
AÇIKLAMALAR VE SEÇİM TAKVİMİ 

     

1- Bölüm öğrenci Temsilcisi, bölüm öğrencilerince kendi aralarından seçime katılanların salt 

çoğunluğuyla bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir. Oyların eşit çıkması halinde 

seçim tekrarlanır.  Bölüm öğrenci temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi 

bir nedenle süresi bitmeden önce görevinin sona ermesi halinde kalan süreyi tamamlamak üzere 

ilgili bölümde aynı usulle yeni bir temsilci seçilir. 

 

2- Fakülte öğrenci Temsilcisi, bölüm öğrenci temsilcilerince kendi aralarından seçime 

katılanların çoğunluğuyla ve iki yıl için seçilir. Sadece bir bölüm bulunan fakültelerde, bölüm 

öğrenci temsilcisi fakültenin de temsilcisi olarak görev yapar. Fakülte öğrenci temsilcisinin 

seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinin sona 

ermesi halinde kalan süreyi tamamlamak üzere ilgili fakültede on beş gün içerisinde aynı usulle 

yeni bir temsilci seçilir. 

 

3- Seçim Takvimi süre ve programı içerisinde yapılan seçimlerde, bir birimde herhangi bir 

nedenle sonuç alınamaz ise o birimde temsilci seçilmemiş olur. 

  

 

4- Öğrenci konseyi başkanlığını, üniversitemizdeki fakülte adlarının alfabetik sıralamasına göre 

belirlenen fakültenin öğrenci temsilcisi üstlenir. 

 

 

5- Bölüm öğrenci temsilciliği seçimleri elektronik ortamda Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden 

yapılır. 

 

 6- Adaylar, 09- 15 Kasım 2021 tarihleri arasında ilgili Dekanlıklara dilekçe ile başvurarak 

Üniversitemiz öğrenci bilgi sistemi üzerinden adaylık kayıtlarını yaparlar. Başvuru süresi 15 

Kasım 2021 Pazartesi günü saat 17:00’da sona eder. 

 

7- Adayların isimleri, 16 Kasım 2021 Salı günü ilan edilir, bir günlük itiraz süresi sonunda 18-24 

Kasım 2021 tarihleri arasında bir haftalık tanıtım faaliyetine başlanır. Tanıtım süresi 24 Kasım 

2021 Çarşamba günü saat 17:00’da sona erer. 

 

8- 25 Kasım 2021 Perşembe günü Bölüm öğrenci temsilcileri, 26 Kasım 2021 Cuma günü 

Fakülte öğrenci temsilcileri seçilir. Seçim sonuçları Rektörlüğe bildirilir 

 

 

9- Öğrenci konseyi genel kurulu, Rektör veya Rektör Yardımcısı tarafından 29 Kasım 2021 

Pazartesi günü saat 14.00’da Rektörlük Senato toplantı salonunda toplantıya çağırılır ve bu 

toplantıda Öğrenci Konseyi organları seçilir. 

 

 

 
SEÇİM TAKVİMİ 

Tarih Seçimle İlgili Yapılması Gerekenler  

09 Kasım 2021 Duyurunun yapılması 

09- 15 Kasım 2021  Bölüm öğrenci temsilciliği adaylıklarına başvuru 

16 Kasım 2021 Başvurularının değerlendirilmesi ve adayların ilan edilmesi 



17 Kasım 2021 Adaylara yapılacak itirazların incelenmesi 

18-24 Kasım 2021  Adayların tanıtım faaliyetleri 

25 Kasım 2021  Bölüm öğrenci temsilcilerinin seçilmesi 

26 Kasım 2021  Fakülte öğrenci temsilcilerinin seçilmesi 

29 Kasım 2021 Öğrenci Konseyi organlarının oluşturulması 

 


