
       Azərbaycan Texniki Universitetinin  Tələbə-rektorunun seçkiləri və statusu  haqqında 

 

                                        Ə S A S N A M Ə  (layihə) 

 

1. ÜMUMI MÜDƏLAR 

Maddə 1. Tələbə-rektorun seçkiləri 

1.1.Azərbaycan Texniki Universitetinin (bundan sonra   ̶AzTU) tələbə-rektoru universitetin əyani 

təhsil alan  tələbələri arasından (IV kurs və yuxarı – istisnadır) bir il müddətinə seçilir. 

Maddə 2. Tələbə-rektorun statusu 

2.1.Tələbə-rektor AzTU -da təhsil alan tələbələrinin maraqlarını təmsil etmək üçün seçilən 

nümayəndədir. 

2.2. Tələbə-rektor ictimai əsaslarla çalışır. 

2.3. Tələbə-rektor universitetin bərabərhüquqlu ictimai idarəetmə orqanlarından biridir, AzTU -

nun Elmi Şurasının və digər struktur bölmələrinin fəaliyyətində, eləcə də tələbələrin maraqlarını 

əhatə edən  məsələlərin müzakirəsi və qərarların  qəbul edilməsi prosesində iştirak etmə 

hüququna malikdir. 

2.4. Tələbə-rektor gənclərlə iş üzrə müvafiq təşkilatlarla qarşılıqlı münasibətlərin qurulması 

məsələləri ilə əlaqədar təmsilçilik və ekspert funksiyalarını yerinə yetirir, ona verilən səlahiyyətlər 

daxilində universiteti və onun tələbələrinin maraqlarını digər təhsil müəssisələri ilə 

münasibətlərdə təmsil edir. 

2.5. Tələbə-rektor tələbə təşkilatları arasında əlaqələndirici tərəf kimi çıxış edir. 

Maddə 3. Tələbə-rektorun seçkilərinin əsas prinsipləri 

3.1. Tələbələr açıq səsvermə yolu ilə bərabər və demokratik seçki hüququ əsasında tələbə-

rektorun seçkilərində iştirak edirlər. 

3.2. Seçkilərdə iştirak sərbəst və könüllüdür. Seçkilərdə tələbənin iştirak etməsinə, yaxud 

seçkilərə qatılmamasına, habelə öz iradəsini sərbəst şəkildə ifadə etməsinə mane olmaq məqsədi 

ilə onlara təzyiq göstərilə bilməz. 

Maddə 4. Fakültədə tələbə-rektor seçkilərinin hazırlanması və keçirilməsi 

4.1.Tələbə-rektorun seçkilərinin hazırlanması və keçirilməsinə AzTU -nun əməkdaşlarından 

ibarət Seçki komissiyası rəhbərlik edir. 

4.2. Seçki komissiyası hər fakültədən 1 nəfər olmaq şərti ilə yaradılır. 

4.3. Seçki komissiyasının sədri, müavini və katibi yaradılmış Seçki komissiyasının üzvləri 

arasından, onun ilk iclasında açıq səsvermə yolu ilə seçilir. 

4.4.Seçkilərin hazırlanması və keçirilməsi açıq və aşkar şəkildə aparılır. 



4.5. Hər fakültə namizədinin müəyyənləşməsində bütün qrup nümayəndələri seçici qismində 

iştirak edir. 

4.6. Hər bir qrup nümayəndəsi mənsub olduğu qrup tələbələrinin seçim və iradəsini nümayiş 

etdirən tərəfdir. 

4.7. Fakültə mərhələsində seçkilər, Seçki komissiyasının və vəzifə müddətini başa vurmuş tələbə-

rektorun iştirakı və nəzarəti ilə keçirilir. 

4.8. Tələbə-rektorun seçkilərinin hazırlanması və keçirilməsi ilə bağlı qərarlar birbaşa AzTU -nun 

saytında yayımlanır və məlumat lövhələrində yerləşdirilir, yaxud başqa üsulla tələbələrin diqqətinə 

çatdırılır. 

Maddə 5. Seçkilərin keçirilmə qaydası və müddəti 

5.1.Tələbə-rektorun seçkilərinin keçirilmə tarixinin təyin edilməsinə dair qərar əvvəlki tələbə-

rektorun seçildiyi müddətin başa çatdığı tarixdən əvvəl, 30 gündən gec olmayan müddət ərzində 

qəbul edilməlidir. Tələbə-rektorun səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verildikdə, növbəti 

seçkilərə qədər onun öhdəliklərinin icrası tələbə-rektorun son seçkilərində səslərin sayına görə 

ikinci yeri tutmuş namizədə həvalə edilir (o şəxs olmadığı halda 3-cü yer tutmuş). Bununla bağlı 

qərar qüvvədə olan Seçki komissiyası tərəfindən əvvəlki tələbə-rektorun səlahiyyətlərinə xitam 

verilməsindən əvvəl, 7 gündən gec olmayaraq qəbul edilir. 

5.2. Tələbə-rektor seçkisinin səsverməsi, səsvermə gününün təyin edilməsinə dair qərarın qəbul 

edildiyi tarixdən etibarən, 20 gündən gec olmayaraq həyata keçirilməlidir. 

5.3.Seçkilərdə səsvermə yalnız rəsmi iş gününə təyin edilə bilər. Səsvermənin bayramqabağı 

günə, yaxud iş olmayan bayram gününə təyin edilməsinə yol verilmir. 

5.4.Tələbə-rektor seçkisinin keçirilmə tarixi AzTU -nun rektoru ilə razılaşdırılır. 

II. NAMİZƏDLƏRİN İRƏLİ SÜRÜLMƏSİ VƏ QEYDİYYATI 

Maddə 6. Namizədlərin irəli sürülməsi hüququ 

6.1.AzTU -nun əyani təhsil alan (sonuncu kurs tələbələri istisna olmaqla), akademik borcu, fakültə 

və ya Universitetin İntizam komissiyası tərəfindən tənbehi olmayan tələbələri AzTU -nun tələbə-

rektoru vəzifəsinə öz namizədliyini irəli sürmək hüququna malikdirlər. 

6.2. AzTU -nun əvvəllər tələbə-rektor vəzifəsini tutmuş tələbəsi o halda öz namizədliyini tələbə-

rektorun seçkilərində təkrar irəli sürə bilməz ki, Ekspert komissiyasının apardığı təhlil nəticəsində 

onun fəaliyyətinin nəticələri qeyri-qənaətbəxş hesab edilsin.  

6.3.Tələbə-rektorun fəaliyyətinin nəticələrinin qeyri-qənaətbəxş hesab edilməsi haqqında qərar o 

zaman qəbul edilmiş sayılır ki, buna Ekspert komissiyasında səslərin ən azı 2/3 hissəsi verilmiş 

olsun. 

Maddə 7. Namizədlərin qeydə alınması üçün seçki sənədlərinin təqdim edilməsi 

7.1. Namizəd, qeydiyyat məqsədi ilə tələbə-rektorun seçki kampaniyasının reqlamentində 

müəyyənləşdirilən müddət ərzində aşağıdakı sənədləri Seçki komissiyasına təqdim etməlidir: 

a) yazılı ərizə 



b) namizədin anketi (CV); 

c) tələbə biletinin, yaxud universitetdə əyani təhsil aldığını sübut edən digər müvafiq sənədin 

surəti; 

ç) oxuduğu müddətdə aldığı qiymətlər haqqında möhürlə təsdiqlənmiş transkript; 

d) Tələbə-rektor qismində fəaliyyət proqramının layihəsi (seçkiqabağı platforma, yazılı və elektron 

formada). 

Maddə 8. Namizədin qeydə alınması 

8.1.Namizədin qeydiyyatı Seçki komissiyası tərəfindən bu Əsasnamənin 7.1 bəndinə uyğun 

olaraq təqdim edilən sənədlər əsasında həyata keçirilir. 

8.2.Seçki komissiyası, tələbə-rektorun seçki kampaniyası haqqında reqlamentlə 

müəyyənləşdirilən müddətdə namizədin qeydə alınması, yaxud alınmaması haqqında 

əsaslandırılmış  qərar qəbul etməlidir. 

8.3. Namizədin qeydə alınmasına dair qərarda qeydiyyat haqqında qərarın qəbul edildiyi tarix və 

məkan göstərilməlidir. 

8.4. Namizədin qeydə alınmasına rədd cavabı verildikdə, Seçki komissiyası bu qərarın qəbul 

edildiyi tarixdən etibarən bir gün ərzində bu barədə müvafiq namizədə məlumat verməlidir. 

Qeydiyyatdan imtina üçün əsas aşağıdakılar hesab edilə bilər: 

- Qeydiyyat üçün təqdim edilən sənədlərin arasında bu Əsasnaməyə uyğun olaraq tələb edilən 

sənədlərin olmaması; 

- Namizəd tərəfindən təqdim edilmiş sənədlərdə məlumatların qeyri-dəqiq və yanlış olması; 

- Tələbə-rektorun fəaliyyət proqramı layihəsinin kifayət dərəcədə işlənməməsi; 

- Namizəd tərəfindən vəzifə və xidməti üstünlüklərdən istifadə edilməsi. 

8.5. Namizdin qeydə alınmasına əsaslandırılmış rədd cavabı verildikdə, onun irəli sürülməsi qeyri-

mümkündür. 

8.6. Tələbə-rektorun seçki komissiyasının reqlamenti ilə müəyyənləşdirilən müddətdə Seçki 

komissiyası AzTU -nun saytı və məlumat lövhələrində namizədlər haqqında məlumatları təmin 

etməlidir. 

III. NAMİZƏDİN STATUSU 

Maddə 9. Namizədlərin bərabərliyi 

9.1. Bütün namizədlər bərabər hüquqlara və öhdəliklərə malikdirlər. 

9.2. Hər bir namizəd bir müşahidəçi təyin etmək hüququna malikdir. 

9.3. Müşahidəçi səsvermənin keçirilməsi, seçicilərin səslərinin sayılması və səsvermənin 

keçirildiyi müddətdə Seçki komissiyasının həyata keçirdiyi digər fəaliyyəti izləmək, səsvermənin 

nəticələrinin müəyyənləşdirilməsi, o cümlədən səsvermənin nəticələrinin düzgünlüyünün 

yoxlanılması və səsvermənin nəticələrinin müəyyənləşdirilməsi prosesini izləmək səlahiyyətinə 

malikdir. 



Maddə 10. Vəzifə və ya xidməti mövqe ilə bağlı məhdudiyyətlər 

10.1. İctimai təşkilatların nümayəndələri olan namizədlər, o cümlədən kütləvi informasiya 

vasitələrinin buraxılışını həyata keçirən təşkilatların təmsilçisi olan namizədlər seçki 

kampaniyalarının keçirildiyi müddətdə tutduqları vəzifə və ya xidməti mövqedən imtina etməlidir. 

10.2. Namizəd fakültədə, əvvəlcədən tərtib edilmiş cədvələ uyğun olan gündə, platformanın 

təqdimatından imtina etdikdə, seçkilərə buraxılmır, qeydiyyatı isə Seçki komissiyası tərəfindən 

ləğv edilir. 

IV. YEKUN SƏSVERMƏNİN TƏŞKİLİ VƏ QAYDASI, SEÇKİLƏRİN NƏTİCƏLƏRİNİN 

MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ ONLARIN DƏRCİ 

Maddə 11. Seçki bülleteni 

11.1. Bülletenlər Seçki komissiyasında hazırlanır. Bülletenin forma və sayı seçki komissiyası 

tərəfindən müəyyənləşdirilir. Bülletenin mətni onun yalnız bir üzündə yerləşdirilməlidir. Bülletenləri 

nömrələməyə yol verilmir. 

11.2. Seçki bülletenində qeydə alınmış namizədlərin soyadları əlifba sırası ilə yazılır, bu halda 

bülletendə hər bir qeydə alınmış namizəd haqqında aşağıdakı məlumatlar yer alır: 

       a) Soyadı, adı, atasının adı 

       b) Namizədin təhsil aldığı fakültə və kursu 

Maddə 12. Səsvermə qaydası 

12.1. AzTU -nun Seçki komissiyası əlində olan informasiya vasitələri ilə, tələbə- rektorun seçki 

kampaniyası haqqında Reqlamentə uyğun olaraq namizədlərə səsvermənin yeri və vaxtını 

bildirməlidir. 

12.2. Tələbə-rektor seçkisinin yekun səsverməsi zamanı Ekspert komissiyasının və Seçki 

komissiyasının üzvləri, eləcə də namizədlərin müşahidəçiləri iştirak etməlidir. 

12.3. Hər bir namizəd şəxsən özünə və özü ilə yanaşı digər 1 nəfər namizədə səs verə bilər. 

12.4. Səsvermə namizəd tərəfindən seçki bülletenində lehinə səs verdiyi müvafiq namizədin 

adının qarşısındakı xananın içində plus (+) işarəsi qoymaqla həyata keçirilir. 

12.5. Namizəd seçki bülletenini doldurduqda səhvə yol verdiyi təqdirdə, seçki bülletenini vermiş 

Seçki komissiyasının üzvünə korlanmış bülletenin əvəzinə ona yeni seçki bülletenini vermək 

xahişi ilə müraciət edə bilər. Seçki komissiyasının üzvü namizədə yeni seçki bülletenini verir, 

bundan sonra korlanmış seçki bülleteni ləğv edilir. 

12.6. Doldurulmuş bülleten namizədlər tərəfindən səsvermə qutusuna salınır. 

12.7. Səsvermə başa çatdıqdan sonra Seçki komissiyası bülletenləri səsvermə qutusundan 

çıxarır və səslərin sayılmasına başlanılır. Etibarsız bülletenlər sayılır və ayrıca qeyd edilir. 

Namizədin adının qarşısında yerləşdirilən xana boş qaldığı halda və ya göstərilən xanada bir neçə 

belə işarə edildiyi təqdirdə bülleten etibazsız hesab edilir. Səslərin sayılma prosesi başa 

çatdıqdan sonra Seçki komissiyası bütün şübhəli bülletenlərin etibarlılığı haqqında məsələni həll 

edir, bu halda bülletenin arxa tərəfində onun etibarlı və ya etibarsız hesab edilməsinin səbəbi 

qeyd edilir. Bu qeyd Seçki komissiyasının ən azı iki üzvü tərəfindən imzalanıb təsdiq edilir. 



Etibarlı və ya etibarsız sayılan bülleten müvafiq bülleten tipinə aid edilir. Etibarsız bülletenlərin 

ümumi sayı (bu bəndə uyğun şəkildə etibarsız sayılan bülletenlərin sayını nəzərə almaqla) 

səsvermənin nəticələri haqqında yekun protokola daxil edilir. 

Maddə 13.Səsvermənin nəticələrinin müəyyənləşdirilməsi 

13.1. Seçkilərin keçirildiyi gün Seçki komissiyası namizədlərin səslərini sayır, səsvermənin 

nəticələri haqqında protokol tərtib edir. 

13.2. Sadə səs çoxluğu ilə üstünlük qazanmış namizəd AzTU -nun tələbə-rektoru vəzifəsinə 

seçilmiş sayılır. 

13.3. Səsvermənin nəticələri haqqında protokol təsdiqləndikdən sonra Seçki komissiyası tələbə-

rektor seçkisinin nəticəsini elan etməlidir. 

13.4. AzTU -nun tələbə-rektoru seçilmiş şəxs seçkinin nəticəsi elan edildikdən dərhal sonra 

səlahiyyətlərinin icrasına başlayır. 

Maddə 14. Səsvermənin nəticələrinin dərc edilməsi 

14.1. Hər bir namizəd üzrə səsvermənin nəticələrini göstərməklə ümumi seçki nəticələri AzTU -

nun saytında yerləşdirilməlidir. 

Maddə 15. Əsasnaməyə dəyişiklik, düzəliş və dəqiqləşdirmələrin daxil edilməsi 

15.1. Bu Əsasnaməyə dəyişiklik, düzəliş və dəqiqləşdirmələrin daxil edilməsi yalnız AzTU -nun 

Elmi Şurasında təsdiq edilməklə həyata keçirilir. 

 


