ÖĞRENCİLERİN
DİKKATİNE!
Yüksekokulumuzda Seçim Var!
1. Yüksekokulumuz bünyesinde bulunan program öğrencilerinden,

Erciyes Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri ve Konseyi Yönergesi
Madde 5’te (Öğrenci konseyi seçim esasları ve Öğrenci temsilcisi
adaylarında aranacak nitelikler aşağıdaki gibidir.) belirtilen şartları
sağlayan öğrenci temsilcisi adayları 15 Kasım 2016 Salı günü
saat 17:00'ye kadar başvurularını OBİSİS aracılığıyla Erciyes
Üniversitesi Seçim Kuruluna yapmaları gerekmektedir.
Yüksekokulumuzda Temsilci Seçilecek
Programlar Şunlardır:
1. Bilgisayar Programcılığı
2. Elektrik
3. Makine
4. Elektronik Teknolojisi
5. Elektronik Haberleşme Teknolojisi
6. Kontrol Otomasyon Teknolojisi
7. Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
8. Radyo ve Televizyon Teknolojisi
9. İnşaat Teknolojisi
10. Dış Ticaret
11. Otomotiv Teknolojisi
12. Mobilya ve Dekorasyon

Yüksekokulumuz Öğrenci Temsilciliği
Seçim Kurulu:
Öğr.Gör.Dr.Ergün YEŞİLYURT (Müd.Yrd.) Başkan
Öğr.Gör.Ramazan ALDEMİR (Üye)
Okutman A.Tuncay ÖZŞAHİN (Üye)

İDARE

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ KONSEYİ SEÇİM ESASLARI
1. Öğrenci temsilciliği seçimleri için her Fakülte / Yüksekokul / Meslek
Yüksekokulu / Enstitüde yönetim kurulu kararıyla bir dekan yardımcısı
veya müdür yardımcısı başkanlığında üç öğretim elemanından bir seçim
kurulu oluşturulur ve ilan edilir.
2. Erciyes Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri ve Konseyi Yönergesi Madde 5’te
belirtilen şartları sağlayan Bölüm /Program / Anabilim Dalı / Anasanat Dalı
öğrenci temsilcisi adayları 15 Kasım 2016 Salı günü saat 17:00'ye
kadar başvurularını OBİSİS aracılığıyla Erciyes Üniversitesi Seçim Kuruluna
yaparlar.
3. 16 Kasım 2016Çarşambagünü adaylar Erciyes Üniversitesi Seçim Kurulu
tarafından OBİSİS aracılığıyla ilan edilir ve mütaakiben adaylar propaganda
faaliyetlerine
başlarlar.
Propaganda
faaliyetleri
23
Kasım
2016Çarşambagünü saat 22:00'de sona erer.
4. Birim seçim kurulları seçimin sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli her türlü
tedbiri alır.
5. Seçimle ilgili
duyurulur.

esaslar

Üniversitemizin

web

sayfasında

ilan

yoluyla

6. Öğrenci Temsilcisi, Bölümlerdeki Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalına
öğrenci alınan Fakülte, Yüksekokul veya Konservatuvarlarda ise, her bir
Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı öğrencilerince, kendi aralarından,
seçime katılanların salt çoğunluğuyla bir defaya mahsus olmak üzere üzere
iki yıl için seçilir.
7. Seçimler elektronik ortamda OBİSİS üzerinden gerçekleştirilir.
8. Bölüm/Program/Anabilim
Dalı/Anasanat
Dalı
öğrenci
temsilcilikleri
seçimlerinde, seçimin yapılabilmesi için 24 Kasım 2016 Perşembe günü
birinci tur seçimlerde seçimin yapıldığı Bölüm/Program/Anabilim
Dalı/Anasanat Dalına kayıtlı öğrencilerin (varsa ikinci öğretim öğrencileri
dahil) en az yüzde 60’ının, 26 Kasım 2016 Cumartesi günü ikinci tur
seçimlerde ise en az yüzde 50’sinin seçime katılması şarttır. 28Kasım
2016 Pazartesi günü üçüncü tur seçimlerde katılım oranı şartı aranmaz.
Oylama 08:00-18:00 saatleri arasında yapılır. Herbir seçim turunun
sonuçları saat 18:00 den sonra OBİSİS’te anında ilan edilir. Üniversitemiz
web sayfasında seçim sonuçları ayrıca ilan edilir.
9. Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisinin seçilme
niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce
görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili
Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalında bir ay içerisinde aynı
usulle yeni bir temsilci seçimi yapılır.
10. Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı öğrenci temsilcileri ilgili seçim
kurulları gözetiminde29 Kasım2016 Salı günü saat 17:00'ye kadar
birim öğrenci temsilcisini seçer (tek bölümlü birimlerde seçilen aday birim
öğrenci temsilcisi olarak görev yapar) ve sonuçlar aynı gün Rektörlüğe
bildirilir.
11. Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, Rektör veya Rektör Yardımcısı tarafından

30 Kasım 2016 Çarşamba günü saat 13:00’de Personel Lokali
Zemin Katta toplantıya çağırılır ve bu toplantıda Öğrenci Konseyi
organları seçilecektir.

Öğrenci temsilcisi adaylarında aranacak nitelikler :
Madde 5- Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:
a)İlgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitünün kayıtlı öğrencisi olması,
(Çiftanadal programlarına kayıtlı öğrenciler çiftanadal yaptıkları programlarda aday olamazlar)
b) Hazırlık Sınıfındaki öğrenciler sadece hazırlık sınıfında bulundukları eğitim-öğretim dönemi
için öğrenci temsilcisi adayı olabilirler. (Diğer eğitim-öğretim dönemlerinde öğrenim gördükleri
bölümler için ayrıca aday olmaları gerekmektedir). Ayrıca Hazırlık Sınıfı öğrenci temsilciliği için
not ortalaması şartı aranmaz.
c)Genel not ortalamasının ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri için en az 2.00 ve en fazla
2 dersten başarısız olması (ortalaması henüz oluşmamış olan öğrencilerde bu şart aranmaz.)
d)Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,
e)Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren herhangi bir suç işlememiş ve ceza
almamış olması, Üniversite öğrenimi öncesi veya süresince adli sicil kaydının bulunmaması,
f) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması.
g)Normal öğretim süresini doldurmamış olması.

