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T.C. 

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ  

Öğrenci Konseyi Seçim Uygulama Esasları 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç   

Madde 1- (1) Bu uygulama esaslarının amacı, Erzincan Binali Yıldırım 

Üniversitesi’nin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim,  

araştırma,  sağlık,  spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasında öğrencilerin görüşlerini 

belirlemek,  yönetim organlarına bildirmek ve yönetim organları ile öğrenciler arasındaki 

iletişimi oluşturmak amacıyla kurulacak olan Öğrenci Konseyi'nin seçim ve çalışma esaslarını 

düzenlemektir.  

 

Kapsam  

Madde 2-(1) Uygulama esaslarında öngörülen hususlar, Erzincan Binali Yıldırım 

Üniversitesi’nin ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerini kapsar. 

 

Dayanak 

Madde 3- (1) Bu uygulama esasları, 20.09.2005 tarihli ve 25942 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim 

Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.           

 

Tanımlar   

Madde 4-(1) Bu uygulama esaslarında geçen kavram ve tanımlar aşağıda belirtilmiştir.   

a) Birim: Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitüleri, 

b) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Temsilcisi: Fakülte, yüksekokul, 

meslek yüksekokulu veya enstitüler altında eğitim veren her bir bölüm, program, anabilim 

dalı veya anasanat dalı öğrencilerinin, bulundukları akademik birimin öğrencilerini temsil 

etmesi için kendi aralarından seçtiği öğrenci temsilcisini, 

c) Birim Öğrenci Temsilcisi: Her birim bünyesindeki bölüm/program/anabilim 

dalı/anasanat dalı temsilcilerinin kendi aralarından seçtikleri öğrenci temsilcisini, 

d) Üniversite Öğrenci Konseyi: Birim öğrenci temsilcileri tarafından oluşturulan kurulu, 

e) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu: Birim öğrenci temsilcilerinin katılımıyla 

gerçekleştirilen Öğrenci Konseyinin genel kurulunu, 

f) Öğrenci Konseyi Divan Kurulu: Öğrenci Konseyi Genel Kurulunca öğrenci konseyi 

gündem maddelerinin bu uygulama esasları hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi için 

seçilen kurulunu, 

g) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu: Öğrenci Konseyinin yönetim organını, 

h) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu: Öğrenci Konseyinin denetleme organını, 

ı) Öğrenci Konseyi Başkanı: Öğrenci Konseyinin ve Öğrenci Konseyi Yönetim 

Kurulu'nun başkanını, 

i) Aktif Kayıtlı Öğrenci: Öğrencilik haklarından faydalanan öğrenciyi, 

j) Salt çoğunluk: Çift sayılarda yarıdan bir fazlaya tekabül etmekte iken; tek sayılarda, 

sayının yarısı alınarak elde edilen küsuratlı sayının bir üst sayıya yuvarlatılmasıyla elde edilen 

çoğunluğu, 

ifade eder. 
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Seçimler   

Madde 5-(1) Seçimler ve kurulların oluşumu iki yılda bir eğitim-öğretim yılı 

başlangıcından itibaren geç kasım ayının ikinci haftasında tamamlanır. Öğrenci 

Temsilcilerinin ve Kurulların görev süresi iki yıl olup, seçim sonuçlarının ilanı ile başlar ve 

bir sonraki seçim sonuçlarının ilanı ile sona erer. 

 

Üniversite Seçim Kurulu ve Görevleri 

Madde 6-(1) Üniversite Seçim Kurulu,  bir Rektör Yardımcısı başkanlığında, Rektör 

tarafından görevlendirilecek başkan dâhil en az altı öğretim üyesi ve Öğrenci İşleri Daire 

Başkanından oluşur.  Kurulun görevleri, 

a) Rektörlükçe belirlenen seçim takvimini duyurmak,  

b) Seçimin düzenli ve güvenli bir şekilde yapılması için her türlü plânlamayı yapmak,  

c) Birim öğrenci temsilcileri arasından Konsey Başkanlığı, Yönetim ve Denetim 

Kurulu üyeliği için aday öğrencilerin başvurularını almak, seçimin yapılmasını sağlamak ve 

yapılan itirazları inceleyip karara bağlamak,    

ç) Geçerli/geçersiz oy tanımlarını yapmak,     

d)  Seçim sonucunu bir tutanak ile Rektörlük Makamına sunmaktır. 

 

Seçim Kurulları ve Görevleri 

 

Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Seçim Kurulu ve Görevleri 

Madde 7-(1) Dekan/Müdür Yardımcısı başkanlığında birimin öğretim elemanı 

arasından Dekan/Müdür tarafından görevlendirilecek Başkan dâhil en az üç kişiden oluşur.  

Kurulun görevleri; 

a)  Öğrenci temsilcisi seçimlerini duyurmak,    

b) Rektörlükçe belirlenen seçim takvimi ile usul ve esaslarını bütün öğrencilerin 

görebileceği şekilde ilân etmek,  

c)Öğrenci temsilci adaylarının başvurularını almak ve adaylığa uygun olup 

olmadıklarını inceleyerek uygun adayları duyurmak, 

ç) Birim öğrenci temsilcisi seçimini yapmak, 

d) Birim seçimlerine yapılacak itirazları inceleyip karara bağlamak.  

e) Seçim sonuçlarını değerlendirerek,  Birim Öğrenci Temsilcisini bir tutanakla 

akademik birim yönetimi aracılığıyla Üniversite Seçim Kuruluna bildirmek, 

f) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcisi seçimleri için en az 

üç öğretim elemanından oluşan bir seçim komisyonu belirleyerek seçimin yapılmasını 

sağlamaktır. 

 

Öğrenci Temsilcisi Adayı Olma ve Oy Kullanma Koşulları   
Madde 8-(1) Öğrenci temsilcisi seçimlerinde; 

a) Birimin ilgili bölüm/program/anabilim dalının aktif kayıtlı öğrencisi olmayanlar, 

b)Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç 

işlemiş olanlar, 

c) Seçimin yapıldığı yarıyılda özel öğrenci statüsünde bulunanlar, 

ç) Seçimin yapıldığı tarihte değişim programı öğrencisi olanlar, 

d) Seçimin yapıldığı yarıyılda kayıt dondurmuş olanlar,  

aday olamaz ve oy kullanamazlar. 

(2) Yan dal öğrencileri yan dal yaptığı programda oy kullanamaz ve aday olamaz. 

(3) Herhangi bir siyasi parti ve yan kuruluşunun üyesi olanlar seçimlerde aday olamaz.  

(4) Seçildikten sonra yukarıda belirtilen yeterlik şartlarını kaybeden temsilci, temsilcilik 

niteliğini kaybeder. 
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Seçimlerde Uygulanacak İlkeler ve Yöntemler 

Madde 9- 

a) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalına öğrenci alınan fakülte/enstitü ve 

yüksekokullarda her bir bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerince, kendi 

aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için 

öğrenci temsilcisi seçilir.  

Bölüm/program/anabilim dalı öğrenci temsilcilikleri seçimlerinde, seçimin yapılabilmesi için 

birinci tur seçimlerde seçimin yapıldığı bölüm/program/anabilim dalına kayıtlı öğrencilerin 

(varsa ikinci öğretim öğrencileri dahil) en az %60'ının, ikinci turda ise en az %50'sinin seçime 

katılması şarttır. İlk iki turda seçim yapılamaz ise üçüncü turda katılım oranı şartı aranmaz. 

b) Tek programlı olan akademik birimlerde (Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk 

Fakültesi vb.)  temsilci seçiminde aktif kayıtlı bütün öğrencilerin katılımıyla, birden fazla 

programlı birimlerde ise bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı düzeyinde öğrenci 

katılımı ile seçimler yapılır. 

c) Akademik birimlerdeki programlarda birinci ve ikinci öğretim programları varsa bu 

iki program tek bir program gibi değerlendirilerek bir temsilci seçimi yapılır.  

ç) İlgili birimlerin seçimleri internet üzerinden yapılabilir. Seçimlerin internet 

üzerinden gerçekleştirilmesi ile ilgili hususlar Üniversite Seçim Kurulu tarafından belirlenir 

ve ilan edilir.  

d) Seçim yapılacak birimler veya bölüm/program/anabilim dallarında aktif kayıtlı 

öğrencilerin isim listeleri ilgili bölüm başkanlıklarınca, seçimlerden en geç iki gün önce ilgili 

seçim kurullarına bildirilir. Bu listeler aday öğrenciler ile paylaşılmaz.  

e) Öğrenciler oylarını kullanırken kimlik kartı, jet kart ya da öğrenci belgesini ilgili 

seçim kuruluna ibraz etmek zorundadırlar. 

f) Bölüm/program/anabilim dalı düzeyinde temsilci seçimi yapılıyor ise, birim öğrenci 

temsilcisi, bu temsilciler arasında yapılacak seçimle belirlenir. 

g) Seçimlerde oyların salt çoğunluğunu alan aday birim temsilcisi ve aynı zamanda 2 

yıl süreyle konsey üyesi olur.  

ğ) Salt çoğunluğun sağlanamadığı durumlarda o birim/bölüm/program/anabilim 

dalının öğrenci temsilcisi seçilmemiş sayılır. 

h) Birim Öğrenci temsilcileri, Öğrenci Konsey Başkanını seçmek için, Üniversite 

Seçim Kurulu’nun belirlediği tarih ve yerde toplanır ve yönergede belirlenen esaslara göre 

Üniversite Öğrenci Konsey Başkanını seçerler.   

ı) Konsey Başkanı seçimi, üniversite seçim kurulunun gözetiminde birim temsilcileri 

arasından, gizli oy açık sayım ile yapılacak seçimle belirlenir.  

i) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin, 

üyelerini, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçtiği; 

başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman, halkla ilişkiler ve bilişim sorumlusu, dış 

ilişkiler sorumlusu, çalışma grupları sorumlusu, eğitim sorumlusu ve sağlık, spor ve kültür 

sorumlusu olmak üzere toplam dokuz öğrenciden; Öğrenci Konseyi Genel Kurulu'nda bu 

sayıyı oluşturacak yeterli temsilci olmaması durumunda başkan, genel sekreter, sayman, 

eğitim sorumlusu ve sağlık, spor ve kültür sorumlusu olmak üzere beş öğrenciden oluşur. 

Öğrenci konseyi yönetim kurulu seçimi bireysel veya liste şeklinde başvuru ile yapılabilir.  

j) Seçimlerle ilgili her türlü itiraz, seçim sonuçlarının ilanını izleyen ilk iş günü içinde 

seçimin yapılmasından sorumlu ilgili seçim kuruluna yapılır. Seçim kurulları gerekli 

incelemeleri yaparak itirazları en geç iki gün içinde karara bağlarlar.  Birim ve Üniversite 

Seçim Kurulu yapılan itirazlar sonucunda seçimlerin yenilenmesine karar verirse,  seçimler 

karar tarihinden itibaren en geç dört gün içinde yenilenir. 
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Adaylık Başvurusu ve Adayların Tanıtım Çalışmaları 

Madde 10- 

a) Birim Seçim Kurulu, seçimle ilgili duyuruları, öğrenci temsilciliği seçimleri için 

başvuran öğrenci temsilcisi adaylarının adlarını, tanıtım ve propaganda mahiyetindeki her 

türlü ilân ve afişlerini, inceleyerek binaların uygun yerlerinde bulunan ilan tahtalarına asarak 

duyurur. Bu belgeler oy kullanma tarihinden bir gün öncesine kadar ilan panolarında askıda 

kalır. 

b) Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitüler ile bu birimlerde seçim 

yapılacak bölüm/program/anabilim dalları seçimleri ve birim temsilcisi seçimleri için adaylık 

başvuruları Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitülerde oluşturulacak seçim 

kuruluna yapılır. 

c) Öğrenci Konseyi Başkanlığı, yönetim ve denetim kurulu seçiminde adaylık 

başvuruları seçim takviminde belirtilen yer ve tarihte Üniversite Seçim Kuruluna yapılır.  

 

Hüküm bulunmayan haller  

MADDE 11 – (1) Bu uygulama esaslarında hüküm bulunmayan hâllerde; 

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci 

Konseyi Yönetmeliği hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, Üniversite Yönet im 

Kurulu kararları uygulanır. 

 

Yürürlük  

Madde 12-(1) Bu uygulama esasları Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 

Senatosunda onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.   

 

Yürütme  

Madde 13- (1) Bu uygulama esasları hükümlerini Erzincan Binali Yıldırım 

Üniversitesi Rektörü yürütür.   

 

 

Senato Karar Tarihi : 14/08/2018  

Senato Karar Sayısı  : 09/07 

 

 

 


