BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ KONSEYİ SEÇİM YÖNERGESİ
(Başkent Üniversitesi Senatosunun 05.11.2020 tarih ve 874/4 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir)

AMAÇ
Madde 1- Bu yönergenin amacı, Başkent Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak
kurulacak olan Öğrenci Konseyi üyelerinin belirlenmesi ve organlarının oluşturması için
yapılacak seçimlerin usul ve esaslarını düzenlemektir.
KAPSAM
Madde 2 – Bu yönerge, Başkent Üniversitesinin Bölüm/Program/Anabilim
Dalı/Anasanat Dalı ve Fakülte/ Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu öğrenci temsilcileri,
Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, Divan Kurulu, Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulu, Öğrenci
Konseyi
Seçim
Kurulu,
Bölüm/Program/Anabilim
Dalı/Anasanat
Dalı
ve
Fakülte/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu Sandık Kurulu üyelerinin seçim esaslarına
ilişkin hükümleri kapsar.
DAYANAK
Madde 3- Bu yönerge, Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve
Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
TANIMLAR
Madde 4 - Bu yönergede geçen;
a) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Salı Öğrenci Temsilcisi: Başkent
Üniversitesinin;
Fakülte/ Konservatuvar/Meslek
Yüksekokullarındaki
her
bir
Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı öğrencilerinin, kendi aralarından bulundukları
Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı öğrencilerini temsil edecek öğrenci konseyi
üyesini seçmek için seçtikleri temsilci birer öğrenciyi,
b) Fakülte/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu Öğrenci Temsilcisi: Başkent
Üniversitesinin; Fakülte/Konservatuvar/Meslek Yüksekokullarındaki Bölüm/Program/
Anabilim Dalı/Anasanat Dalı öğrenci temsilcilerinin, kendi aralarından bulundukları Fakülte/
Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin Öğrenci Konseyinde temsil edilmesi için
seçtiği birer öğrenciyi,
c) Öğrenci Konseyi Başkanı: Başkent Üniversitesi Öğrenci Konseyinin ve Öğrenci
Konseyi Yönetim Kurulu’nun başkanı olup Fakülte/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu
adlarının alfabetik sıralamasına göre iki yıl için belirlenen birimin öğrenci temsilcisini,
d) Öğrenci Konseyi: Başkent Üniversitesi öğrencilerinin kendi aralarında demokratik
usullerle kurdukları öğrenci birliğini,
e) Genel Kurul: Başkent Üniversitesinin Fakülte/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu
öğrenci temsilcileri ile Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı öğrenci temsilcilerinin
oluşturduğu kurulu,
f) Divan Kurulu: Öğrenci Konseyi organlarının oluşturulması için yapılacak Genel
Kurulun işleyişini sağlamak üzere bir başkan ve iki üyeden oluşan kurulu,
g) Denetleme Kurulu: Öğrenci Konseyi Genel Kurul üyelerinin Yönetim Kuruluna
seçilen üyeler hariç kendi aralarından bir başkan ve dört üyeden oluşan iki yıl için seçtikleri
üyeleri,
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h) Yönetim Kurulu: Öğrenci Konseyi Genel Kurul üyelerinin kendi aralarından seçtikleri
başkan dahil 9 kişilik kurulu,
i) Seçim Kurulu: Rektör tarafından seçilen bir Rektör Yardımcısı Başkanlığında
akademik (1 kişi), idari personel (3 kişi ) ve Konsey tarafından seçilen bir öğrenciden oluşan
en az altı kişilik kurulu,
j) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Sandık
Kurulu; Bir Bölüm Başkanı, Program Sorumlusu veya Yardımcısının Başkanlığında, Başkan
dahil iki öğretim elemanı ve gönüllü öğrenciler arasından Başkan/Program Sorumlusu
tarafından seçilecek bir öğrenciden oluşan üç kişilik kurulu,
k) Fakülte/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu Öğrenci Temsilcileri Sandık
Kurulu; Her Fakülte, Konservatuvar ve Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından
görevlendirilecek bir Dekan/Müdür veya Yardımcıların Başkanlığında, başkan dahil iki
öğretim elemanı ve gönüllü öğrenciler arasından Dekan/Müdür tarafından seçilecek bir
öğrenciden oluşacak üç kişilik kurulu,
ifade eder.
SEÇİMLERE İLİŞKİN GENEL ESASLAR
Madde 5 - Öğrenci Konseyi üyelerinin belirlenmesi ve organlarının oluşturulması için
yapılacak seçimler, Aralık ayına kadar Rektörlükçe belirlenecek takvime göre gerçekleştirilir.
Seçimler için belirlenen süre ve program içerisinde aranan niteliklerde aday başvurusu olmaz
ise veya yapılan seçimlerde bir birimde herhangi bir neden ile sonuç alınamaz ise, o birimin
temsilciliği bir sonraki seçime kadar boş kalır.
Madde 6 - Öğrenci Temsilci Adaylarında Aranacak Nitelikler
Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde;
a) İlgili Fakülte/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulunun en az ikinci sınıfına kayıtlı
öğrencisi olması,
b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,
c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,
ç) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,
d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,
e) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü veya 100 üzerinden 70 ve üstü
olması,
f) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması,
şartları aranır.
Madde 7 - Seçim Kurulunun Görevleri
a) Seçim takvimini belirlemek ve ilan etmek,
b) Seçimlerin Dekanlık ve Müdürlüklerle iş birliği içerisinde ilgili mevzuata uygun
yürütülmesini sağlamak,
c) Sandık Kurulu’na yapılan itirazları inceleyip karara bağlamak,
d) Seçim sonucunu Rektörlüğe sunmak.
Madde 8 - Sandık Kurulunun Görevleri
a) Temsilci adaylık başvurularını alıp, başvuranların Yükseköğretim Kurumları
Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi
Yönetmeliğinin ve Başkent Üniversitesi Öğrenci Konseyi Seçim Yönergesinin 6.
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b)
c)

d)
e)
f)

Maddesinde belirtilen nitelikler bakımından değerlendirir. Kesinleşen adayların
listesinin ilanı, adaylık itirazlarının incelenip karara bağlar, adayların seçim
propagandalarını takip eder, seçimlerin yürütülmesinden ve sonuçlarının ilanından
sorumludur,
Adayların Rektörlüğün belirlediği ilkeler çerçevesinde kampanya çalışmaları
yapmaları için denetimi sağlar,
Seçimlerin yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak, güvenliği sağlamak, seçim
kurallarını ihlal eden veya güvenliğini tehlikeye atanlar hakkında gerekli işlemlerin
yapılmasını sağlamak ve gerektiğinde bu öğrencilerin adaylıklarını iptal ederek
disiplin soruşturmasına sevk etmek,
Oy pusulalarını bastırır, oy sandıklarını hazırlar, sandıkların yerlerini belirleyerek
bu yerlerin oy kullanımına uygun olarak işaretlerle açıkça gösterilmesini sağlar,
Seçim günü seçimin yapılacağı yere sandığı, seçmen listelerini ve oy pusulalarını en
geç saat 09:15’te getirir. Seçim, ilan edilen gün, 09:30-15:30 saatleri arasında
(öğlen tatili dahil) yapılır.
Seçimlerin bitiminde oyların hemen sayılmasından ve sonucun bir tutanakla
belirlenerek Rektörlüğe iletilmesinden sorumludur. Sayım işlemine seçim günü saat
15:30’da başlanır. Üniversite kamuoyuna açık olarak sayım yapılır.

Madde 9 – Temsilci Seçimi ve Esasları
1) Bölüm/Program/Anabilim Dalı /Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi Seçimi:
a) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı öğrenci temsilcisi, Bölüm/
Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı öğrencilerince, kendi aralarından, seçime
katılanların çoğunluğuyla bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir.
b) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı öğrenci temsilcisinin seçilme
niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce
görevinin sona ermesi halinde kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili Bölüm/
Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalında bir ay içerisinde aynı usulle yeni bir
temsilci seçilir.
2) Fakülte/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu Öğrenci Temsilcisi Seçimi:
a) Fakülte/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu öğrenci temsilcisi, ilgili
Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı öğrenci temsilcilerince kendi
aralarından, seçime katılanların çoğunluğuyla ve iki yıl için seçilir. Sadece bir
Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı bulunan Fakülte/Konservatuvar
veya Meslek Yüksekokullarında var olan Bölüm/Program/Anabilim Dalı/
Anasanat Dalı öğrenci temsilcisi, sözkonusu Fakülte/Konservatuvar/Meslek
Yüksekokulunun temsilcisi olarak görev yapar.
b) Fakülte/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu öğrenci temsilcisinin seçilme
niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce
görevinden ayrılması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili
Fakülte/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulunda on beş gün içerisinde aynı
usulle yeni bir temsilci seçilir.
3) Seçim Esasları
a) Seçimler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan listeler esas
alınarak gizli oy, açık tasnif esasına göre yapılır. Belirlenen tarihten itibaren on
beş gün içerisinde tamamlanır.
b) Temsilci adayı olmak isteyenler, en az bir hafta önce olmak üzere on beş gün
içerisinde ilgili Sandık Kuruluna adaylıklarını yazılı olarak bildirirler.
Adaylıkları kesinleşen öğrenciler belirlenen kurallara uyacaklarına dair
taahhütname imzalarlar.
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c) Seçimle ilgili tanıtım ve propaganda mahiyetindeki her türlü ilan ve afişler
A3 ebadında seçimden bir hafta önce Sandık Kurullarının denetiminden sonra
Rektörlüğün belirlediği yerlere asılır ve seçimden önceki gün mesai bitiminde
kaldırılır.
d) Adaylar kendilerini tanıtmak için bireysel kampanya etkinliklerini yürütebilir.
Kampüs içinde veya dışında yapılacak tüm kampanya çalışmaları için Sandık
Kurulundan yazılı izin alması gerekir.
Madde 10 – Öğrenci Konseyi Başkanı
Fakülte/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu adlarının alfabetik sıralamasına göre iki
yıl için belirlenen öğrenci temsilcisi Öğrenci Konseyi Başkanlığını yürütür. Konsey başkanının
altıncı maddede sayılan nitelikleri kaybetmesi veya herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce
görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere başkanın temsil ettiği Fakülte/
Konservatuvar/Meslek Yüksekokul öğrenci temsilciliği seçiminde en çok oy alan aday
başkan olur.
Madde 11 – Seçim Uygulama Yöntemi
a) Seçimin ilk günü yapılan birinci turun sonunda seçmen listesinde yer alan, ilgili
Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı, Fakülte/Konservatuvar/Meslek
Yüksekokulunda kayıtlı öğrencilerin en az %60’ı oy kullanmış ise o birimde
seçim tamamlanmış sayılır ve oy sayımına geçilir. Birinci turun sonunda yeterli
katılım sağlanmaması durumunda ikinci turda en az %50 katılım şartı aranır. Bu
tur sonunda yine yeterli katılımın sağlanmaması durumunda üçüncü turda
çoğunluk aranmaz.
b) Sandık Kurulu seçimin yapılacağı gün seçim sandığını açıp içinin boş olduğunu
aday ve seçmenlere gösterir. Seçmenler oy pusulalarını kimlik göstererek Sandık
Kurulu’ndan alır ve gizli bir bölmede adaylardan kendi seçim grubu için seçilecek
üye sayısı kadar adayı pusulada açıklandığı şekilde işaretledikten sonra pusulasını
kapalı olarak sandığa atar ve seçmen listesini imzalayarak seçim yerini terk eder.
Seçim pusulasında işaretlenen aday sayısının seçilecek üye sayısından fazla
olması durumunda oy geçersiz sayılır.
c)
Seçim sonunda, ilgili temsilcilikler için belirlenen azami üye sayısı aşılmamak
şartı ile en çok oy alan adaylar seçilmiş sayılır. Oylamada eşit oy alanlar arasından
Sandık Kurulu tarafından ad çekmek sureti ile sonuç tespit edilir.
d) Sonuç bir tutanakla belirlenir ve Sandık Kurulu tarafından Rektörlüğe bildirilir.
e)
Rektörlük tarafından seçim sonuçları ilgili birimlere yazı ile bildirilir ve ilan
edilir.
Madde 12 - Divan Kurulu, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu Seçimi
a)

b)
c)

Genel Kurulu yönetmek için bir başkan ve iki üye olmak üzere üç öğrenci Divan
Kurulu için seçilir. Divan Kuruluna aday olan öğrenciler Yönetim Kurulu ve
Denetim Kurulu üye adayı olamaz. Divan Kurulu üyeleri toplantıda gündemi
yürütür, Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelik seçiminde adaylar için seçim
pusulası hazırlar, seçimlerin yürütülmesini sağlar ve Genel Kurul tutanağını
hazırlar.
Yönetim Kurulu için biri başkan yardımcısı olmak üzere sekiz öğrenci seçime
katılanların salt çoğunluğu ile iki yıl için Konsey Başkanının da dahil olduğu
dokuz kişilik Yönetim Kurulu oluşturulur.
Denetleme Kurulu için Genel Kurul üyelerinin Yönetim Kuruluna seçilenler hariç
olmak üzere kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğu ile iki yıl için
seçeceği bir başkan ve dört üye olmak üzere beş kişilik Denetleme Kurulu
oluşturulur.
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Oylamalar gizli oy ve açık tasnif usulü ile yapılır.
Seçilecek görevlere aday olan kişi sayısı seçilecek sayıdan fazla ise oylamada en fazla
oy alan kişiden başlayarak kurul sayısı kadar temsilci üye olur. Eşit oy alan adaylar arasından
tekrar seçim yapılır ve fazla oy alan görevlendirilir.
Genel Kurulda Kurulların oluşturulması için yeterli temsilci kurula katılmadı ise tespit
edilen bir günde yeniden seçim yapılması için toplantı tarihi belirlenir, yapılan bu ikinci
kurulda kurul üyeliklerine yeterli sayıda istekli aday yoksa veya toplantıya katılmadı ise
katılımcı kişilerle seçim yapılır ve kurullar oluşturulur.
YÜRÜRLÜK
Madde 13- Bu yönerge Üniversite Senatosu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe
girer.
YÜRÜTME
Madde 14 – Bu Yönerge hükümleri Başkent Üniversitesi Rektörü tarafından
yürütülür.
Geçici Madde 1: COVİD-19 salgını gibi olağanüstü durumlar nedeni ile seçimlerin
aynı usule uymak şartıyla çevrimiçi olarak yapılmasına Rektör tarafından karar verilir.
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