
2020 YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ SEÇİMLERİ BAŞVURU 

DUYURUSU 

 

 

             Üniversitemiz 2020 yılı öğrenci konseyi üyelerinin belirlenmesi için, aktif olan tüm 

Bölüm/Program Öğrenci Temsilcisi ve Fakülte/ Meslek Yüksekokulu Öğrenci Temsilcisi 

seçimleri takvimde belirtildiği şekilde yapılacaktır. 

Bu kapsamda;       Üniversitemiz Senatosunun  11.11.2020 tarih ve 2020/27-19 

sayılı kararı ile belirlenen seçim takvimine göre Öğrenci Temsilciliği adaylık 

başvuruları 19-20 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacaktır. 

                          

ADAYLIK BAŞVURUSU NASIL YAPILACAKTIR? 

 

 

        1.   Bölüm/Program temsilciliklerine aday olacak öğrenciler, Aksaray Üniversitesinin 

Web sayfasında 2020 Öğrenci Konseyi Seçim duyurusunda  yer alan Başvuru Formunu 

doldurulması ve e-devlet kapısından alınmış adli sicil kaydını, bağlı bulunduğu 

fakültenin/yüksekokulun duyuruda yer alan E-mail adresine göndermesi gerekir. Form için 

tıklayınız.       

 

ADAYLIK BAŞVURUSU İÇİN AŞAĞIDAKİ KOŞULLARIN 

SAĞLANMASI GEREKİR.  

 

 

a) İlgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokullarının en az ikinci sınıfına 

kayıtlı öğrenci olması, 

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması, 

c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı sicil kaydı bulunmaması, 

ç) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması, 

d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması, 

e) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü veya 100 üzerinden 70 

üstü olması, 

f) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması, 

 

https://ogris.aksaray.edu.tr/dosya/1be886c9-bfe9-417c-b524-6fcbb2e7caed.pdf
https://ogris.aksaray.edu.tr/dosya/1be886c9-bfe9-417c-b524-6fcbb2e7caed.pdf


 

DİKKAT :   Adaylık koşullarını taşımayan ya da istenen belgeleri akademik birime 

iletmeyen öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

 

 

SEÇİM SÜRECİ  

 Üniversitemiz Bölüm/Program temsilcisi seçimleri Öğrenci Bilgi Sistemi 

(proliz) üzerinden gerçekleştirilecektir, 

  

 Oy kullanacak öğrenci Öğrenci Bilgi Sistemine Kullanıcı Adı ve Şifresi ile girerek oy 

verme işlemini gerçekleştirir.  

 Seçim sonucunda en fazla oyu alan öğrenci Bölüm/program temsilcisi seçilir. Ve Web 

sayfasında ilan edilir. 

 Seçilen Bölüm Program temsilcileri 15 Aralık 2020 tarihinde kendi aralarında seçim 

yaparak Fakülte/Meslek Yüksekokulu temsilcisini seçerler. Bölüm/Program 

Temsilcileri ekte yer alan dilekçeyi doldurup imzalı bir şekilde tarayıcıdan geçirerek 

ilgi Fakülteni/Meslek Yüksekokulun resmi mail adresine göndermeleri gerekmektedir. 

 Öğrenci konseyi başkanlığını, “Üniversitenin fakülte/ yüksekokul/ adlarının alfabetik 

sıralamasına göre belirlenen birimin öğrenci temsilcisi üstlenir. İfadesi gereği öğrenci 

konsey başkanı seçimi yapılmayacaktır.” 

 


