
 

 

2021-2022 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ KONSEYİ BÖLÜM/PROGRAM TEMSİLCİLİĞİ 

SEÇİM KILAVUZU 

Sevgili Öğrencilerimiz, 

13.06.2020 tarih ve 31154 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanıp yürürlüğe giren “Yükseköğretim 

Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği” 

çerçevesinde 2021-2022 akademik yılı Öğrenci Konseyi Bölüm/Program Temsilciliği seçimleri 

gerçekleştirilecektir. 

Seçim takviminde belirlenen süre içinde Öğrenci Temsilciliği Aday Başvuru Formu ile Sağlık, Kültür 

ve Spor Daire Başkanlığına (Mahmutbey Yerleşkesi A Blok 0. Kat 8 nolu oda, Gayrettepe Yerleşkesi F 

Blok B1 FB103 Nolu Ofis) şahsen müracaat ederek veya taranmış dilekçelerini sks@altinbas.edu.tr 

adresine e-posta göndererek başvurularınızı yapabilirsiniz. 

Aday Öğrenci Başvuru Şartları 

-  İlgili fakülte/ yüksekokul veya meslek yüksekokulunun en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrencisi olması*, 

-  Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması, 

-  Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması, 

-  Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması, 

-  Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması, 

-  Genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2.75 ve üstü veya 100 üzerinden 70 ve üstü olması, 

-  Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması, 

* Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı öğrencileri kayıtlı olduğu bölüm/programlar için oy kullanabilirler ancak 

aday olamazlar. 

 

2021-2022 Akademik Yılı Öğrenci Konseyi Seçim Takvimi 

Aday Başvurusu 4–11 Kasım 2021 saat: 17.00 

Aday Listelerinin İlanı 12 Kasım 2021 saat: 17.00 

Aday Listelerine İtiraz 15 Kasım 2021 saat: 15.30 

Kesin Aday Listelerinin İlanı 15 Kasım 2021 saat: 17.00 

Propanganda Dönemi 16-23 Kasım 2021 saat: 09.00-17.00 

Seçim Günü 24 Kasım 2021 saat: 09.00 – 16.00 

Seçim Sonuçlarının İlanı 24 Kasım 2021 saat 17.00 

Seçim Sonuçlarına İtiraz 25 Kasım 2021 saat 15.00 

Kesin Seçim Sonuçlarının İlanı 25 Kasım 2021 saat 17.00 

*1. turda %60 oranında seçmen katılımı olmaması halinde 2. tur seçimleri 25 Kasım 2021 tarihinde 

saat 09.00-13.00 arasında gerçekleştirilecektir.    

*2. turda %50 oranında seçmen katılımı olmaması halinde 26 Kasım 2021 tarihinde 3. tur seçimleri 

saat 09.00-13.00 gerçekleştirilecektir. 

 

 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200613-5.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200613-5.htm


 

Öğrenci Konseyi Seçimi Hakkında Önemli Bilgiler 

1. Aday listeleri Seçim Kurulu tarafından 12 Kasım 2021 saat 17.00’de ilan edilecektir. Aday 

listelerine itiraz 15 Kasım 2021 saat 15.30’e kadar yapılabilecektir. Kesin aday listeleri 15 

Kasım 2021 saat 17.00’de ilan edilecektir. 
2. Aday Tanıtım Dönemi 16 Kasım 2021 saat 09:00’da başlar, 23 Kasım 2021 saat 17.00’de sona 

erer. 
3. Aday Tanıtım Döneminde adaylar yalnızca kendi tanıtımlarını yapabilir, diğer adaylar hakkında 

lehte veya aleyhte propaganda yapamazlar. Adayların kendi tanıtımları gerçekçi ve üniversite 

ile ilintili olmalıdır. Tanıtım yaparken kullanılan dile özen gösterilmelidir. Uygun olmayan 

içerik ve biçimde tanıtım yapan adayların adaylıkları Seçim Kurulu tarafından iptal edilir. 
4. Öğrenci Konseyi seçimleri Online seçim sistemi ile gizli oy açık sayım suretiyle yapılacaktır. 

5. Program öğrenci temsilcilikleri seçimlerinde, seçimin sonuçlanabilmesi için birinci tur 

seçimlerde seçimin yapıldığı programda kayıtlı öğrencilerin en az %60’ının, ikinci tur 

seçimlerde ise en az %50’sinin seçime katılması şarttır. İlk iki turda seçim sonuçlanmaz ise 

üçüncü tur seçimlerde katılma yüzdesi şartı aranmaz. Seçimlerde eşit oy çıkması durumunda 

temsilcinin belirlenmesi için kura usulüne başvurulur. 
6. Online Seçim Sistemi, Seçim Kurulu tarafından belirlenecek ve üniversitemiz duyurular 

sayfasında ilan edilecektir. 
7. İnternet bağlantı hataları nedeniyle oy verilememesi veya oy verilirken hata oluşması gibi 

durumlardan kesinlikle Altınbaş Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren idari birimler ve idari 

personeller sorumlu değildir. 
8. Oy verme 24 Kasım 2021 tarihinde saat 09.00-16.00 arasında yapılacaktır. 
9. Her öğrencinin sadece 1 kez oylamaya katılma hakkı vardır. 

10. Her öğrenci sadece kendi bölüm/programına başvuru yapabilir. 
11. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı öğrencileri kayıtlı olduğu bölüm/programlar için oy kullanabilirler 

ancak aday olamazlar. 
12. Oyların sayımı, seçim günü saat 16.00’da sistemden otomatik olarak alınacaktır. Oy Sayımı 

Tutanağı seçim kurulu üyeleri tarafından aynı gün düzenlenecek ve üniversitemiz duyurular 

sayfasında ilan edilecektir. 
13. Seçim sonuçları 24 Kasım 2021 saat 17.00 Seçim Kurulu tarafından ilan edilecektir. Seçim 

sonuçlarına 25 Kasım 2021 saat 15.00 kadar itiraz edilebilecektir. İtiraz sonuçları Seçim Kurulu 

tarafından sonuca bağlanarak kesin seçim sonuçları 25 Kasım 2021 saat 17.00’de ilan 

edilecektir. 
14. Yeterli katılım olmaması nedeniyle ikinci tur seçim yapılması gerekirse ikinci tur seçim aynı 

yöntemle 25 Kasım 2021 tarihinde saat 09.00-13.00 arasında yapılacaktır. 
15. İlk turda oy kullanan öğrenciler, oyları geçerliliğini koruduğundan ikinci tur seçimlerinde oy 

kullanamaz. 
16. İkinci tur seçim sonuçları 25 Kasım 2021 saat 14.00’de Seçim Kurulu tarafından ilan edilecektir. 

İkinci tur seçim sonuçlarına 25 Kasım 2021 saat 16.00’ya kadar itiraz edilebilecektir. İtiraz 

sonuçları Seçim Kurulu tarafından sonuca bağlanarak kesin seçim sonuçları 26 Kasım 2021 saat 

17.00’de ilan edilecektir. 

17. Yeterli katılım olmaması nedeniyle üçüncü tur seçim yapılması gerekirse üçüncü tur seçim aynı 

yöntemle 26 Kasım 2021 tarihinde saat 09.00-13.00 arasında yapılacaktır. 
18. Üçüncü tur seçim sonuçları 26 Kasım 2021 saat 14.00’de Seçim Kurulu tarafından ilan 

edilecektir. Üçüncü tur seçim sonuçlarına 26 Kasım 2021 saat 16.00’ya kadar itiraz 

edilebilecektir. İtiraz sonuçları Seçim Kurulu tarafından sonuca bağlanarak kesin seçim 

sonuçları 26 Kasım 2021 saat 17.00’de ilan edilecektir. 
19. Birinci ve ikinci turda gerekli çoğunluğu sağlayan bölümlerin seçimleri bir sonraki turda devam 

etmez 
 


