T. C.
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ KONSEYİ SEÇİM YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, ön lisans ve lisans öğrencilerini temsil etme yetkisi ile Ankara
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan öğrenci konseyi üyelerinin belirlenmesi ve
organlarının oluşturulması için yapılacak seçimlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, 13/06/2020 tarihli ve 31154 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi
Yönetmeliğinin 23 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 - (1) Bu Yönergede geçen;
a) AYBÜ: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesini,
b) Bölüm/program öğrenci temsilcisi: AYBÜ fakülte/ konservatuvar/ meslek yüksekokulundaki her
bir bölüm/program öğrencilerinin, bulundukları bölüm/program öğrencilerini öğrenci konseyinde temsil
etmesi için kendi aralarından seçtiği öğrenciyi,
c) Fakülte/konservatuvar/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisi: AYBÜ’nün bölüm/program
öğrenci temsilcilerinin, bulundukları fakülte/ konservatuvar/ meslek yüksekokulu öğrencilerini öğrenci
konseyinde temsil etmesi için kendi aralarından seçtiği öğrenciyi,
ç) ÖİDB: AYBÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nı,
d) Öğrenci konseyi: AYBÜ öğrencilerinin aralarında demokratik usullerle kurdukları birliği,
e) Öğrenci konseyi başkanı: AYBÜ öğrenci konseyinin ve öğrenci konseyi yönetim kurulunun
başkanını,
f) Öğrenci konseyi denetleme kurulu: AYBÜ öğrenci konseyinin denetleme organını,
g) Öğrenci konseyi genel kurulu: AYBÜ’nün fakülte/ konservatuvar/ meslek yüksekokulu öğrenci
temsilcileri ile bölüm/program öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,
ğ) Öğrenci konseyi yönetim kurulu: AYBÜ fakülte/ konservatuvar/ meslek yüksekokulu öğrenci
temsilcilerinden oluşan kurulu,
h) Rektörlük: AYBÜ Rektörlüğünü,
ı) Yönetmelik: Dayanakta belirtilen mezkûr yönetmeliği,
i) Yükseköğretim kurumları ulusal öğrenci konseyi: Türkiye’deki yükseköğretim kurumları öğrenci
konseyleri başkanlarının bir araya gelerek kurduğu öğrenci birliğini
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Seçimlere İlişkin Esaslar, Seçim Kurulları ve Süreçler
Seçimlere ilişkin esaslar
MADDE 4 - (1) AYBÜ öğrenci konseyi üyelerinin belirlenmesi ve organlarının oluşturulması için
yapılacak seçimler, Rektörlük tarafından oluşturulacak üniversite seçim kurulunca belirlenen takvime göre
Aralık ayına kadar ilgili seçim kurullarınca gerçekleştirilir.
(2) Seçimler yönetmelik ile bu yönerge hükümlerine göre iki (2) yılda bir, gizli oylama ve açık
sayımla yapılır. Üniversite seçim kurulu, seçim sürecinin elektronik ortamda yapılmasına karar verebilir.
(3) Seçimlerde fakülte dekanlıkları ile konservatuvar/ meslek yüksekokulu müdürlükleri tarafından
hazırlanan seçmen listesi esas alınır.
(4) Seçmenin kimliği, öğrenci kimliği ile belirlenir. Ayrıca kimlik belirlenmesinde kabul edilecek
resmi belgeler, üniversite seçim kurulunca seçimlerin başlangıcında tespit ve ilan edilir.
(5) Seçmen, oyunu tam bir serbestlikle kendisi kullanır vekâlet veremez.
(6) Seçimin yapılabilmesi için birinci tur seçimlerde, ilgili öğrencilerin salt çoğunluğunun seçime
katılımı şarttır. Öğrenci temsilcileri, kendi aralarından seçime katılanların salt çoğunluğuyla bir defaya
mahsus seçilir. Seçimin ikinci tura kalması halinde ise salt çoğunluk aranmaz.
(7) Seçimde eşitlik bozulmazsa genel not ortalaması yüksek olan aday seçilmiş sayılır.
(8) Bu yönergeye veya seçim kurulu tarafından belirlenmiş şekil ve usul kurallarına aykırı olan ile
aday olmayan öğrencilere verilen oylar geçersizdir.
(9) Seçilen bölüm/program öğrenci temsilcileri en geç beş (5) iş günü içinde, ilgili fakülte/
konservatuvar/ meslek yüksekokulu seçim kurulu başkanının daveti üzerine ve başkanlığında, belirlenen
mekânda toplanarak bir üst kurula katılacak temsilciyi seçer ve sonuç üniversite seçim kuruluna bildirilir.
(10) Seçim kurulları gerek gördüğü hallerde, seçimlere nezaret etmek üzere bir veya daha fazla
üyesini görevlendirebilir. İlgili seçim kurulu seçimlerin yenilenmesine karar verirse, bu karara müteakip en
geç beş (5) iş günü içinde seçimler yenilenir.
(11) Adayların ad ve soyadları, aldıkları oy sayısı, kullanılan ve geçerli oy sayısı, ilgili toplantı ve
karar tutanağına yazılır. Seçim sonuçları, ilgili seçim kurulu tarafından denetlenir ve seçim tarihlerini takip
eden en çok bir hafta içinde onaylanan sonuçlar üniversite seçim kuruluna teslim edilir.
(12) İlgili kurullar yürüttükleri tüm iş ve işlemlere dair kararlarını kendi tutanaklarına yazarak
sayfalarını numaralamak, mühürlemek ve imzalamak suretiyle onaylar.
(13) Öğrenci konseyinin tüm organlarındaki temsilcilerin görevi, başkaca bir nedenle sona ermesi
hariç, bir sonraki olağan öğrenci konseyi seçiminin sonuçlarının ilan edildiği tarihe kadar devam eder.
(14) Öğrenci temsilcisi olanların ERASMUS programı ile yarım dönem için yurtdışında
öğrenciliklerine devam etmeleri halinde, öğrenci temsilcilik görevleri de devam eder.
Seçmen listesi düzenlenmesi
MADDE 5 - (1) Öğrenci İşleri Bilgi Sistemindeki öğrenim bilgileri esas alınarak üniversite seçim
kurulunca belirlenecek usul ve esaslara göre her seçim döneminde fakülte dekanlıkları ile konservatuvar/
meslek yüksekokulu müdürlükleri tarafından seçmen listesi hazırlanır. Öğrenci seçmenlik sıfatının
tayininde bu liste esastır.
(2) Sandık seçmen listesinde yazılı olmayan öğrenci seçmen oy veremez ve her öğrenci seçmen,
listesinde kayıtlı olduğu sandıkta oy kullanabilir.
(3) Seçmen listesine, seçmen bir kez yazılır ve birden fazla oy kullanamaz.
(4) Sandık bölgelerini de gösteren seçmen listeleri, seçim dönemlerinde ilgili öğrencilerin kolaylıkla
görüp okuyabileceği şekilde askıya çıkarılır.
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(5) Listelerin hangi tarihlerde nerelere asıldığı ve askıdan indirildiği tarih, ilanın ne suretle yapıldığı,
ilgili seçim kurullarınca tutanakla tespit edilir.
(6) Asılı kaldıkları sürece, bu listelerin korunmasından güvenlik amirleri ve memurları sorumludur.
(7) Sandık seçmen listesi oy verme gününden beş gün önce;
a) Her sandık için iki nüsha sandık kurulu başkanına,
b) Birer nüsha ilgili seçim kurulu başkanlıklarına gönderilir.
Seçilme yeterliği
MADDE 6 - (1) Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aranan şartlar şunlardır:
a) İlgili fakültenin/ konservatuvarın/ meslek yüksekokulunun en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci
olmak.
b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmamak.
c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmamak.
ç) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olmak.
d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olmak.
e) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü olması.
f) Terör örgütlerine aidiyet veya iltisak ya da bunlarla irtibatı olmamak.
g) Azami öğrenim süresini doldurmamış veya bir sonraki olağan seçim dönemine kadar
doldurmayacak olmak.
ğ) Transkriptine göre, seçimin yapılacağı yarıyıl sonunda mezun olma olasılığı bulunmamak.
(2) Çift anadal/ yandal öğrencileri, sadece anadal programlarında aday olabilir.
(3) Özel öğrenciler ile değişim programı kapsamında AYBÜ’de öğrenim görenler, aday olamazlar.
Seçmen
MADDE 7 - (1) AYBÜ’nün bölümlerinde/ programlarında aktif olarak öğrenime devam eden
öğrenciler seçme hakkına sahiptir.
(2) Çift anadal ve yandal öğrencileri veya birden çok programda öğrenci olanlar, üniversiteye
kaydolduğu anadal bölümü/ programı dışında oy kullanamazlar.
(3) Aşağıdaki kimseler seçmen olamazlar:
a) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmuş olanlar.
b) Azami öğrenim süresini dolduranlar.
c) Hükümlü olarak ceza infaz kurumlarında bulunanlar.
ç) Özel öğrenciler.
d) Değişim programı kapsamında AYBÜ’de öğrenim görenler.
Seçim kurulları
MADDE 8 - (1) AYBÜ’de öğrenci konseyi üyelerinin belirlenmesi ve organlarının oluşturulması için
yapılacak seçim işleri, üniversite seçim kurulu başkanlığında ilgili seçim kurullarınca yürütülür. Akademik
ve idari birimler, seçim kurullarının istediği bilgi ve belgeleri, süresinde ve doğru göndermekle yükümlüdür.
(2) Sandık kurullarından gelen sonuç tutanaklarının, ilgili seçim kurullarınca birleştirilmesi ve
seçim sonuçlarının belirlenmesi işlemleri, açık ve aralıksız olarak yapılır.
Üniversite seçim kurulu
MADDE 9 - (1) Üniversite seçim kurulu, başkanlığı yürütecek bir rektör yardımcısı ve üniversite
öğretim elemanları ile idari personel arasından belirlenecek başkan dâhil en az beş (5) kişiden oluşur. Kurula
iki (2) yedek üye de belirlenir.
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(2) Öğrenci konseyi seçimleriyle ilgili sekretarya, ÖİDB tarafından yürütülür.
(3) Üniversite seçim kurulunun yetki ve görevleri şunlardır:
a) Temsilci seçimi yapılacak akademik birimleri belirlemek.
b) Seçim takvimini belirlemek ve duyurmak.
c) Fakülte/ konservatuvar/ meslek yüksekokulu seçim kurulunca iletilen adaylık başvurularını
seçilme yeterliği bakımından değerlendirmek ve seçime katılacak adayları, seçimin başlangıç tarihinden
itibaren 10 (on) gün içinde ilan etmek.
ç) Fakülte dekanlıkları ile konservatuvar/ meslek yüksekokulu müdürlükleri tarafından hazırlanacak
seçmen listesini onaylayarak ilan etmek.
d) Alt seçim kurullarının teşekkülünü sağlamak, bu kurulların teşekkülüne, işlemlerine ve kararlarına
karşı varsa itirazları ivedilikle karara bağlamak.
e) Fakülte/ konservatuvar/ meslek yüksekokulu seçim kurulunca seçim işlerinin yürütülmesine dair
sorulan hususları ivedilikle cevaplandırmak ve seçimin düzenle yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak.
f) Seçimler sırasında güvenlik için gerekli tedbirlerin alınmasını ve seçim kurallarını ihlal eden veya
seçim güvenliğini tehlikeye atanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak, gerektiğinde
adaylıkları iptal etmek ve haklarında disiplin soruşturması açılıp açılmaması hususunda karar vermek üzere
yetkili disiplin amirine bildirmek.
g) Bu yönergede söz konusu edilen bütün işlemlerin gerektirdiği form, zarf, oy pusulası, liste gibi her
türlü basılı kâğıtta yer alacak bilgileri belirlemek ve bunların tasarım ve baskısını yaptırmak, bunların
ilgililere yeterli sayıda ve zamanında alındı belgeleri karşılığında iletimini sağlamak.
ğ) Her sandıkta kullanılacak oy pusulalarını numaralayıp mühürledikten sonra, ilgili birime göre
paketler haline getirerek yeteri kadar zarf ile birlikte ilgili seçim kuruluna göndermek.
h) Seçim sonuçlarının üst seçim kurullarına gönderilmesine dair usul ve esasları belirlemek.
ı) Seçim sonuçlarını tutanaklar halinde Rektörlük Makamına sunmak ve akabinde uygun görülen
mecrada üç (3) gün süre ile askıda tutmak.
i) Seçimlere ilişkin her türlü iş ve işlemi yürütmek, ilgili duyuruları yapmak ve seçimin bitiminde
oyların hemen sayılarak sonucun tutanakla bir hafta içinde belirlenmesini sağlamak.
j) Oy sandıklarını sağlamak veya bu konudaki kuralları belirlemek.
k) Geçerli/geçersiz oy tanımlarını yapmak.
l) Bu yönergede verilen diğer görevleri yapmak.
Fakülte/ konservatuvar/ meslek yüksekokulu seçim kurulu
MADDE 10 - (1) Fakülte/ konservatuvar/ meslek yüksekokulu seçim kurulu, ilgili akademik birim
amiri tarafından görevlendirilen, başkanlığı yürütecek bir (1) yardımcısı ve başkan dâhil üç (3) öğretim
elemanından oluşur. Kurulun, öğretim elemanlarından iki de yedek üyesi vardır.
(2) Bu kurul, AYBÜ’nün; bölüm/ program öğrenci temsilcilerince kendi aralarından bir (1) fakülte/
konservatuvar/ meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisi seçmesini sağlar. Seçime katılanların çoğunluğunun
seçimi sonucu belirler.
(3) Fakülte/ konservatuvar/ meslek yüksekokulu seçim kurulunun yetki ve görevleri şunlardır:
a) Seçim çevresi içinde öğrenci temsilci seçimlerinin, bu yönerge esaslarına göre yürütülmesini
sağlamak için gereken bütün tedbirleri almak ve seçim işlerini denetlemek.
b) Bölüm/ program seçim kurulunca iletilen öğrenci temsilcisi adaylarının başvuru
formlarını, adaylık koşullarına ilişkin ön incelemeden geçirdikten sonra üniversite seçim kuruluna iletmek.
e) Bölüm seçim kurullarına oy sandıklarını ve bu yönergede yazılı diğer materyallerini iletmek.
f) Bölüm seçim kurullarının teşekkülüne, işlemlerine ve kararlarına karşı yapılan itirazları inceleyip
karara bağlamak.
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g) Bölüm seçim kurulları başkanlıklarınca seçim işlerinin yürütülmesi hakkında sorulacak hususları
cevaplandırmak.
ğ) Seçim sonuçlarını tutanaklar halinde üniversite seçim kuruluna bildirmek.
h) Yönerge ile kendisine verilen başkaca görevleri yapmak.
Bölüm/ program seçim kurulu
MADDE 11 - (1) Bölüm/ program seçim kurulu, ilgili birim amiri tarafından görevlendirilen,
başkanlığı yürütecek bir (1) yardımcısı ve başkan dâhil üç (3) öğretim elemanından oluşur. Kurulun, öğretim
elemanlarından iki (2) de yedek üyesi vardır.
(2) Bu kurul, bölüm/ program öğrencilerinin kendi aralarından, bir (1) bölüm/ program öğrenci
temsilcisi seçmesini sağlar. Seçime katılanların çoğunluğunun seçimi sonucu belirler.
(3) Bölüm/ program seçim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:
a) Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerin başvurularını yazılı olarak almak ve bunları
fakülte/ konservatuvar/ meslek yüksekokulu seçim kuruluna iletmek.
b) Sandık kurullarını tespit etmek ve görevlendirmek.
c) İlgili seçim kurulunca belirlenen bina, yapı ve benzeri yerlerde, oy serbestliğini ve gizliliğini
sağlayacak şekilde sandığın konulacağı yeri tayin etmek ve ilgili yerlere gerekli yönlendirmeleri koymak.
ç) İçerisi dışardan gözetlenemeyecek ve oy pusulasını seçmenin inceleyip zarflayabileceği şekilde
düzenlenmiş kapalı oy verme yerinde masa veya benzeri bir şey bulundurmak.
d) İlgili materyalleri içeren paketleri sandık kuruluna tutanakla teslim etmek.
e) Öğrenci temsilci seçimlerini bu yönerge esaslarına göre düzenlemek, sonuçları tutanakla fakülte/
konservatuvar/ meslek yüksekokulu seçim kuruluna bildirmek.
Sandık kurulu
MADDE 12 - (1) İlgili seçim kurulu tarafından bölüm öğretim elemanları veya diğer görevliler
arasından beş (5) asıl ve beş (5) yedek üye belirlenir.
(2) Seçim sandıklarının başında, ilgili seçim kurulunca belirlenen ve öğrenci olmayan bir üniversite
personeli bekler.
(3) Sandık kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:
a) Seçimleri salahiyetle yürütmek, seçimin bitiminde oyları hemen saymak ve sonucu tutanakla ilgili
seçim kuruluna iletmek.
b) Seçimin yapılacağı yere sandığı, seçmen listelerini ve pusulaları seçim günü en geç saat 08:30'da
getirmek, oy verme işlemi başlamadan önce sandık kurulu başkanı vasıtasıyla sandığın boş olduğunu hazır
bulunan sandık kurulu üyeleri ile müşahitler önünde tespit ederek sandığın kapatılmasını ve mührü
bozulmadan açılamayacak şekilde mühürlenmesini sağlamak.
c) Zarfları ve oy pusulalarını sayarak her birinin üzerine ilgili akademik veya idari birimin mührünü
basmak.
ç) Oy verme günü, saat 09:00’dan 18:00’e kadar geçecek zaman, oy verme süresinde; saat on yediye
geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenlerin oylarını kullanmasını sağlamak.
d) Seçmenin; cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme
sağlayıcı cihazlarla kapalı oy verme yerine girmesini engellemek.
e) Oyunu kullanan seçmenin kimlik kartını alırken seçmen listesindeki adı karşısına imzasını atmasını
sağlamak.
f) Oy verme işleminin bitiminde; seçmen listesinde yazılı seçmenlerin toplamı ile adları hizasındaki
imzalar sayılarak oy vermiş olanların toplamını tespit etmek ve tutanağa geçirmek, kullanılmayan oy
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pusulaları ve zarfları da sayarak böylece kurula teslim edilen zarf veya oy pusulaları toplamına uygun olup
olmadığını kontrol etmek.
g) Sandık Kurulu başkanı vasıtasıyla sandığın açılmasını sağlayarak çıkan zarfları iki defa saymak ve
geçerli olup olmaması yönünden kontrol etmek.
h) Oyların sayımını açık ve aralıksız yaparak geçerli ve geçersiz oyları tespit etmek ve toplam sayıyı,
oy kullanan seçmen sayısı ile karşılaştırarak doğrulamak.
ı) Oy vermenin bittiği saati ve bütün bu işlemleri, sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından
imzalanan ve mühürlenen tutanakla kayda almak.
i) Sayıma ilişkin evrak ve belgeleri, ilgili seçim kuruluna götürüp teslim etmek.
j) Kendisine bu yönerge ile verilen başkaca görevleri yapmak.
Seçim süreçleri
MADDE 13 - (1) Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrenciler, seçim takviminde belirlenen süre
içinde kendi bölüm/ program seçim kuruluna adaylıklarını yazılı olarak bildirir.
(2) Üniversite seçim kurulunca adaylığı onaylanan öğrenci listesi, seçim takviminde belirtilen süre
zarfında varsa itirazların da karara bağlanması ile kesinleşir ve ÖİDB tarafından ilan edilir.
(3) Adaylıkları onaylananlar, seçimlerin yapılacağı tarihten bir önceki günün mesai bitimine kadar
üniversite seçim kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde seçim kampanyasını yürütebilir.
(4) Oy verme işlemi seçim günü saat 09:00'dan 18:00’a kadar sürer. Seçmenler oy pusulalarını
öğrenci kimliğini göstererek sandık kurulundan alır ve gizli bir bölmede tercihini işaretledikten sonra
pusulalarını kapalı olarak sandığa atar ve seçmen listesini imzalayarak seçim yerini terk eder.
(5) Engelli seçmenlerin oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için sandık kurulunca gerekli tedbirler
alınır.
(6) Oy verme yerinde hazır bulunanlar, seçimler bittikten sonra sandık kurulunca açık olarak yapılan
sayım ve dökümü takip ederler.
(7) Seçim sonuçları, ilgili sandık kurulunca bölüm/ program seçim kuruluna tutanakla bildirilir. Bu
kurul tarafından tutanakta belirtilen seçime katılan öğrenci sayısı ve adayların aldıkları geçerli oy sayıları
kontrol edilerek öğrenci temsilcisi olmaya hak kazanan öğrencilerin bilgileri fakülte/ konservatuvar/ meslek
yüksekokulu seçim kuruluna teslim edilir.
(8) Fakülte/ konservatuvar/ meslek yüksekokulu seçim kurulunca bölüm/ program öğrenci
temsilcileri arasından bir (1) fakülte/ konservatuvar/ meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisi seçilmesi
sağlanır. Seçim sonuçları üniversite seçim kuruluna bildirilir.
(9) Seçim işlemleri ilgili takvime göre süresinde tamamlanır ve kesin sonuçlar üniversite seçim kurulu
tarafından ilan edilir.
(10) Seçilen öğrenci temsilcileri herhangi bir nedenle görevinden ayrılması veya öğrenci temsilcisi
seçilme niteliklerini kaybetmesi halinde, aynı seçim esaslarına göre, ilgili kurullarda bir ay içerisinde seçim
yapılır. Yeni seçilen kişi, yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar.
İtiraz mercileri
MADDE 14 - (1) Bu yönergede, kurulların kesin olduğu yazılı bulunmayan kararlarına karşı, her
kurulun bağlı olduğu üst kurul, itiraz merciidir. Üniversite seçim kurulunun re ‘sen veya itiraz üzerine
vereceği kararlar kesindir.
(2) Yazı veya sözle yapılacak itirazlar gerekçesiyle birlikte tutanağa yazılır. İtiraz edenin adı,
soyadı, açık adresi yazılarak imza ettirilir. Kimliğini ispat edemeyenlerin, delil ve gerekçe
gösteremeyenlerin itirazları incelenmez, bu sebeple incelenmediği tutanağa yazılır.

6

(3) Kurullar itirazlara ilişkin kararlarını salt çoğunlukla verirler. Oyların eşitliği halinde, başkanın
katıldığı taraf tercih olunur.
(4) İtirazlar yapıldığını takip eden iki (2) gün içinde, ilgili seçim kurulunca karara bağlanır.
Kurulların kararları tebliğ olunmaz. Ancak itiraz eden başvurduğu takdirde kendisine gösterilir ve isterse
bir suret de verilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Öğrenci temsilciliği görevinin sona ermesi
MADDE 15 - (1) İlgili akademik birimin yöneticisi tarafından aşağıdaki hallerde gerekli tespit
yapılarak durum Rektörlüğe bildirilir. Rektörlük, görevin sona ermesi gerektiği kanısına varırsa durumu
öğrenciye ve ilgili makamlara bildirir. Bu bildirimle, öğrenci temsilciliği kendiliğinden sona erer.
(2) Öğrenci temsilciliği görevini sona erdirecek durumlar şunlardır:
a) Bu yönergenin ilgili maddesinde sıralanan seçilme niteliklerinden herhangi birini yitirmek.
b) Görevlerini yerine getirmemek, aksatmak veya savsaklamak.
c) Mezuniyet veya başka bir nedenle AYBÜ’den ilişiği kesilmek ya da Yükseköğretim Kurumları
Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre uzaklaştırma veya çıkarma cezası almak.
ç) Akademik başarı gereğini arka arkaya iki yarıyıl yerine getirememek.
d) AYBÜ Rektörlüğü veya akademik ve idari birimlerce davet edildiği resmi toplantılara geçerli
mazeret bildirmeksizin arka arkaya iki kez veya bir yarıyılda toplam üç kez katılmamak.
(3) Öğrenci temsilciliği görevinin sona ermesiyle birlikte bu üyeliğe bağlı veya dayalı diğer görevler
de sona erer.
(4) Disipline ilişkin hususlar saklı olmak üzere, etik kural ihlallerinden Rektörlük tarafından
yaptırılacak soruşturma üzerine göreve son verilebilir. Bu soruşturmalarda “Yükseköğretim Kurumları
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.
(5) Bölüm/ program öğrenci temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle
süresi bitmeden önce görevinin sona ermesi halinde kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili bölüm/ program
için bir (1) ay içerisinde, Fakülte/ konservatuvar/ meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisi için ise on beş gün
içerisinde aynı usulle yeni bir temsilci seçilir. Bu durumun tatile denk gelmesi halinde seçim, takip eden ilk
eğitim-öğretim döneminin başlamasını müteakip bir (1) ay içerisinde yapılır. Yeni temsilci seçilinceye
kadar, ilgili temsilcilerin kendi aralarından seçeceği bir üye vekâlet eder.
Diğer hususlar
MADDE 16 - (1) Üniversitede seçimlerden sonra öğrenci alan fakülte, konservatuvar, meslek
yüksekokulu bölümlerinin/ programlarının temsilci seçimi, eğitimin başladığı akademik yılda yapılır.
Akademik yılın bahar döneminde eğitime başlayan bölümlerin temsilci seçimi ise takip eden akademik yılda
yapılır.
(2) Seçimlere ilişkin, üniversite web sayfalarından yapılacak duyurular tebliğ mahiyetinde olup
ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz.
(3) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde yönetmelik hükümleri uygulanır.
(4) Üniversite öğrenci konseyinin ihtiyaçları için gerekli bütçe Üniversite Yönetim Kurulunca
belirlenir ve AYBÜ Öğrenci Sosyal Hizmetler bütçesinden ödenek sağlanır.
(5) Öğrenci konseyi organlarının tüm üyeleri faaliyetlerinde, üniversitenin idari ve akademik
kararlarına uymak zorundadır. Ayrıca çalışmalarını, üniversite ile koordine etmek ve gerektiğinde ilgili
kurul ve kurumların onayını almak suretiyle ilgili mevzuata uygun olarak yürütmek durumundadır.
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Yürürlükten kaldırılan yönerge
MADDE 17 - (1) 18/4/2016 tarihli ve 2016/12/01 sayılı Senato Kararı ile çıkarılan “Ankara Yıldırım
Beyazıt Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 18 - (1) Bu Yönerge, AYBÜ Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 - (1) Bu Yönerge hükümlerini AYBÜ Rektörü yürütür.

AYBÜ Senatosu’nun Yönergeye İlişkin Kabul Kararının
Tarihi
Sayısı
18/11/2021
2021/19/03
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