtım formu ile aynı şekilde 

duyurulur. 

 

Seçim kampanyası 

MADDE 16 - (1) Adaylığı kabul edilen öğrenciler, seçimlerin yapılacağı tarihten bir önceki 

günün mesai saati bitimine kadar seçim kampanyasını yürütebilirler. 

(2) Öğrenci temsilciliğine aday öğrencilerin, seçim kampanyası süresince kullanacakları ilgili 

seçim kurulu tarafından onaylanmış yazı, afiş, broşür vb.leri öğrenci temsilciliği seçiminin 

yapılacağı program/bölüm/anabilim dalı/anasanat dalı duyuru panolarına asılabilir. 

 

Oy verme işlemi 

MADDE 17 – (1)  Seçimler, Üniversite Seçim Kurulunun belirlediği programa uygun olarak 

ilan edilen tarihte mesai saatleri içinde yapılır. 

(2) Oy pusulaları, seçmenlerin sayısı da dikkate alınarak seçim kurulu tarafından önceden 

sağlanır. 

(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 oy pusulası ve mühürlenmiş zarf verilir. 

(4) Oy kullanma işlemi gizli yapılır. 

(5)Seçmen sadece öğrenci olarak kayıtlı olduğu fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek 

yüksekokulu/enstitünün program/bölüm/anabilim dalı/anasanat dalında aday olan öğrenciler 

için oy kullanabilir. 

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

 

Salon kuralları 

MADDE 18- (1) 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 Kurulunun belirleyeceği bir temsilci seçimlerde salonda 

gözlemci olarak bulunma hakkına sahiptir. 

(2) Oylama sırasında oylama yapılan salona sandık kurulu üyeleri, Öğrenci Konseyi temsilcisi, 

aday öğrenciler ve oy kullanacak öğrenci dışında; sayım sırasında ise sandık kurulu üyeleri, 



Öğrenci Konseyi temsilcisi ve öğrenci temsilciliğine aday olan öğrenciler dışında kimse 

giremez. Bu uygulamanın yürütülmesinden sandık kurulu başkanı sorumludur.  

(3) Sandık Kurulu başkanı ya da görevlendirdiği sandık kurulu yetkilisi gerek gördüğü 

durumlarda aday öğrencileri sayım sırasında salondan çıkarma yetkisine sahiptir. 

 

Oy sayım işlemi 

MADDE 19 – (1) Oy sayım işlemi, sandık kurulu başkanı tarafından, mesai saatinin bitiminden 

hemen sonra açık sayım yöntemiyle yapılır. Sonuçlar bir tutanağa bağlanarak seçim kuruluna 

iletilir. 

(2) Birden fazla adayın isminin yazıldığı veya işaretlendiği oy pusulaları geçersiz sayılır. 

 

Sonuçlar 

MADDE 20 – (1) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcilikleri 

seçimlerinde, seçimin yapılabilmesi için birinci turda o bölüm/program/anabilim dalı/anasanat 

dalına kayıtlı öğrencilerin (ikinci öğretim öğrencileri dahil) % 60’ının, ikinci turda en az % 

50’sinin katılması gerekir. İlk iki turda seçim yapılamazsa üçüncü turda katılım şartı aranmaz. 

İkinci ve üçüncü tur seçimlere gereksinim duyulması durumunda seçim, önceki seçimin 

yapıldığı günü izleyen ilk işgününde yapılır.  

(2) Sayım sonucunda, seçime katılanların salt çoğunluğunun oyunu alan aday, öğrenci 

temsilcisi olarak seçilir. Katılım koşulu sağlanmasına karşın o birimde salt çoğunluk 

sağlanamazsa o birimde öğrenci temsilcisi seçilmemiş sayılır. 

(3) Sonuçlar ilgili fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu/enstitünün duyuru 

panoları ile resmi internet sitelerinden duyurulur. Seçim sonuçları seçmen sayısı, kullanılan oy 

sayısı, geçerli oy sayısı, geçersiz oy sayısı, boş oy sayısı, adayların aldığı oy sayılarını içeren 

ve sandık kurulu üyelerinin imzasını taşıyan tutanakla resmileştirilir. Tutulan seçim 

tutanaklarının birer örneği ilgili birimdeki tüm seçimler bittikten sonra resmi yazıyla Üniversite 

Seçim Kuruluna ve Öğrenci Konseyi Başkanlığına bildirilir. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Son Hükümler 

İtiraz 

MADDE 21 – (1) Üniversite Seçim Kurulu veya seçim kurulları itiraz üzerine veya re’sen 

yapacağı inceleme sonucunda seçimlerin tekrarlanmasına karar verebilir. 

(2) İtirazın yapıldığı seçim kurulu, itirazı Öğrenci Konseyi temsilcisine bildirmekle 

yükümlüdür. 

(3) Seçmenler, aday listeleri, seçimler ve seçim sonuçlarına itirazlar ilan öngörülen hallerde 

ilan tarihinden, ilan öngörülmeyen hallerde ise seçim tarihinden itibaren üç işgünü içinde ilgili 

seçim kuruluna/Üniversite Seçim Kuruluna dilekçe ile yapılır. İlgili seçim kurulu veya 

Üniversite Seçim Kurulu itirazları, itiraz süresinin dolduğu günden itibaren üç işgünü içinde 

karara bağlar. 

 

Öğrenci Konseyi çalışmalarının yürütülmesi ve koordinasyon 

MADDE 22 – (1) Öğrenci Konseyi çalışmalarını Üniversite ile koordine etmek, ilgili kurul ve 

birimlerin onayını almak, T.C. Anayasası ve yürürlükteki diğer mevzuata uygun olarak 

yürütmek zorundadır. 

 

 



Öğrenci Temsilciliği görevinin sona ermesi 

MADDE 23- (1) Mezuniyet ya da başka bir nedenle Üniversiteden ilişiği kesilen veya 

18/08/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları 

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre haklarında uzaklaştırma veya çıkarma cezası 

kesinleşen ya da görevi kendi isteği ile bırakan öğrencilerin öğrenci temsilciliği, üyeliği ve buna 

bağlı tüm görevleri sona erer. 

 

Yönergede yer almayan hususlar 

MADDE 24 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Yükseköğretim Kurumları 

Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği 

hükümleri ile Üniversite Seçim Kurulu kararları uygulanır. 

 

Yürürlük 

MADDE 25 – (1) Bu Yönerge, Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 26 – (1) Bu Yönerge hükümleri Rektör tarafından yürütülür. 


