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YÖNERGE 

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
ÖĞRENCİ KONSEYİ SEÇİMLERİ YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve Kapsam 
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amaç ve kapsamı; Bursa Teknik Üniversitesi’ne kayıtlı lisans öğrencilerinin eğitim, 

sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek, ulusal çıkarlar konusunda duyarlı 
olmalarını sağlamak, üniversitenin 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 
oluşturulan Öğrenci Konseyi temsilcileri, seçimlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Dayanak 
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal 

Öğrenci Konseyi Yönetmeliği’nin 23 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
MADDE 3 – (1) Bu Yönergede geçen; 
a) Bölüm/program öğrenci temsilcisi: Fakültelerin, her bir bölüm/program öğrencilerinin, kendi aralarından,

bulundukları bölüm/program öğrencilerini, öğrenci konseyinde temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi, 
b) Fakülte öğrenci temsilcisi: Fakültelerdeki bölüm/program öğrenci temsilcilerinin, kendi aralarından, bulundukları

fakülte öğrencilerini öğrenci konseyinde temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi, 
c) Öğrenci konseyi başkanı: Üniversitedeki öğrenci konseyinin ve öğrenci konseyi yönetim kurulunun başkanını,
ç) Öğrenci konseyi: Üniversitedeki öğrencilerin kendi aralarında demokratik usullerle kurdukları öğrenci birliğini,
d) Çerçeve Yönetmelik: Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci

Konseyi Yönetmeliğini, 
e) On-line oylama: Bursa Teknik Üniversitesi öğrenci konseyine temel oluşturacak olan: Bölüm/program öğrenci

temsilcileri ile Fakülte öğrenci temsilcilerinin belirlenmesi için yapılacak seçimlerde web üzerinden kullanılacak oy verme 
usulünü, 

f) Üniversite: Bursa Teknik Üniversitesini,
g) Obs: Öğrenci Bilgi Sistemini,
h) Üniversite Seçim Kurulu: Rektör tarafından belirlenen, ilgili Rektör Yardımcısı başkanlığında başkan dahil 3

öğretim üyesi ve Öğrenci İşleri Daire Başkanından oluşan kurulu, 
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler, Seçim Dönemi ve Kurullar 

Öğrenci temsilcileri seçimlerine ilişkin genel esaslar ve seçim dönemi 
MADDE 4 – (1) Öğrenci konseyi üyelerinin belirlenmesi ve organlarının oluşturulması için yapılacak seçimler, 

aralık ayına kadar Rektörlükçe oluşturulan üniversite seçim kurulu tarafından belirlenecek takvime göre Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığı tarafından online olarak gerçekleştirilir. 

(2) Bu süre ve program içerisinde yapılan seçimlerde, bir birimde herhangi bir nedenle sonuç alınamaz ise o birimde
temsilci seçilmemiş olur. 

(3) Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrenciler öğrenci bilgi sisteminden adaylık için müracaat ederler. Seçim
tarihinden en az bir hafta önce fakülte dekanlıklarına adaylıklarını 5 inci maddede belirtilen hususları belgelemek şartıyla 
yazılı olarak da bildirirler. Başvurusunda herhangi bir engel bulunmayan öğrencinin başvurusu obs üzerinden onaylanır. 

Öğrenci temsilci adaylarında aranacak nitelikler 
MADDE 5 – (1) Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde; 
a) İlgili fakültenin 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.



Üniversite Seçim Kurulu, Görevleri 
MADDE 6 – (1) Üniversite seçim kurulu Rektör tarafından belirlenir. 
(2) Üniversite seçim kurulu başkanı ilgili Rektör Yardımcısıdır. 

(3) Üniversite seçim kurulu, başkan dahil üç öğretim üyesinden oluşur. Raportör olarak Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığı personeli görev yapar. 

(4) Üniversitenin öğrenci konseyi seçim takvimini hazırlar ve öğrenci temsilcisi seçimlerinin yürütülmesini sağlar. 

(5) Fakülte Seçim kurulunun üst kuruludur. Fakülte seçim kurulu kararlarına yapılan itirazları kesin olarak 
sonuçlandırır. 

 
Fakülte Seçim Kurulu, Görevleri 
MADDE 7 – (1) Fakültelerin, Fakülte/bölüm/program öğrenci temsilcisi seçimlerini düzenler, yürütür ve sonuçlarını 

web sayfasında duyurur. 

(2) Bir dekan yardımcısı başkanlığında başkan dahil iki öğretim üyesi ve raportör olarak Fakülte sekreterinden oluşur. 

(3) Seçime katılmak için müracaat eden ilgili birimdeki adayların yazılı başvurularını inceler. Başvurusu uygun olan 
öğrencilerin obs üzerinden yaptıkları başvuruyu onaylar. 

(4) Seçime katılması kesinleşen adaylar en geç seçimden 3 iş günü öncesinde ilgili fakültenin web sitesinde ilan 
edilir. 

(5) Seçim güvenliğini sağlamak için ilgili Fakülte Dekanlığı ile işbirliği yapar. 

(6) Kesinleşen seçim sonuçlarını ilgili fakülte dekanlığına bildirir. 

(7) Seçim sonuçları, seçimden itibaren iki gün içinde web sayfasında ilan edilir. 

(8) Seçimlere ilişkin itirazları inceleyip 3 iş günü içinde karara bağlar. 
 

Seçim esasları, oylama ve ilan 
MADDE 8 – 

(1) Öğrenci temsilcisi temsilcileri seçim kurulunca oluşturulan takvime göre obs üzerinden online oylama usulüne 
esasına göre yapılır. 

(2) Seçim takvimi her akademik birimin web sayfasında, üniversitenin web sayfasında ve akademik birimlerin ilan 
panolarından duyurulur. 

(3) Öğrenci temsilcisi seçime katılanların çoğunluğuyla bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir. 

(4) Seçimlerde yalnızca bir aday için oy kullanılır. 

(5) Oyların eşit olması halinde seçimi kazanan aday kura ile belirlenir. 

(6) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı seçimin obs üzerinden yapılması süreçleri ile ilgili gerekli teknik desteği ve 
organizasyonu sağlar. 

(7) Fakülte Seçim kurulunca adaylığı kesinleşen temsilcisi adayları, seçim tarihinden bir önceki günün mesai bitimine 
kadar obs üzerinden veya seçim Fakülte Seçim Kurulunun belirlediği yer, şekil ve şartlarda kampanya yürütebilir. 

(8) Kesinleşen seçim sonuçları ilgili Fakülte Seçim Kurulunca dekanlığa, dekanlık tarafından da Üniversite Seçim 
Kuruluna yazılı olarak bildirilir. 

(9) Üniversite Seçim Kurulu, seçim sonuçlarını Rektörlük makamına yazılı olarak sunar. 

(10) Seçimler tamamlandığında Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın koordinatörlüğünde öğrenci konseyi 
kurullarının oluşumu çerçeve yönetmelik hükümlerine göre oluşturulur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

 
Yürürlükten kaldırılan yönerge 
MADDE 9 – (1) 04/03/2016 tarih ve 2016/2/4 sayılı senato kararıyla kabul edilmiş olan Bursa Teknik 

Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
Yürürlük 
MADDE 10 – (1) Bu Yönerge Bursa Teknik Üniversitesi Senatosunun 02/09/2020 tarih ve SEN-2020/9/3 nolu kararı 

ile kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. 
 

Hüküm bulunmayan haller 
MADDE 11 – (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde Rektörlük adına Üniversite Seçim Kurulu karar almaya 

yetkilidir. 
Yürürlük 
MADDE 12 – (1) Bu yönerge hükümlerini Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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