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2014 YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ
SEÇİM KURULLARI İÇİN SEÇİM KILAVUZU
Bu metnin A-G bölümlerinde YBÜ’de lisans ve lisansüstü öğrencileri temsil edecek ve
Üniversite Öğrenci Konseyini oluşturacak Öğrenci Temsilcileri seçim süreci ile ilgili açıklamalar
sunulacaktır.
A.BÖLÜM TEMSİLCİSİ ADAYLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
A. 1. Aday Olma Koşulları
13.10.2014 tarihli Üniversite Senatosu toplantısında kabul edilen YBÜ Öğrenci Konseyi
Yönergesi’nin 18. Maddesi Öğrenci Temsilcisi adayı olma koşullarını belirtmektedir:
Madde 18 – Öğrenci Temsilcisi Adayı Olma Koşulları
Öğrenci
temsilciliklerine
aday
olacak
öğrencilerde
a) Hazırlık sınıfı öğrencisi olmaması,
b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,
c) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması.
ç) Hiçbir disiplin cezası almamış olması,
d) Sabıka kaydının bulunmaması,
e) Daha önce temsilcilik görevi yapmamış olmak.

aşağıdaki

şartlar

aranır:

A.2. Başvuruların Kabulü ve Değerlendirilmesi
(1) Hazırlanan seçim takvimine göre, Öğrenci Temsilciliğine aday olmak isteyen öğrenciler,
27 Ekim 2014 tarihinden itibaren 12 Kasım 2014 saat 17:00’a kadar Bölüm Başkanlıklarından,
Aday Başvuru Formu’nu (Ek 1) doldurarak kayıtlı oldukları Bölüm Başkanlığına teslim
edeceklerdir. Adaylar başvurularını şahsen öğrenci kimlikleri ile birlikte yapacaklardır. Bölüm
Başkanlıklarının başvuruları kabul ederken kimlik kontrolü yapmalarında fayda vardır.
Üniversitemiz hizmet sunumu esaslarına göre öğrencilerden başvuru anında sabıka kaydı
istenmeyecek, başvuru formundaki sabıkalarının olmadığına dair beyanları ile yetinilecektir.
Sabıkası olduğu öğrenilen adayın başvurusu geçersiz olacak, seçilmiş olsa bile temsilciliği sona
erecektir.
(2) Adayların aday olma koşullarını sağlayıp sağlamadığı Bölüm Başkanlığı ve Bölüm Seçim
Kurulu tarafından kontrol edilecektir. Bu kontrol sonuçları Aday Başvuru Formlarının alt
kısmında belirtilen yerlere işlenecek ve adayın başvurusunun geçerli olup olmadığı belirtilecektir.
(3)Aday olma koşullarının ilgili maddeleri aşağıda belirtildiği üzere kontrol edilecektir:
a) Adayın kayıtlı olduğu sınıf, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilecek Seçmen
Listelerinden kontrol edilebilecektir.
b) Bu dönem izinli olup olmadığı Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilecek
Seçmen Listelerinden kontrol edilebilecektir.
c) Adayların disiplin cezası alıp almadığı Bölüm Başkanlığınca kontrol edilecektir. Disiplin
cezası olan öğrencilerin listesi Bölüm Başkanlıklarına, ÖİDB’ce aday başvuru süresi içinde
gönderilecektir.
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ç) Sabıka kaydı kontrolü: Adaylar başvuru anında ilgili Seçim Kurulu’na Adli Sicil belgesini
teslim edeceklerdir.
A.3. Aday Listeleri ve İtirazlar
a) Kesinleşen aday listeleri 13 Kasım 2014 Perşembe günü saat 12:00’da ilan edilecek ve bu
listelere göre oy pusulaları hazırlanacaktır.
b) Aday olma koşullarını (sabıka kaydı hariç) sağlayan adayların listesi 13 Kasım 2014 saat
17:00’da bölümlerde seçimlerle ilgili olarak ayrılıp duyurulan ilan panolarına (seçim günü
sandıkların bulunacağı mekanları belirten duyurular ile birlikte) asılacaktır.
c) Adaylara (ve seçmenlere) ilişkin itirazlar 14 Kasım 2014 Cuma günü ilgili Seçim Kuruluna
yazılı olarak yapılacaktır. Sürenin kısıtlı olduğu göz önüne alınarak, itirazlar süratle 17 Kasım
2014 tarihinde neticelendirilmelidir.
B. SEÇMENLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Seçmen listeleri ÖİDB tarafından bölüm ve program bazında hazırlanarak Bölümlere aday
başvuru süresi içinde gönderilecektir. Listeler iki değişik formatta sunulacaktır. Bunların biri ilan
edilmek için, diğeri ise seçim günü sandık başlarında kullanılacaktır. Seçimlerin 2 veya 3 turlu
olabileceği düşünülerek bu listelerin fotokopilerinin bölümler tarafından alınması gerekli ve
faydalı olacaktır.
Aday listeleri 13 Kasım 2014 Perşembe günü sabahı ilan edilecek. Seçmen listelerine itirazlar
yazılı olarak 14 Kasım 2014 Cuma günü saat 17:00’ a kadar, ilgili Seçim Kuruluna yapılacaktır.
İtirazlar ilgili Seçim Kurulu’nca en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. Kesinleşen listeler 17 Kasım
2014 Pazartesi günü akşamı ilan edilecek ve yapılan değişiklikler Sandık Kurullarına verilecek
listelere de işlenecektir.
Seçimlerde özel öğrenciler ve değişim programı ile üniversitemizde bulunan öğrenciler oy
kullanamaz. Listede isimleri olan izinli öğrenciler oy kullanabileceklerdir.
C. OY PUSULALARININ HAZIRLANMASI
Bölüm Seçim Kurulu aday listelerinin kesinleştiği 13 Kasım 2014 Perşembe günü oy pusulalarını
bastıracaklardır. Bu konuda hazırlanan örnek oy pusulası Ek 2’de verilmektedir. Oy pusulası A4
sayfasının ¼’ü boyutlarında olmalıdır. Pusulanın üstünde bölüm/program adı ve sınıfı, aşağıda
ise soyadına göre alfabetik olarak dizilmiş aday isimleri bulunmalıdır. Aday isimlerinin yanında
ise tercihlerin işaretlenebileceği bir kutu olacaktır.
Oy pusulaları ilgili Seçim Kurulunca mühürlenmeli ve sayı ile Sandık Kurullarına seçim günü
saat 09:00’da seçim sandıkları ve seçmen listeleri ile birlikte teslim edilmelidir.
Ç. SANDIKLARIN HAZIRLANMASI
Seçim sandıkları Bölüm Seçim Kurulu tarafından her bölüm için bir adet olmak üzere toplam 1
adet uygun boyutta hazırlanacaktır. Lisansüstü programları için ise Enstitü Seçim Kurulu bu
konuda görevlidir.
D. ADAYLARIN TANITIM KAMPANYALARI
Seçimle ilgili tanıtım ve propaganda mahiyetindeki her türlü ilan ve afişler, seçimlerden önce
Üniversite Seçim Kurulu’nca ilan edilen süre boyunca (13 Kasım – 01 Aralık 2014), Bölüm
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Başkanlarının göstereceği yerlere asılabilir. Adaylar asacakları malzemeler için ilgili Seçim
Kurulundan onay almalıdırlar. Seçimden önceki gün saat 16:00’da bu tür malzemeler aday
tarafından çevre kirliliği yaratmadan toplanacaktır. Adayların tanıtım etkinlikleri bu süre içinde
ilgili Birim Yöneticisinin ve Seçim Kurulunun uygun göreceği mekan ve saatlerde düzenlenebilir.
E. OY VERME İŞLEMİ
Sandık Kurulları seçim günleri, Bölüm Seçim Kurulundan oy pusulaları, seçmen listesi ve oy
sandıklarını teslim alarak en geç 09:15’de oy verme yerlerinde hazır olacaklardır. Bu mekanlarda
mevcut olabilecek adaylara ait her türlü tanıtım malzemesi kaldırılacaktır. Sandıkların bulunduğu
mekanın kapısına o mekanda hangi sınıfların oy kullanacaklarına dair bilgiyi içeren kağıt
asılacaktır. O mekanın uygun bir köşesi (köşeleri) gizliliği sağlayacak şekilde oy kullanma yeri
olarak hazırlanacaktır. Bu yerlerde tercihlerde kullanılmak üzere tükenmez veya mürekkepli
kalem bulundurulacaktır. Ayrıca, oy verme yerinde kolayca görünür bir yere, büyük fontta
“TERCİH ETTİĞİNİZ ADAYIN İSMİNİN KARŞISINDAKİ KUTUCUĞA X İŞARETİ
KOYUNUZ. BİRDEN FAZLA TERCİH YAPMAYINIZ” yazısı koyulması faydalı olacaktır.
Saat 10:00’da oy sandığının boş olduğu bekleyen seçmenlere gösterilerek sandık (bantlanarak)
itirazlara sebep teşkil etmeyecek şekilde kapatılacak ve oy verme işlemi başlatılacaktır.
Seçmenler, öğrenci kimlikleri ve nüfus cüzdanı (fotoğraflı) ile Sandık Kurulu masasına
başvuracaklardır. Sandık Kurulu öğrencinin kimlik bilgilerini seçmen listesi ile karşılaştırıp
öğrencinin telefon, kamera, fotoğraf makinesi vs. girilmesinin yasak olduğunu belirterek varsa
teslim alıp mühürlü oy pusulasını öğrenciye verecek ve oy pusulasında tek tercih yapması
konusunda uyaracaktır. Öğrenci oy verme yerinde tercihini yaptıktan sonra tercihi görülemeyecek
şekilde oy pusulasını katlayarak sandığa atacaktır. Pusulaların ayrıca zarfa koyulmasına gerek
görülmemektedir. Oy verme işlemi öğrencinin seçmen listesinde isminin karşısına imzasını
atması ve kimliğini geri alması ile tamamlanır.
Sandık Kurulları seçmen listesinde adı olmayan öğrenciye, nedeni ne olursa olsun, oy
kullanmasına izin vermeyeceklerdir.
Seçim işlemi I.Öğretim öğrencileri için seçim günü saat 10:00’dan 15:00’a kadar, II.Öğretim
öğrencileri ve Tezsiz Y. Lisans öğrencileri için saat 17:00’dan 20:00’a kadar devam edecektir.
Sandık Kurulları bu süre içinde en az iki kişiden oluşmak zorundadır.
Bölüm Seçim Kurulu seçim süresince sandıkları denetleyerek seçimlerin düzenli ve güvenli bir
şekilde yürütülmesini sağlamalıdır.
Üniversite seçim bölgesine seçim süresince seçmen öğrenci dışında, kişi ve kişilerin girmesine
müsaade edilmeyecektir.
Saat 20:00’da sırada bekleyen öğrenci olmaması durumunda, oy verme işlemi sona erer. Sandık
Kurulu tarafından sandıklar açılarak tasnif ve sayım işlemi ilgilenenlere açık şekilde yapılır.
Sayımda, mühürsüz veya değişik oy pusulaları, birden fazla tercihin işaretlendiği oy pusulaları,
üzerinde yazı veya başka işaretler bulunan oy pusulaları geçersiz sayılacaktır.
Sayım sonuçları bir tutanakla Bölüm Seçim Kuruluna bildirilir. Bu tutanakta, her bölüm için,
seçime katılan öğrenci sayısı, sandıktan çıkan toplam oy pusulası sayısı, geçerli oy sayısı ve her
adayın aldığı geçerli oy sayısı belirtilecektir. Yapılan seçim sonrası eşitlik varsa Bölüm Seçim
Kurulu Başkanı tarafından kura çekilerek seçim sonucu kesinleştirilecektir. Seçmen listesi ve
kullanılan veya kullanılmayan bütün oy pusulaları da tutanakla birlikte Bölüm Seçim Kuruluna
teslim edilecektir.
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Bölüm Seçim Kurulu, Yönerge’nin 18. maddesindeki şartları sağlayarak Öğrenci Temsilcisi
olmaya hak kazanan öğrencilerin isimlerini ve aldıkları oy yüzdelerini, en geç seçimi takip eden
iş gününün sabahı saat 10:00’a kadar, bir tutanakla Fakülte Seçim Kuruluna bildirir ve bölümde
ilan eder.
Seçim sonuçlarına itirazlar yazılı olarak Fakülte Seçim Kurullarına yapılacaktır. Fakülte Seçim
Kurulları itirazları aynı gün içinde inceleyip sonuçları Bölüm Seçim Kuruluna bildirir.
Fakülte/Enstitü Seçim Kurulu, seçimi kesinleşen temsilci isimlerini ve aldıkları oy yüzdelerini
Üniversite Seçim Kuruluna yazılı olarak bildirir.
Bölüm Temsilcisi olarak seçilen temsilciler 11 Aralık 2014 tarihinde bir araya gelerek Fakülte
Öğrenci Kurulu olarak ilk toplantılarını yapacaklar ve bu toplantıda aralarından Fakülte Öğrenci
Temsilcisi ve Yardımcısını seçeceklerdir.Yapılan seçimde eğer eşitlik varsa Fakülte Seçim
Kurulu Başkanı tarafından kura çekilerek seçim kesinleştirilecektir. Fakülte/Enstitü Seçim Kurulu
bu toplantıda gözlemci olarak bulunacak ve seçim sonucunu bir tutanakla Üniversite Seçim
Kuruluna bildirecektir.
Fakülte Öğrenci Temsilcileri ise 12 Aralık 2014 Cuma günü Üniversite Seçim Kurulu’nun ilan
edeceği saatte Enstitü Temsilcileri ile birlikte toplanarak Üniversite Öğrenci Konseyi olarak ilk
toplantılarını yapacak ve bu toplantıda aralarından Konsey Başkanı ve Yardımcısı ve Genel
Sekreter seçimleri yaparak Öğrenci Konseyi Organlarını oluşturacaklardır. Yapılan seçimde eğer
eşitlik varsa Üniversite Seçim Kurulu Başkanı tarafından kura çekilerek seçim
kesinleştirilecektir. Üniversite Seçim Kurulu bu toplantıda gözlemci olarak bulunacak ve seçim
sonucunu bir tutanakla Rektör’e bildirecektir.
YBÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi’nin 20. Maddesi seçimde seçilebilmenin koşullarını
belirtmektedir:
Madde 20- (1) Bölüm Öğrenci Temsilcisi, Üniversitenin;
 Fakültedeki her bir bölüm/program
 Meslek yüksekokullarındaki her bir bölüm,
 Enstitülerdeki her bir bölüm/ program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerince, kendi
aralarından, seçime katılanların birinci tur seçimlerde seçimin yapıldığı bölüm/program/anabilim
dalı/anasanat dalına kayıtlı öğrencilerin en az %60’ının, ikinci turda ise en az %50’sinin seçime
katılması şarttır. İlk iki turda yeterli çoğunluk sağlanamaz ise üçüncü turda seçime katılanların
salt çoğunluğuna bakılır ve en çok oyu alan aday, bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için
seçilir.
 Seçimin 1. Turunda % 60 , 2. Turunda %50 katılım sağlanamaz ise oylar sayılmadan sadece
imza sayısına bakılarak seçim diğer tura kalacaktır.
(2) Bölüm Öğrenci Temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle
süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili
bölümde bir ay içerisinde aynı usulle yeni bir temsilci seçilir.
(3) Öğrenci temsilciliği ve buna bağlı görevler, seçim sonuçlarının ilanı ile başlar bir sonraki
seçim sonuçlarının açıklanmasına kadar devam eder..
G. LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ
Bu seçimler, YBÜ Öğrenci Konseyi Yönergesinde belirtilen kurallara ve ekli seçim takvimine
göre ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarında, Disiplinlerarası programlar için ise Enstitülerde
yürütülür.
1) Anabilim Dalı (Program) Temsilcisi Adayı Olma Koşulları: Yönerge Madde 18’de verilmiştir.
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2) Bölümlerde YBÜ Öğrenci Konseyi Seçimlerini yürüten Bölüm Seçim Kurulları aynı zamanda
Anabilim Dalı Seçim Kurulu olarak görev yapar.
3) Bölümlerde YBÜ Öğrenci Konseyi Seçimlerini yürüten Sandık Kurulları aynı zamanda
Anabilim Dalı Sandık Kurulu olarak görev yapar. Disiplinlerarası programlar için seçimler
Enstitülerde yapılır.
4) Başvurular (Başvuru Formu Ek:1), aday ve seçmen listelerinin oluşturulması, bu listelere
itirazlar, tanıtım kampanyaları, oy pusulalarının hazırlanması, oy verme işlemi ve oy sayımı
Bölüm Öğrenci Temsilcisi seçimleri gibi yapılır. Lisansüstü öğrencilerin iki bölümde de seçmen
listesinde ismi var ise ikisinde de oy kullanabilir. Ancak, öğrenci iki bölüme aday olamaz, bir
bölümden aday olabilir eğer ismi diğer bölümdeki seçmen listesinde varsa orada oy kullanabilir.
Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcisi olmaya hak kazanan öğrencilerin isimleri Anabilim Dalı Seçim
Kurulunca duyurulur ve bir tutanakla Enstitü Seçim Kuruluna bildirilir. Enstitü Seçim Kurulları
ise sonuçları toplu olarak Üniversite Seçim Kuruluna iletir.
5) YBÜ Öğrenci Konseyi Yönergesinin 20. Maddesi seçimde seçilebilmenin koşullarını
belirtmektedir:
6) Anabilim Dalı Temsilcisi olarak seçilen temsilciler 11 Aralık 2014 Perşembe günü bir araya
gelerek Enstitü Öğrenci Kurulu olarak ilk toplantılarını yapacaklar ve bu toplantıda aralarından
Enstitü Öğrenci Temsilcisi ve Yardımcısını seçeceklerdir. Yapılan seçim sonunda eşitlik varsa
Enstitü Seçim Kurulu Başkanı tarafından kura çekilerek sonuç kesinleştirilecektir. Enstitü Seçim
Kurulu bu toplantıda gözlemci olarak bulunacak ve seçim sonucunu bir tutanakla Üniversite
Seçim Kuruluna bildirecektir.
Enstitü Öğrenci Temsilcileri ise 12 Aralık 2014 Cuma günü Üniversite Seçim Kurulu’nun ilan
edeceği saatte Fakülte Temsilcileri ile birlikte toplanarak Üniversite Öğrenci Konseyi olarak ilk
toplantılarını yapacak ve bu toplantıda aralarından Konsey Başkanı , Yardımcısı ve Genel
Sekreter seçimleri yaparak Öğrenci Konseyi Organlarını oluşturacaklardır.Yapılan seçim sonunda
eşitlik varsa Üniversite Seçim Kurulu Başkanı tarafından kura çekilerek sonuç
kesinleştirilecektir. Üniversite Seçim Kurulu bu toplantıda gözlemci olarak bulunacak ve seçim
sonucunu bir tutanakla Rektör’e bildirecektir.
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Ek-1
2014 YILI YBÜ BÖLÜM ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ
ADAY BAŞVURU FORMU
2014-2015 akademik yılı 1. Döneminde üniversitemizde yapılacak Bölüm Öğrenci
Temsilciliği seçimlerinde aday olmak istiyorum. YBÜ Öğrenci Konseyi
Yönerge’sinin 18. Maddesinde belirtilen Öğrenci Temsilcisi adayı olma koşullarını
sağlamaktayım.
Seçim dönemi süresince Üniversite Seçim Kurulu tarafından ilan edilen kurallara,
ilgili yönerge ve yönetmeliklere uyacağımı, üniversitede huzur ve çalışma düzenini
bozmayacağımı, çevre ve gürültü kirliliği oluşturmayacağımı, hoşgörü ve
sorumluluk duygusuyla davranacağımı beyan ederim.

Adı ve Soyadı
Tel/E-mail
Öğrenci No
Fakülte
Bölüm/Program
Sınıf
Başvuru Tarihi
İmza

Bu kısım ilgili Bölüm Seçim Kurulu’nca doldurulacaktır.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Öğrencinin kayıtlı olduğu sınıf: ….…
Dönemi: …..…
Disiplin cezası: Va r
Yok
Dönem izni alıp almadığı: ……
Sabıka kaydı: Var
Yok
Siyasi parti üyeliği: Var
Yok

Yapılan kontrol sonucu, aday öğrencinin başvurusu: Geçerlidir
İmza:
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Geçersizdir.

Ek-1
2014 YILI YBÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ
ADAY BAŞVURU FORMU
2014-2015 Akademik yılı 1. Döneminde üniversitemizde yapılacak Anabilim Dalı
Öğrenci Temsilciliği seçimlerinde aday olmak istiyorum. YBÜ Lisansüstü Öğrenci
Kurulu Yönerge’sinin 18. Maddesinde belirtilen Öğrenci Temsilcisi adayı olma
koşullarını sağlamaktayım.
Seçim dönemi süresince Üniversite Seçim Kurulu tarafından ilan edilen kurallara,
ilgili yönerge ve yönetmeliklere uyacağımı, üniversitede huzur ve çalışma düzenini
bozmayacağımı, çevre ve gürültü kirliliği oluşturmayacağımı, hoşgörü ve
sorumluluk duygusuyla davranacağımı beyan ederim.

Adı ve Soyadı
Tel/E-mail
Öğrenci No
Enstitü
ABD/Program
Başvuru Tarihi
İmza

Bu kısım ilgili Anabilim Dalı Seçim Kurulu’nca doldurulacaktır.
a)Öğrencinin kayıtlı olduğu ABD/Program: ……..
b)Disiplin cezası:
Var
Yok
c)Dönem izni alıp almadığı: …….
d)Sabıka kaydı:
Var
Yok
e) Siyasi parti üyeliği: Var
Yok
Yapılan kontrol sonucu, aday öğrencinin başvurusu : Geçerlidir
İmza:
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Geçersizdir.

ÖRNEK OY PUSULASI

Ek-2

(Büyüklük: A4 sayfanın ¼’ü)

2014 YILI
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ
SEÇİMİ
1. TUR
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ABD
Tercih ettiğiniz adayın isminin önündeki kutucuğa X işareti
koyunuz. Birden fazla tercih yapmayınız.

…………………..
…………………..
…………………..
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ÖRNEK OY PUSULASI-2

Ek-2

(Büyüklük: A4 sayfanın ¼’ü)

2014 YILI
LİSANS ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ
1. TUR
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Tercih ettiğiniz adayın isminin önündeki
kutucuğa X işareti koyunuz. Birden fazla tercih
yapmayınız.

............................
...........................
...........................
...........................
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2014 YILI YBÜ ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİM TAKVİMİ

Ek-3

TARİH

ETKİNLİK / AÇIKLAMA

24 Ekim 2014

Seçim döneminin başlaması, Seçim Takviminin açıklanması (ÜSK)

27 Ekim 2014
30 Ekim 2014
27 Ekim 2014
12 Kasım 2014
17:00’a kadar
27 Ekim 2014
31 Ekim 2014
17:00’a kadar
11 Kasım 2014

Enstitü, Fakülte ve Bölüm/Anabilim Dalı Seçim Kurullarının atanması, ÜSK’ya
bildirilmesi
Lisans aday öğrencilerin Bölümlerine ve YDYO’na, Lisansüstü aday öğrencilerin
Anabilim Dalı Başkanlıklarına (Bölümlerine veya disiplinlerarası programlarda
Enstitülere) başvurmaları
Enstitülerde, Bölümlerde ve YDYO’nda Sandık Kurullarının oluşturulması (İlgili
Seçim Kurulları)

13 Kasım 2014
12.00
13 Kasım 2014
17:00
14 Kasım 2014

Aday ve seçmen listelerinin kesinleşmesi (İlgili Seçim Kurulları)

17 Kasım 2014

Yapılan İtirazların Değerlendirilip Sonçlandırılması
( İlgili Seçim Kurulları )
Adayların tanıtım kampanyaları dönemi

13 Kasım 2014
01 Aralık 2014
16:00’a kadar
02 Aralık 2014

03 Aralık 2014

04 Aralık 2014

05 Aralık 2014

08 Aralık 2014

09 Aralık 2014

10 Aralık 2014
11 Aralık 2014
12 Aralık 2014
15 Aralık 2014

Seçmen listelerinin Bölümlere, Enstitülere ve YDYO’na gönderilmesi (ÖİDB) ve ilanı
(İlgili Seçim Kurulları),

Aday listelerinin ve oy kullanma yerlerinin Enstitülerde, Bölümlerde ve YDYO’nda
ilanı (İlgili Seçim Kurulları)
Seçmen ve Aday listelerine itiraz dönemi ( İlgili Seçim Kurulları )

1. Tur seçimleri ve seçim sonuçlarının ilanı.
* ( Seçim işlemi I.Öğretim öğrencileri için seçim günü saat 10:00’dan 15:00’a kadar,
II.Öğretim ve Tezsiz II. Öğretim Y.Lisans öğrencileri için saat 17:00’dan 20:00’a kadar
devam edecektir.)
(İlgili Seçim Kurulları)(Seçimin geçerli olabilmesi için Bölüm öğrenci sayısının enaz
%60’ı oy kullanmak zorundadır.)
1. Tur seçim sonuçlarına itiraz, itirazların sonuçlandırılması ve 2. Tur seçimlere
katılacak adayların ilanı
(İlgili Seçim Kurulları)
2 Tur seçimleri ve seçim sonuçlarının ilanı.
* ( Seçim işlemi I.Öğretim öğrencileri için seçim günü saat 10:00’dan 15:00’a kadar,
II.Öğretim ve Tezsiz II. Öğretim Y.Lisans öğrencileri için saat 17:00’dan 20:00’a kadar
devam edecektir.)
(İlgili Seçim Kurulları)(Seçimin geçerli olabilmesi için Bölüm öğrenci sayısının enaz
%50’si oy kullanmak zorundadır.).)
2. Tur seçim sonuçlarına itiraz, itirazların sonuçlandırılması ve 3. Tur seçimlere
katılacak adayların ilanı
(İlgili Seçim Kurulları)
3. Tur seçimleri ve seçim sonuçlarının ilanı.
* ( Seçim işlemi I.Öğretim öğrencileri için seçim günü saat 10:00’dan 15:00’a kadar,
II.Öğretim ve Tezsiz II. Öğretim Y.Lisans öğrencileri için saat 17:00’dan 20:00’a kadar
devam edecektir.)
(İlgili Seçim Kurulları)(Seçimin geçerli olabilmesi için Bölüm öğrenci sayısının salt
çoğunluğunun sağlanması gerekir)
3. Tur seçim sonuçlarına itiraz, itirazların sonuçlandırılması (İlgili Seçim Kurulları)
(Seçimin geçerli olabilmesi için Bölüm öğrenci sayısının salt çoğunluğunun sağlanması
gerekir.)
Bölüm /Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcilerinin ÜSK tarafından ilanı
Enstitü ve Fakülte Öğrenci Kurullarının toplanması, seçim sonuçlarının ÜSK’ya
bildirilmesi (İlgili Seçim Kurulları)
Üniversite Öğrenci Konseyi Genel Kurulu’nun toplanması, Yönetim Kurulu ve
Denetleme Kurulu seçimleri (ÜSK)
Kurul üyelerinin ilanı, seçim döneminin sona ermesi (ÜSK)

Not: Gerekli görüldüğü durumlarda, Üniversite Seçim Kurulu, önceden ilgililere duyurmak kaydı ile, Seçim Takviminde
değişiklik yapabilecektir.
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