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Öğrenci Temsilciliği Seçimi İşlemleri

İşlev İşlev Sorumlular
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Seçim Sürecinin 
Rektörlük 

Makamından alınan 
yazı ile başlaması

2 yılda bir yapılan öğrenci 
temsilciliği seçim takviminin ilan 

edilmesi, aday olmak isteyen 
öğrenciler ile ilgili duyurunun 
ilgili yerlere asılması, seçim 

kurulunun oluşturulması

Bölümlerden aday olmak isteyen 
öğrencilerin adaylık başvurularını 

Dekanlığa yapması, kayda 
alındıktan sonra öğrenci işlerinde 

beklemeye alınması

Adaylık süreci sona erdikten 
sonra, aday öğrencilerin ilgili 
yönergedeki adaylık şartlara 

uygun olup olmadığının 
incelenmesi

Başvuruları uygun olan 
aday kesin listelerinin, 

hangi bölümlerde seçim 
olacağının ilan edilmesi, 

öğrenci seçmen listelerinin 
askıya çıkarılması

Adaylara ve seçmen 
listelerine varsa itirazların 

yapılması

İtirazlar var ise seçim kurulu 
tarafından incelenmesi, sonucun 

ilan edilmesi

Seçimin 1. turunun yapılması, 
mühürlenmiş oy pusulaları ile oy kullanımı 

bittikten sonra 3 kişilik kurul tarafından 
sayım yapılması, öngörülen katılım 
sağlanmamış veya adaylardan biri 

öngörülen orana ulaşamamış ise 2. tura 
kalması, seçim sonucunun tutanak altına 

alınması ve ilan edilmesi

Seçimin 2. turunun yapılması, 
mühürlenmiş oy pusulaları ile oy kullanımı 

bittikten sonra 3 kişilik kurul tarafından 
sayım yapılması, öngörülen katılım 
sağlanmamış veya adaylardan biri 

öngörülen orana ulaşamamış ise 3. tura 
kalması, seçim sonucunun tutanak altına 

alınması ve ilan edilmesi

Seçimin 3. ve son turunun yapılması, bu 
turda katılım oranı aranmaması ve en 

fazla oyu alan adayın kazanması, 
mühürlenmiş oy pusulaları ile oy kullanımı 

bittikten sonra 3 kişilik kurul tarafından 
sayım yapılması, seçim sonucunun ve 

kazanan adayın ilan edilmesi 

Her Bölümden kazanan öğrenci 
temsilcilerinin Fakülte öğrenci temsilcisini 

seçmek üzere toplanması, seçimin 
mühürlenmiş oy pusulaları ile oy 

kullanılması ve seçim bittikten sonra 
sayım yapılması

En fazla oyu alan adayın Fakülte öğrenci 
temsilcisi, ikin oyu alan adayın yardımcısı 

olarak seçilmesi, seçilen öğrencinin 
isimlerinin üst yazı ile Rektörlük Makamına 

bildirilmesi, Seçim tutanaklarının ve tüm 
evrakların dosyalanması ve arşivlenmesi

Rektörlük Makamı

Dekanlık Öğrenci İşleri

Aday Öğrenciler, Dekanlık Öğrenci 
İşleri, Fakülte Sekreteri

Dekanlık Öğrenci İşleri, Fakülte 
Sekreteri

Seçim Kurulu, Dekanlık Öğrenci İşleri

Seçim Sayım Kurulu, Dekanlık Öğrenci 
İşleri, Fakülte Sekreteri

Seçim Sayım Kurulu, Dekanlık Öğrenci 
İşleri, Fakülte Sekreteri

Seçim Kurulu, Dekanlık Öğrenci İşleri, 
Evrak Kayıt Memuru, Fakülte 

Sekreteri
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