
TED ÜNİVERSİTESİ 

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI VE ÖĞRENCİ BİRLİKLERİNİN 

SEÇİM PROSEDÜRLERİ 

 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1- (1) Bu usul ve esasların amacı; TED Üniversitesi Öğrenci Topluluklarının ve Öğrenci 

Birliklerinin Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu seçimlerinde uyulacak ilkeleri, takip edilecek 

yöntem ve süreçleri düzenlemektir. 

Dayanak 

MADDE 2- (1) Bu usul ve esaslar, TED Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

Seçimlerde Uygulanacak İlkeler ve Yöntemler 

MADDE 3- (1) Öğrenci Topluluklarının ve Öğrenci Birliklerinin seçim takvimi her yıl, ilgili 

birimin önerisi doğrultusunda Öğrenci Toplulukları Komisyonu onayı ile belirlenir. Öğrenci 

Topluluklarından veya Öğrenci Birliklerinden sorumlu ya da ilgili birim tarafından Üniversite web 

sayfasında ve ilan panolarında duyurulur. 

(2) Seçimler, Üniversite Senatosunun aksine bir kararı olmadıkça, Öğrenci Toplulukları 

Komisyonu denetiminde, yüz yüze ya da elektronik ortamda TED Üniversitesi anket sistemi 

üzerinden yapılır.  

(3) İlgili topluluğun veya birliğin Genel Kuruluna katılım gösteren öğrenci, ilgili topluluk veya 

birliğin aktif üyesi olur. Sorumlu birime iletilen aktif üye listesinde bulunan her TED Üniversitesi 

öğrencisi ilgili seçimde oy kullanabilir. 

(4) Bir Öğrenci Topluluğunun veya Öğrenci Birliğinin Genel Kuruluna katılmış, sorumlu birime 

iletilen aktif üye listesinde bulunan her TED Üniversitesi öğrencisi, adaylık koşullarını sağladığı 

takdirde, Yönetim Kurulu ve Denetim Kuruluna aday olabilir. 

(5) Öğrenci Topluluk ve Birliklerinin Yönetim ve Denetim Kurullarına aday olmak isteyen 

öğrenciler, adaylık başvurularını seçim takviminde duyurulan süre içerisinde sorumlu birimin web 

sitesinde yer alan dilekçe formunu kullanarak imzalı dilekçelerini taranmış olarak Yazı İşleri 

Müdürlüğüne (yim@tedu.edu.tr) e-postayla göndererek yaparlar. 

(4) Öğrenci Topluluklarının veya Öğrenci Birliklerinin, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun 

seçimlerinde, birinci turu için iletilen aktif üye listelerinin salt çoğunluğunun (en az yüzde 
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50’sinin) seçime katılması ve oy kullanması koşulu aranır. İlk turda bu katılım oranına 

ulaşılamadığı takdirde, ikinci turda katılım oranı koşulu aranmaz. 

(7) Duyurulan takvim içinde seçimi gerçekleşemeyen Öğrenci Topluluk ve Birliğinin seçimleri, 

bir sonraki akademik yıl içinde, ilgili topluluk veya birliğe üyelik başvurusu yapan bütün TED 

Üniversitesi öğrencilerine açık olarak gerçekleştirilir. 

(8) Duyurulan takvim içinde seçimi gerçekleşemeyen Öğrenci Topluluk ve Birliklerinin Yönetim 

ve Denetim Kurulu, ilgili topluluğun seçimi yapılana kadar olmaz. 

(9) Seçim sonuçları ilan panolarında ve TED Üniversitesi web sayfasında duyurulur. 

(10) Seçim Divan Kurulu; sorumlu birim Temsilcisi başkanlığında, Öğrenci İşleri Müdürlüğü 

temsilcisi ve ilgili Topluluk ve Birliğin yaş olarak en büyük ve aktif üyesinden oluşur. Duyurulan 

takvim içinde gerçekleşen seçimin tutanağı, Seçim Divan Kurulu tarafından hazırlanır ve Öğrenci 

Toplulukları Komisyonuna sunulur.  

Öğrenci Topluluk ve Birliklerinin Yönetim Kurulu ve Denetim Kuruluna Adaylık Koşulları 

MADDE 4- (1) Genel Kurul Üyesi olan her aktif TED Üniversitesi öğrencisi 5 (beş) asil, 2 (iki) 

yedek üyeden oluşan 7 (yedi) kişilik ekibiyle, ilgili Öğrenci Topluluğunun veya Öğrenci Birliğinin 

seçiminde Yönetim Kurulu adayı olabilir. 

(2) Genel Kurul Üyesi olan her aktif TED Üniversitesi öğrencisi en az 3 (üç) kişiden oluşan 

ekibiyle birlikte, ilgili Öğrenci Topluluğunun veya Öğrenci Birliğinin  seçiminde Denetim Kurulu 

adayı olabilir. 

(3) TED Üniversitesi mezunları Öğrenci Topluluklarına ve Öğrenci Birliklerine fahri üye 

olabilirler. Fahri üyeler, üyelik başvurusu yapamaz ve oy kullanamazlar. 

Seçim Takviminin İlanı ve Adaylık Başvuruları 

MADDE 5- (1) Seçim takvimi, sorumlu birim tarafından ilan panoları ve e-posta yoluyla tüm 

üniversite öğrencilerine duyurulur.  Aynı zamanda Üniversitenin web sayfasında yer alacak 

bağlantı aracılığıyla da seçim sürecine ilişkin gerekli bilgilerin erişebilir olması sağlanır. Aday 

öğrenciler, seçim takviminde duyurulan süre içinde başvurularını gerçekleştirir.  

(2) Seçim Divan Kurulu, adaylık başvuru tarihinin son gününü takip eden ve seçim takviminde 

duyurulan süre içinde, aday öğrencilerin adaylık koşullarını sağlayıp sağlamadıklarını kontrol 

eder. 



(3) Seçim Divan Kurulu tarafından onaylanan aday listesi sorumlu birim tarafından TED 

Üniversitesinin web sayfasında duyurulur. Bütün Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu adaylarına  

e-posta yolu ile bilgilendirme yapılır. 

Tanıtım Faaliyetlerinin Düzenlenmesi 

MADDE 7- (1) Tanıtım kampanyası Öğrenci Toplulukları Komisyonu tarafından onaylanan, ilan, 

afiş, basılı materyal gibi araçlarla veya elektronik ortam da yapılabilir. 

(2) Her türlü tanıtım ve propaganda içerikli ilanlar ve afişler Öğrenci Toplulukları Komisyonunun 

belirlediği yerlere asılır ve basılı materyaller seçimden bir önceki gün kaldırılır. 

(3) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu adayları, seçimlerin yapılacağı tarihten bir önceki iş 

gününe kadar seçim kampanyası yürütebilirler. 

Seçimlerin Yapılması 

MADDE 8-(1) Duyurulan seçim takvimi ile birlikte seçimin nasıl uygulanacağına dair kılavuz, 

seçim duyurusu e-postası ekinde, ilan panolarında ve TED Üniversitesi web sayfasında yayınlanır. 

Sonuçların İlanı  

MADDE 9- (1) Gerçekleştirilen seçimler sonrasında, Öğrenci Toplulukları Komisyonu tarafından 

onaylanan sonuçlar seçim takviminde yer alan tarihlerde ilan panolarında ve TED Üniversitesi 

web sayfasında sorumlu birim tarafından duyurulur. 

İtiraz Süreci 

MADDE 10- (1) Öğrenci Topluluk ve Birlik üyelerine, Seçim Divan Kurulu üyelerine ve adaylara 

ilişkin itirazlar, adaylıkların ilanının ardından seçim takviminde duyurulan süre içerisinde Öğrenci 

Toplulukları Komisyonuna, sorumlu birim web sayfasında belirtilen dilekçe formu ile yapılır.  

İmzalı itiraz dilekçesi, taranmış olarak Yazı İşleri Müdürlüğüne (yim@tedu.edu.tr) e-posta ile 

gönderilir. İtirazlar Öğrenci Toplulukları Komisyonu tarafından incelenir ve seçim takviminde 

belirtilen süre içerisinde karara bağlanır.  

(2) Seçim sürecine yönelik itirazlar, seçim sonuçlarının ilanını izleyen seçim takviminde 

duyurulan süre içerisinde, Öğrenci Toplulukları Komisyonuna hitaben yazılan imzalı ve taranmış 

dilekçenin Yazı İşleri Müdürlüğüne (yim@tedu.edu.tr) e-postayla gönderilmesiyle yapılır. 

(3) İtirazlar Öğrenci Toplulukları Komisyonu tarafından değerlendirilir; gerekli görüldüğü 

durumlarda seçim askıya alınabilir ve ilgili Topluluğun ya da Birliğin seçim takvimi yeniden 

düzenlenebilir. 
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