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NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ 

ÖĞRENCİ KONSEYİ SEÇİMİ USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1 - Bu yönergenin amacı; Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nde yapılacak olan öğrenci konseyi seçimlerine ilişkin 

usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 -Bu Yönerge; Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nde ön lisans ve lisans öğrencilerini temsil etme yetkisiyle kurulan 

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi öğrenci konseyi seçiminin usul ve esaslarına ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3- Bu yönerge, 13.06.2020 tarih ve 31154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci 

Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği’nin 23’üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 - Bu Yönergede geçen; 

a) Akademik Birim: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nin fakülte ve meslek yüksekokulunu, 

b) Akademik Birim Seçim Kurulu: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nin fakülte ve meslek yüksekokulu yönetim kurullarınca 

oluşturulan seçim kurulunu, 

c) Bölüm/program öğrenci temsilcisi: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nin; fakülte, meslek yüksekokullarındaki her bir 

bölüm/program öğrencilerinin, kendi aralarından, bulundukları bölüm/program öğrencilerini, öğrenci konseyinde temsil etmesi için 

seçtiği öğrenciyi, 

ç) Fakülte/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisi: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nin; fakülte, meslek yüksekokullarındaki 

bölüm/program/öğrenci temsilcilerinin, kendi aralarından, bulundukları fakülte, meslek yüksekokulu öğrencilerini öğrenci konseyinde 

temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi, 

d) Seçim İzleme Kurulu: Bir öğretim elemanı başkanlığında aday olmayan iki öğrenciden oluşan Akademik Birim Seçim 

Kurulu tarafından oluşturulan kurulu, 

e) Rektörlük: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünü, 

f) Üniversite: Nuh Naci Yazgan Üniversitesini, 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

 

Seçim takvimi  

MADDE 5 - Seçim takvimi, aralık ayına kadar rektörlükçe belirlenerek öğrenci bilgi sistemi ve web sayfası üzerinden 

elektronik ortamda ilan edilir. Bölüm/program öğrenci temsilcisi seçimlerinde adayların seçim öncesinde kendilerini tanıtmaları için 

seçim takviminde en az 7 gün süre verilir, bu süre, seçimlerin yapılacağı tarihten bir önceki günün mesai bitiminde sona erer.  

Öğrenci temsilci adaylarında aranacak nitelikler 

MADDE 6 - Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde; 

a) İlgili fakülte, meslek yüksekokulunun en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci 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. 

Öğrenci temsilci adaylarının başvurusu 

MADDE 7- Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrenciler, seçim tarihinden en az bir hafta önce 6’ncı maddede belirtilen 

nitelikleri taşıdıklarını belirten belgelerle birlikte fakülte/meslek yüksekokulunun dekanlığına/müdürlüğüne adaylıklarını yazılı olarak 

bildirirler ve daha sonra başvurularını elektronik ortamda Üniversite Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yaparlar. Başvuruları kabul 

edilen adaylar öğrenci bilgi sistemi üzerinde ve diğer ortamlarda seçimlerin yapılacağı tarihten bir önceki günün mesai bitimine kadar 

seçim kampanyasını yürütebilirler. Seçim sürecinin elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin bir rehber hazırlanarak Rektörlük 

tarafından ilan edilir.  
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Akademik Birim Seçim Kurullarının teşkili  

MADDE 8 - Bölüm/program öğrenci temsilcisi seçimlerini yürütmek üzere ilgili akademik birim yönetim kurulunca üç 

öğretim elemanından oluşan Akademik Birim Seçim Kurulu oluşturulur ve ilan edilir.  

Akademik Birim Seçim Kurullarının görevleri  

MADDE 9 - Akademik Birim Seçim Kurullarının başlıca yetki ve görevleri aşağıda belirtildiği gibidir. 

a) Bir öğretim elemanı başkanlığında aday olmayan iki öğrenciden oluşan Seçim İzleme Kurulunu oluşturmak. 

b) Başvuranları 6’ncı maddede belirtilen nitelikler bakımından değerlendirerek adaylıklarını ret veya kabul etmek. 

c) Bölüm/program öğrenci temsilciliğine aday olmalarında sakınca bulunmadığı belgelerle tespit edilen öğrencilerin seçim 

takviminde belirlenen süre içerisinde kayıtlarını elektronik ortamda Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapmalarını sağlamak. 

ç) Adaylığı kesinleşenleri ilan etmek ve adaylık itirazlarını inceleyerek karara bağlamak. 

d) Seçim sürecini yürütmek, sonuçlarını ilan etmek, olabilecek tüm itiraz ve şikayetleri incelemek ve karara bağlamak. 

e) Seçim kurallarını ihlal eden veya seçim güvenliğini tehlikeye atanlar hakkında gerekli işlemleri yapmak. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Seçimlerin Yapılışı 

 

Bölüm, program öğrenci temsilcisi seçimi 

MADDE 10 - Seçimler Üniversite Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılır. Bölüm/program öğrenci 

temsilcisi adayı olacak öğrenciler kendi şifreleriyle Üniversite Öğrenci Bilgi Sistemine girerek Konsey Seçimleri menüsünden adaylık 

kaydını yaparlar. Akademik Birim Seçim Kurulu tarafından uygun bulunan öğrencilerin adaylığı onaylanır.  

Bölüm/program öğrenci temsilcisi, bölüm/program öğrencilerince, kendi aralarından, seçime katılanların çoğunluğuyla bir 

defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir. Seçim sonuçları Akademik Birim Seçim Kurulları tarafından tutanak altına alınır. 

Fakülte/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisi seçimi 

MADDE 11 - Fakülte/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisi bölüm/program öğrenci temsilcilerince kendi aralarından, 

seçime katılanların çoğunluğuyla ve iki yıl için seçilir. Sadece bir bölüm/program bulunan fakülte/meslek yüksekokullarında var olan 

bölüm/program öğrenci temsilcisi, söz konusu fakülte/meslek yüksekokulunun temsilcisi olarak görev yapar. 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Hüküm Bulunmayan Haller 

MADDE 12 - Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim 

Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği ve diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 13 - Bu Yönerge, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Senatosu ve Mütevelli Heyet tarafından kabul edildiği tarihte 

yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 14 - Bu Yönerge hükümlerini Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü yürütür.  


