
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ  

ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ VE ÖĞRENCİ KONSEYİ SEÇİMİ  

USUL VE ESASLARI 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Dayanak 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1- (1) Bu usul ve esaslar; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde ön lisans ve lisans 

programlarıyla, çift ana dal programlarında öğrenim gören öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve 

kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek, ulusal çıkarlar 

konusunda duyarlı olmalarını sağlamak, yükseköğretim kurumları yönetim organları ile 

öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim 

organlarına iletmek ve öğrencilerin eğitim-öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamak 

amacıyla yapılacak olan öğrenci temsilcisi ve öğrenci konseyi seçimine ilişkin esasları belirler. 

 

Dayanak 

MADDE  2- (1) Bu esaslar; 13/06/2020 tarih ve 31154 sayılı Yükseköğretim Kurumları 

Öğrenci Konseyleri Ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği 

hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 İKİNCİ BÖLÜM 

         Seçim Usul ve Esasları 

Seçim Usul ve Esasları 

MADDE 3- 
 

1. Öğrenci temsilcisi seçimine başvuru yaparak aday olan kesin öğrenci listeleri, Öğrenci İşleri 

Dairesi Başkanlığı tarafından öğrencilerin kayıtlı oldukları akademik birime seçim 

tarihinden önce gönderilecektir. Seçim gününden bir gün önceye kadar aday öğrenciler, 

seçim kurullarının onayı ve belirleyeceği sınırlar içerisinde tanıtım yapabileceklerdir.  

2. Oy kullanma saatleri 09:30 - 15:30 saatleri arasındadır. Seçimler, Fakülte Seçim Kurulunun 

belirleyeceği sınıflarda oy kullanılarak yapılacaktır. Sandık alanında kullanılacak oy 

pusulaları ve oy zarfı/kâğıdı hazırlanması ve tüm koordinasyon seçimi yapan akademik 

birim tarafından gerçekleştirilecektir. Fakülte Sekreterliklerinin talebi ile, sandık 

alanlarında kabinlerin ve sandıkların hazırlanması, düzenin sağlanması, Sağlık, Kültür ve 

Spor Dairesi Başkanlığınca; sandık alanının güvenliği ise, İdari ve Mali İşler Dairesi 

Başkanlığınca koordine edilecektir. 

3. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi okuyan her bir öğrencinin Öğrenci Konseyi Seçiminde 

1 oy kullanma hakkı vardır. Oy kullananların imzası alınır. Hazırlık sınıfı ve 1. sınıf 

öğrencileri Bölüm Öğrenci Temsilciliği adayı olamazlar. Sadece bölüme kayıtlı 2. sınıf ve 

üzeri sınıfta kayıtlı ön lisans/lisans öğrenciler, 13/06/2020 tarih ve 31154 sayılı 

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri Ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal 

Öğrenci Konseyi Yönetmeliğinin 6. maddesindeki şartları taşımaları halinde aday 

olabilecektir. 

4. Oy kullanacak seçmenlerin öğrenci kimlik kartı veya kimlik bilgilerini ibraz edebileceği 

ehliyet, kimlik kartı, pasaport veya öğrenci belgesinden birini hazırlayarak sandık başına 

gelmeleri gerekmektedir. Bu belgelerden biri yanında olmayan ve seçmen listelerinde 

isimleri bulunmayan öğrenciler oy kullanamayacaktır. 



5. Seçim esnasında sandık başında, oy kullanan kişinin dışında başka kişi bulunmayacaktır. 

6. Seçmen, pusulayı görevliden alıp temsilci olmasını istediği adayın ismini okunaklı bir 

şekilde yazdıktan sonra yine teslim aldığı zarfın/kâğıdın içine bırakıp, zarfın/kâğıdın ağzını 

kapalı halde seçim sandığına atması gerekmektedir. 

7. Oy kullanma işlemi tamamlandıktan sonra seçmen isminin yazılı olduğu listeye imza atıp 

kimliğini teslim alacaktır. Öğrencinin, 1 adet verilen oy pusulasının hatalı hatalı oy pusulası 

olduğunu fark etmesi durumunda sandık görevlisine bildirmesi gerekmektedir. 

8. Oyun boş atılması veya geçersiz olması durumunda herhangi bir adaya oy verilmediği 

anlamı taşıyacaktır. 

9. Öğrenci Konseyi seçimleri sandık sistemi ile yapılacaktır. Seçim gizli oy açık sayım 

suretiyle gerçekleştirilecektir. 

10. Her seçim sandığı başında üç sandık görevlisi bulunacaktır. Ayrıca adayların talep etmesi 

durumunda, aday listelerinde bulunmayan iki gözlemci öğrencinin sandık alanında 

durmasına izin verilecektir. Bu öğrenciler sadece seçim esnasında gözlemci olarak 

bulunacak, seçimin akışını bozacak davranışlarda bulunmayacaklardır. Belirlenen 

öğrenciler seçime 2 gün kala dilekçe ile ilgili Fakülte Seçim Kuruluna bildirilmelidir. 

11. Seçmenler, sandık başında oy kullanacaklara müdahale, telkin ve tavsiyede bulunamaz. 

12. Oy kullanılması için ayrılan bölgeye fotoğraf makinası, cep telefonu, video çekim aleti vb. 

görüntü kaydedici cihazlar sokulamaz. 

13. Oylar aşağıda belirtilen durumlarda geçersiz sayılır: 

a) Oy pusulalarının ilgili Fakülte Dekanlığı tarafından onaysız olması,  

b) Birden fazla aday isminin yazılmış olması, 

c) Seçmenin kendi Bölüm/Program dışında bir adayın ismini yazmış olması,  

d) Oy kullanma saatleri dışında oy kullanılması, 

e) Oy pusulalarının üzerinde karalama yapılmış olması, 

f) Farklı bir kişinin bilgileriyle oy kullanılmaya çalışılması 

14. Oyların sayımı; oy kullanım işlemi tamamlandıktan sonra sandık başkanı ve görevlileri 

tarafından yapılacak ve her sandığa ait sayım sonucu bir tutanakla kayıt altına alınacaktır. 

Oy pusulaları ve oy sayım tutanağı sandık görevlileri tarafından aynı gün Fakülte Seçim 

Kuruluna teslim edilecektir.  

15. Oylar sayılırken sandık başında isterlerse adaylarda bulunabilirler, adayların dışında başka 

kişiler bulunamazlar. 

16. Sandıkların hepsi aynı yerde açılacaktır. Sandık, sandık görevlileri ve adayların kendi 

aralarından belirleyeceği iki kişi ile birlikte tutanak altına alınarak; seçim komisyonuna 

teslim edilir. 

17. Sayımdan önce oy kullanan kişi sayısı ile sandıktan çıkan pusula sayısı eşit olmalıdır. 

18. Oy kullanan kişi sayısı ile sandıktan çıkan pusula sayısı eşitse, geçersiz oylar sayılarak 

rakam dışı bırakılır. 

19. Sandıktan çıkan pusula sayısı fazla ise; sandık başkanı kapalı halde olan 

zarflardan/kağıtlardan rastgele, fazla olan sayı kadar pusulayı sandıktan çeker ve sayım dışı 

bırakır. 

20. Sayım sonrasında; aldığı oy sayısına bağlı olarak Bölüm/Programın en çok oyu alarak 

kazananı, bölüm öğrenci temsilcisi olarak belirlenir. 

21. Öğrenci temsilciliği seçim sonuçları Seçim Kurulu tarafından ilan edilecektir. Seçim 

sonuçlarına takvimde belirtilen süre içinde itiraz edilebilecektir. İtiraz sonuçları Seçim 

Kurulu tarafından sonuca bağlanarak kesin seçim sonuçları seçimden en geç iki gün sonra 

ilgili Fakülte Dekanlığı tarafından resmi yazıyla Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına 

gönderilecektir. Takvimde güncelleme yapılabilecektir. 



22. Seçim sonuçları, Seçim Kurulu tarafından bölüme ait resmî internet sitesinden ve yine 

bölüm resmi sosyal medya hesaplarından duyurulur. 

23. Yukarda belirtilen usullere uymayanlar hakkında ilgili birimlerce gerekli disiplin 

soruşturması başlatılacaktır. 

24. Öğrenci temsilciliği seçimi süreci ve oy kullanma ve sonuçlarının ilanı süreci, ilgili Fakülte 

Dekanlığı ve Bölüm Başkanlığı uhdesinde yürütülecektir. 

25. Kesinleşen bölüm öğrenci temsilcileri kendi aralarında Fakülte temsilcilerini takvimde 

belirtilen tarihlerde Seçim Kurulunun uhdesinde seçecek ve bu seçim sonucu da tutanak 

altına alınarak ilgili Fakülte temsilcisinin ismi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına resmî 

yazıyla gönderilecektir.  

26. Fakülte öğrenci temsilcileri, Öğrenci konseyini teşekkül ettirmek üzere Üniversite Seçim 

Kurulu Başkanlığında toplanacak ve ‘13/06/2020 tarih ve 31154 sayılı Yükseköğretim 

Kurumları Öğrenci Konseyleri Ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi 

Yönetmeliğinin’ 11. maddesinin birinci fıkrası gereğince öğrenci konseyi başkanlığını, 

fakülte adlarının alfabetik sıralamasına göre belirlenen birimin öğrenci temsilcisi 

üstlenecektir. Bu sonuç tutanak altına alınarak Üniversite internet sitesinde 

yayımlanacaktır. 

27. Tüm esaslar, 13/06/2020 tarih ve 31154 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğrenci 

Konseyleri Ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği 

hükümlerine uygun olarak yürütülecektir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

 

Hüküm Bulunmayan Haller 

MADDE 4-(1) Bu esaslarda hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri, 

Senato ve ilgili kurul kararları uygulanır. 

 

Yürürlük 

MADDE 5-(1) Bu usul ve esaslar, Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte 

yürürlüğe girer. 

 

MADDE 6-(1) Bu usul ve esaslara ait hükümleri, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü 

yürütür. 

 

 

 


