KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ANABİLİM/ANASANAT DALI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ VE ENSTİTÜ
ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ SEÇİMLERİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN TARİH, SAAT VE
HUSUSLARA GÖRE YAPILACAKTIR.
Öğrenci temsilci adaylarında aranacak nitelikler
Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:
a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitünün kayıtlı
öğrencisi olması, (öğrenci belgesi alınmalı)
b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması, (https://www.turkiye.gov.tr/yargitaysiyasi-parti-uyeligi-sorgula” belge alınmalı.
c) Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlememiş
olması, (Öğrenci belgesinde bu bilgi yer almaktadır.)
d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması. (Öğrenci belgesi üzerine Öğrenci
İşleri tarafından “2018/2019 Öğretim Yılı Güz Yarıyılında kayıt dondurmamıştır” notu
düşülmesi ve imzalanması gerekir)

*Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrenciler, seçim tarihinden en az bir hafta önce
adaylıklarını ilan ederler ve seçimlerin yapılacağı tarihten bir önceki günün mesai bitimine
kadar seçim kampanyasını yürütebilirler.

*Bölüm/program/anabilim

dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcilikleri seçimlerinde, seçimin

yapılabilmesi için birinci tur seçimlerde seçimin yapıldığı bölüm/program/anabilim
dalı/anasanat dalına kayıtlı öğrencilerin (varsa ikinci öğretim öğrencileri dahil) en az
%60'ının, ikinci turda ise en az %50'sinin seçime katılması şarttır. İlk iki turda seçim
yapılamaz ise üçüncü turda katılma şartı aranmaz.

*Enstitü

Öğrenci Temsilcisi Seçimi, anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcilerince,

kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçilir.

*TÜM SEÇİMLER SAAT 10:00’DA BAŞLAYIP 17:00’DE BİTECEKTİR.
ANABİLİM/ANASANAT DALI VE ENSTİTÜ ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ SEÇİM TAKVİMİ
Anabilim / Anasanat Dalı Öğrenci Temsilci aday başvuruları son
07 Aralık 2018 Cuma
gün saat 17:00
10 Aralık Pazartesi
Kampanya süresi başlangıcı
17 Aralık Pazartesi
Kampanya süresi saat 17:00’de sona erer.
19 Aralık Çarşamba
1. Tur Seçim (Anabilim/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi Seçimi)
20 Aralık Perşembe
2. Tur Seçim (Anabilim/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi Seçimi)
21 Aralık Cuma
3. Tur Seçim (Anabilim/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi Seçimi)
24 Aralık Pazartesi
Enstitü Temsilcisi Seçimi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ’NE
…/…/2018
Enstitünüz ……….……………….Anabilim/Anasanat Dalı …….…………………….
yüksek lisans/doktora programı …………….numaralı öğrencisiyim. Sosyal Bilimler
Enstitüsü’nün Anabilim/Anasanat Dalı öğrenci temsilcisi seçimi hakkında ki duyurusunu
okudum ve istenilen şartları taşımaktayım. Öğrencisi olduğum ……………………...
Anabilim/Anasanat Dalı öğrenci temsilciliğine aday olarak başvurmak istiyorum.
Gereğini arz ederim.

Adı Soyadı/İmza

Telefon

:

e-Posta

:

Adres

:

Ekler,
1- Öğrenci belgesi
2- Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmadığımı gösteren belge.

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ’NE
…/12/2018
Enstitünüz
……………………….Anabilim/Anasanat
Dalı
…….………………yüksek lisans/doktora programı …………….numaralı öğrencisiyim.
Enstitü öğrenci temsilciliğine aday olarak başvurmak istiyorum.
Gereğini arz ederim.

Adı Soyadı/İmza

Telefon

:

e-Posta

:

Adres

:

