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İlgi :

a) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 04.07.2014 tarih ve 39882 sayılı yazısı.
b) 27.08.2014 tarih ve 55187 sayılı yazımız.
c) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 01.09.2014 tarih ve 5478-51928 sayılı yazısı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın ilgi (a) yazısı gereğince öğrenci konseyi
seçimlerinin başlatılması ile ilgili ilgi (b) yazımız ekinde gönderilen Öğrenci Konseyi Seçim
Esasları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın ilgi (c) yazısına istinaden yeniden düzenlenerek
yazımız ekinde gönderilmiştir.
Bilgilerinize ve ilgili seçimlerin yazımız ekinde gönderilen "Yükseköğretim Kurumları
Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği" ve
Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından hazırlanan "seçim esasları" dikkate alınarak yapılması
hususunda gereğini rica ederim.

Prof.Dr. Murat DOĞAN
Rektör Yardımcısı
DAĞITIM
İlgili birimler

09/09/2014 Ş.Müd. : V.ÇOKKEÇECİ
09/09/2014 Ş.Müd. : Z.ÇAĞLITALASLIGİL
09/09/2014 G.Sek. : S.ASLAN

Evrakı Doğrulamak İçin : http://193.255.88.15/enVision-Sorgula/validate_doc.aspx?V=BE5FETTS
Talas Yolu Melikgazi 38039 KAYSERİ
Telefon: (0352)4374921–(0352)4380663
E-Posta: yaziisleri@erciyes.edu.tr

Pin : 49181

Ayrıntılı bilgi için irtibat: Venhar Çokkeçeci
Faks: (0352)4374931–(0352)4371140
Elektronik Ağ: www.erciyes.edu.tr

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak Tarih ve Sayısı: 05/09/2014-17301

Evrak Tarih ve Sayısı: 21/07/2014-13534

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 oluşan bir seçim kurulu oluşturulur ve ilan edilir.
2. Seçim kurulları tarafından her bir sandık için bir öğretim elemanı başkanlığında aday olmayan
iki öğrenciden oluşan bir “sandık kurulu” oluşturulur.
3. Bölüm / program / anabilim dalı / anasanat dalı öğrenci temsilcisi adayları 22 Eylül 2014
Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvurularını ilgili seçim kurulu başkanlıklarına
yaparlar.
4. 24 Eylül 2014 Çarşamba günü adaylar seçim kurulları tarafından ilan edilir ve adaylar
propaganda faaliyetlerine başlarlar. Propaganda faaliyetleri 03 Ekim 2014 Cuma günü saat
22.00'de sona erer.
5. Birim seçim kurulları seçimin sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli her türlü tedbiri alır. Seçim
sandıkları, mümkün olduğu ölçüde fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitülerin geniş
mekanlarında bir arada bulundurulur. Sandık Kurulunda görevli öğretim elemanlarına ilaveten
sandık kurulunda gözlem yapmak üzere her adayın önereceği 1 (bir) öğrencinin
görevlendirilmesine ve adayların kendilerinin oy kullanımını gözlemlemesine izin verilir.
Seçim sonunda düzenlenen tutanaklardan birer örneğin talep eden ilgili bölüm/okul adaylarına
verilir.
6. Seçimle ilgili esaslar üniversitenin web sayfasında ilan yoluyla duyurulur.
7. 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.
Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcilikleri seçimlerinde, seçimin
yapılabilmesi için 13 Ekim 2014 Pazartesi günü birinci tur seçimlerde seçimin yapıldığı
bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalına kayıtlı öğrencilerin (varsa ikinci öğretim
öğrencileri dahil) en az %60’ ının, 15 Ekim 2014 Çarşamba günü ikinci turda ise en az
%50’sinin seçime katılması şarttır. İlk iki turda seçim yapılamaz ise 17 Ekim 2014 Cuma
günü üçüncü turda katılım oranı şartı aranmaz.
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 usülle yeni bir temsilci seçimi yapılır. İkinci öğretim bulunan birimlerde
10.00-18.00, ikinci öğretim bulunmayan birimlerde 10.00-17.00 saatleri arasında yapılır.
8. Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcileri ilgili seçim kurulları
gözetiminde 20 Ekim 2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar birim öğrenci temsilcisini
seçer (tek bölümlü birimlerde seçilen aday birim öğrenci temsilcisi olarak görev yapar) ve
sonuçlar aynı gün Rektörlüğe bildirilir.
9. Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, Rektör veya Rektör Yardımcısı tarafından 22 Ekim 2014
Çarşamba günü saat 12.00’de Personel Lokali Zemin Katta toplantıya çağırılır ve bu
toplantıda Öğrenci Konseyi organları seçilecektir.
Not : Sandık Kurulunda görevli öğretim elemanlarına ilaveten sandık kurulunda
gözlem yapmak üzere her adayın önereceği 1 (bir) öğrencinin görevlendirilmesine ve
adayların kendilerinin oy kullanımını gözlemlemesine izin verilmesi,
-Seçim sonunda düzenlenen tutanaklardan birer örneğin talep eden ilgili bölüm/okul
adaylarına verilmesi hususunda gereğini rica ederim.

