MARMARA ÜNİVERSİTESİ
2021 ÖĞRENCİ KONSEY SEÇİMİ

2021 İSTANBUL

Seçime Ait Genel Bilgiler
Sayfa 1

SEÇİME AİT GENEL BİLGİLER
✓ İki Yılda Bir Yapılır.
✓ Bölüm/Program Temsilci Seçimi Yapılarak Program Temsilcisinin Belirlenmesi,
✓ Birim (Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksek Okul) Temsilci Seçimi Yapılarak Birim
Temsilcisinin Belirlenmesi,
✓ Üniversite Öğrenci Konsey Başkanının Mevzuatta Belirtildiği Şekliyle Belirlenmesi,
✓ Öğrenci Konsey Genel Kurulun Mevzuatta Belirtildiği Şekliyle Belirlenmesi,
✓ Öğrenci Konsey Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kurul Üyeleri Arasından Seçimin
Yapılarak Belirlenmesi,
✓ Öğrenci Konsey Denetleme Kurulu Üyelerinin, Genel Kurul Üyeleri Arasından Seçimin
Yapılarak Belirlenmesi,

Seçime Ait Genel Bilgiler
Sayfa 2

SEÇİME AİT GENEL BİLGİLER
✓ Seçilen kişinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi
bitmeden önce görevinden ayrılması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere,
a) Bölüm/Program temsilciliği için yönetmelikte belirtilen usullle bir ay içerisinde;
b) Fakülte, Yüksek Okul, Meslek Yüksekokulu birim temsilciliği için yönetmelikte
belirtilen usulle 15 (on beş) gün içerisinde yeni bir temsilci seçilir ve sonuç açıklamalı
olarak Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.
c) Öğrenci Konseyi Başkanlığında, başkanın temsil ettiği fakülte, yüksekokul, meslek
yüksekokulu birimleri arasında harfsel olarak ilk sırada yer alan öğrenci temsilciliği
seçiminde en çok oy alan aday başkan olur.

Adaylarda Aranacak Nitelikler
Sayfa 1

ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER

➢ 1) En az ikinci sınıfına kayıtlı olması,
➢ 2) Siyasi Parti Organlarında üye ve/veya görevli olmaması,
➢ 3) Yüz Kızartıcı Suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,
➢ 4) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,
➢ 5) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,
➢ 6) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü olması,
➢ 7) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisaki ya da bunlarla irtibatı
olmaması gerekmektedir.

Dilekçe Örnekleri ve Formlar
Sayfa 1

ÖĞRENCİ TEMSILCI SEÇIMI IÇIN GEREKLİ OLAN
DİLEKÇE ÖRNEĞİ VE FORMLAR
➢ EK-1 : Program temsilciliğine aday olacak öğrencilerin doldurması ve kayıtlı olduğu
akademik birim program anabilim dalı başkanlığına ek belgelerle birlikte teslim etmesi
gereken belgedir.
➢ EK-2 : Program Anabilim Dalı Başkanlığınca, program öğretim üyelerinden «Program Temsilci
Seçimi»’nin yapılabilmesi için görevlendirilen öğretim üyesi tarafından «Program
Temsilci Seçimi Komisyon Üyesi Belirlenmesi»’nde kullanılacak dilekçe örneği
➢ EK-3 : Program Temsilci Seçimi Tutanağı (birden fazla programı olan birimler için)
➢ EK-3/1 : Program Temsilci Seçimi Tutanağı (sadece bir programı olan birimler için)
➢ EK-4 : Birim temsilciliğine aday olacak öğrencilerin doldurması ve kayıtlı olduğu akademik
birime ek belgelerle birlikte teslim etmesi gereken belgedir.
➢ EK-5 : Birim dekanlığı/müdürlüğünce, «Birim Temsilci Seçimi»’nin yapılabilmesi için
görevlendireceği dekan yardımcısı tarafından «Birim Temsilci Seçimi Komisyon Üyesi
Belirlenmesi»’nde kullanılacak dilekçe örneği
➢ EK-6 : Birim Temsilci Seçimi Tutanağı

Dilekçe Örnekleri ve Formlar
Sayfa 2

➢ EK-7 Öğrenci Konsey Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olacak öğrencilerin doldurması ve
Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ek belgelerle birlikte teslim etmesi gereken
belgedir.
➢ EK-8 Öğrenci Konsey Denetleme Kurulu Üyeliğine aday olacak öğrencilerin doldurması ve
Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ek belgelerle birlikte teslim etmesi gereken
belgedir.
➢EK-9 : Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin Belirlenmesinde Kullanılacak belge örneği.
➢EK-10 : Yönetim ve Denetleme Kurulu Üye Seçim Tutanağı
AKADEMİK BİRİMLERCE REKTÖRLÜK ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA
GÖNDERİLECEK LİSTE BİLGİLERİ
➢EK-11 : «Seçime Katılan Program ve Birim Temsilci Adaylarına Ait Bilgiler» listesinde
program ve birim temsilciliği için başvuru yapan tüm adayların excelde istenen verilerinin
işlenmesi ve Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına birim tarafından gönderilmesi.
➢EK-12 : «Program ve Birim Temsilci Seçimi Sonuç Bilgileri»’nde program ve birim
temsilcilerinden sadece seçilmiş olanların excelde istenen verilerinin işlenmesi ve Rektörlük
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına birim tarafından gönderilmesi.

ÖNEMLİ HUSUS
Sayfa 1

Önemli husus
Adayların E-devletten alarak teslim ettiği belgelerin karekodlarının
doğrulanması gerekmektedir. (Karekod, akıllı telefon ya da tablet
aracılığı ile doğrulanabilir)

SEÇİM UYGULAMA
AŞAMALARI

ÖĞRENCİ KONSEYLERİ SEÇİMİ
3 (ÜÇ) AŞAMADAN OLUŞUR.

Seçim Aşamaları
Sayfa 1

1)Akademik Birim, Program Anabilim Dalı Başkanlıklarınca
«Program Temsilci Seçimi»’nin Yapılması,
2) Akademik Birim Dekanlığı/Müdürlüğünce, «Birim Temsilci Seçimi»’nin
Yapılması,
3) Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca;
a) Akademik birimlerden Gelen verilere göre, «Öğrenci Konsey
Başkanı»’nın belirlenmesi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına
bildirilmesi.
b) Akademik birimlerden verilere göre «Genel Kurul»un belirlenmesi.
c) Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi seçiminin yapılması.
d) Denetleme Kurulu Üyelerinin belirlenmesi seçiminin yapılması.
e) Seçim sonuçlarının akademik birimlere bildirilmesi.

Program Temsilci Seçimi
SAYFA 1

A – AKADEMİK BİRİMLERCE YAPILACAK İŞLEMLER
1) BÖLÜM/PROGRAM TEMSİLCİ SEÇİMİ
- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca akademik birimlere gönderilen seçim
Takvimi ve uygulama esasları, dekanlık/müdürlük tarafından program
temsilci seçiminin yapılabilmesi için bölüm/program anabilim dalı başkanlıklarına
resmi yazı ile bildirilir.
1) Program Anabilim Dalı Başkanlığı, Program temsilciliği için aday olacak öğrencilerden
«EK-1»’de verilen dilekçe örneğini el yazısı ile doldurarak, program anabilim dalı
başkanlığına teslim edeceklerdir. İlgili Anabilim Dalı Başkanlığı adaylara ait bilgileri
«EK-11» belgesine eksiksiz bilgileri doldurması gerekmektedir.
İlgili belgede adaylar için aranan niteliklerin,
a) 1-4-5-6. Maddede yer alan bilgilerin akademik birim öğrenci işleri bürosu
personelince belirtilen alanların onaylanması gerekmektedir.
b) 2-3-7. Maddelerde yer alan bilgiler için aday, e-devletten “Siyasi Parti Üyelik
Sorgulama» ile «Adli Sicil Kayıt Sorgulama» alanlarından adaylık için başvuru
yaptığı tarihli alacakları belgelerin «EK-1» dilekçe ekinde teslim edilmesi
gerekmektedir.

Program Temsilci Seçimi
SAYFA 2

2) Bölüm/Program temsilciliği için «EK-1» talep dilekçesi ile adaylık talebinde
bulunanlara ait bilgiler, Program Anabilim Dalı Başkanlığınca «EK-11» excel listesine
gerekli olan veriler girilecektir («EK-1» talep dilekçeleri Anabilim Dalı Başkanlıklarında kalacak, görevlendirilecek öğretim üye/üyelerine verilmesine gerek
bulunmamaktadır).
3) ) Program temsilci seçimi için Program Anabilim Dalı Başkanlığınca
program öğretim üyeleri arasından, toplam program öğrenci sayısı ve Covid-19
pandemisi de dikkate alınarak en az 2 (iki), en fazla 5 öğretim
üyesinin biri komisyon başkanı, diğeri/diğerleri komisyon üyesi olmak üzere
görevlendirilecektir.
.

Program Temsilci Seçimi
SAYFA 3

Görevlendirme belgesi ile birlikte görevlendirilen öğretim üyesine, görevlendirme
belgesi ekinde;
1) Program bünyesinde kayıtlı olan aktif olan öğrencilere ait listenin, seçmenin oy
kullandıklarına dair imza atacakları "İMZA LİSTESİ"nin düzenlenerek teslim
edilmesi.
2) «EK-2» ve «EK-3» belgeleri, «EK-11» ve «EK-12» belgelerinin ise «EK-1» talep
dilekçesine istinaden doldurulmuş halinin teslim edilmesi.
3) Örnek oy pusulalarından "Program Temsilci Seçimi" için belirlenmiş oy
pusulasının öğrenci sayısı kadar hazırlanarak teslim edilmesi.
4) Seçmenin oy kullanacağı yerin tahsis edilerek bildirilmesi,
5) Seçmenin oy kullanacağı kabin/kabinlerin temin edilerek verilmesi,
6) Seçmenin oylarını atacağı sandık/sandıkların temin edilerek verilmesi.
7) Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca hazırlanan "2021 MARMARA
ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEY SEÇİMİ SUNUMU"ndan bir örneğinin verilmesi
gerekmektedir.

Program Temsilci Seçimi
SAYFA 4

3) Program temsilci seçimi için görevlendirilen öğretim üyeleri tarafından,
Program temsilci adaylarının dışında oy kullanmak için gelen program
öğrencileri arasından en az 3 (üç) en fazla 4 (dört) öğrenci komisyon üyesi
olarak belirlenecektir. Komisyon üyeliği için;
a) Öncelikle gönüllülük esasına dayalı olarak belirlenmesi,
b) 3 (üç)’ten fazla üyeliğe talebin olması halinde ise; üye olmak için
talepte bulunanlar arasından kura ile 3 (üç) kişinin belirlenmesi.
c) Belirlenen komisyon üyeliği «EK-2» belgenin düzenlenmesi.

Program Temsilci Seçimi
SAYFA 5

4) Program temsilci seçiminde «Program Temsilci Aday»larına ait bilgiler
seçimde oy kullanmak için gelen seçmenin, seçim sonuna kadar görebileceği
şekilde bulunmalıdır.
5) Bir bölüm/programda bulunan bütün öğrencilerin belirlenen adaylar için oy
kullanımının sağlanmalıdır.
6) Seçime katılanların çoğunluğu ile seçim sonuçlandırılır.

7) Seçim sonucuna göre «EK-3» belgesi düzenlenir, komisyonca imzalanarak,
program anabilim dalı başkanlığına teslim edilir.
8) Program/programlara ait «EK-3» belgesi/belgelerine işlenen bilgiler ayrıca;
Anabilim Dalı Başkanlığınca/başkanlıklarınca Program temsilcilerine ait bilgiler
«EK-11» ve «EK-12» listelerine de eklenir.
9) «EK-3» tutanak belgesi ile birlikte «EK-11» ve «EK-12» listeleri program
Anabilim Dalı Başkanlığı/başkanlıklarınca Dekanlığa/müdürlüğe resmi yazı ile
iletilir.

Birim Temsilci Seçimi
Sayfa 1

2) BİRİM TEMSİLCİ SEÇİMİ
- Birim (Fakülte/yüksekokul/meslek yüksek okul) temsilci seçimi, Program
Temsilcileri arasından seçim yapılarak Birim Temsilcisinin belirlenmesi,
1) Akademik birim bünyesinde tek programı olan birimlerimizin «Birim Temsilci Seçimi»
yapmalarına gerek bulunmamaktadır. Program temsilcisi aynı zamanda birim
temsilciliği görevinde de bulunmaktadır. «EK-3/1»
2) Dekanlık/Müdürlük tarafından «Birim Temsilci Seçimi»’nin yapılabilmesi için
Komisyon başkanı olarak Dekan yardımcısı, Komisyon üyesi olarak Fakülte/Yüksekokul
sekreteri ile öğrenci işleri personellerinden en az 1 (bir) kişi görevlendirir.

Birim Temsilci Seçimi
Sayfa 2

3) ) Birim (Fakülte/yüksekokul/meslek yüksek okul) temsilciliği için adaylık talebinde bulunanlara ait
bilgilerin program anabilim dalı başkanlığı/başkanlıklarından gelen «EK-11» excel listesine
ilave olarak (ayrı bir liste olmayacak), dekanlık/müdürlük tarafından birim temsilci adaylarına ait
bilgiler eksiksiz olarak eklenir.

4) Birim temsilciliğine aday olacaklar «EK-4»’de verilen dilekçe örneğini el yazısı ile doldurduktan
sonra dekanlığa/müdürlüğe teslim edeceklerdir.

«EK-4» belgede adaylar için aranan niteliklerin,
a) 1-4-5-6. Maddede yer alan bilgilerin akademik birim öğrenci işleri bürosu personelince belirtilen
alanlara onay yapılacaktır.
b) 2-3-7. Maddelerde yer alan bilgiler için aday, e-devletten “Siyasi Parti Üyelik Sorgulama» ile
«Adli Sicil Kayıt Sorgulama» alanlarından alacakları belgelerin dilekçe ekinde teslim etmeleri
gerekmektedir (Belge tarihi başvuru yapacağı tarih aralıklarını kapsamalı).

Birim Temsilci Seçimi
Sayfa 3

5) «Birim Temsilci Seçimi» için görevlendirilen kişilere görevlendirme belgesi ile
aşağıdaki belgelerin ve bilgilerin de verilmesi gerekir (EK-4 aday başvuru
dilekçeleri dekanlık bünyesinde kalacaktır. Görevlendirilen öğretim üyelerine
verilmesine gerek yoktur).
1) Program temsilcisine/temsilcilerine ait «EK-12»’de, program temsilcileri ile
«EK-11»’deki birim temsilci adaylarına ait listenin, seçmenin oy kullandıklarına dair
imza atacakları "İMZA LİSTESİ"nin düzenlenerek teslim edilmesi.
2) «EK-5» ve «EK-6» belgelerini, «EK-11» ve «EK-12» belgelerinin ise «EK-4»’deki
aday dilekçelerine göre doldurulmuş halinin teslim edilmesi.
3) Örnek oy pusulalarından "Birim Temsilci Seçimi" için belirlenmiş oy pusulasının oy
kullanacak öğrenci sayısı kadar hazırlanarak teslim edilmesi.
4) Seçmenin oy kullanacağı yerin tahsis edilerek bildirilmesi, varsa anahtarının teslim
edilmesi.
5) Seçmenin oy kullanacağı kabin/kabinlerin temin edilerek verilmesi,
6) Seçmenin oylarını atacağı sandık/sandıkların temin edilerek verilmesi.
7) Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca hazırlanan "2021 MARMARA
ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEY SEÇİMİ SUNUMU"ndan bir örneğinin verilmesi.

Birim Temsilci Seçimi
Sayfa 4

3) Birim Temsilci Seçimi»’ için görevlendirilen Komisyon Başkanı Dekan
Yardımcısı, Komisyon üyeleri Fakülte/Yüksekokul Sekreteri ve öğrenci işleri
personeli tarafından, program temsilcilerinin arasından birim temsilci
adaylarının dışındaki diğer program temsilcileri arasından en az 3 (iki)
öğrenci komisyon üyesi olarak belirlenecektir. Komisyon üyeliği için;
a) Öncelikle gönüllülük esasına dayalı olarak belirlenmesi,
b) 2 (iki)’den fazla üyeliğe talebin olması halinde ise; üye olmak için
talepte bulunanlar arasından kura ile 2 (iki) kişinin belirlenmesi.
c) Belirlenen komisyon üyeliğini «EK-5» belgenin düzenlenmesi.

Birim Temsilci Seçimi
Sayfa 5

4) Birim temsilci aday bilgileri, program temsilcilerine seçimi sona erene kadar
görünür halde olması sağlanmalıdır.
5) Bölüm/program temsilcileri arasından belirlenen adaylar için, aday olan ve
olmayan diğer bölüm/program temsilcileri oy kullanacaklardır. Oy kullanma
alanlarının öğrenci sayısı ve Covid 19 pandemisi de dikkate alınarak kapalı
kabin içerisinde kullandırılması sağlanmalıdır.
6) Seçime katılanların çogunluğu ile seçim sonuçlandırılır.

7) Seçim sonucuna göre «EK-6» düzenlenir ve komisyonca imzalanır.
8) Dekanlık/Müdürlükce, «EK-11» ile «EK-12» listeleri Rektörlük Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığına EBYS üzerinden yazılı olarak, ivedi olması açısından da
ntekeli@marmara.edu.tr eposta adresine takvimde belirtilen günde iletilmelidir.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Sayfa 1

B – ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINCA YAPILACAK OLAN İŞLEMLER
a) Üniversite Öğrenci Konsey Başkanının ve genel kurul üyelerinin mevzuatta
belirtildiği şekliyle belirlenecektir.
b) Akademik birimlerce yapılan birim ve program temsilci seçim sonuçları Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilen «EK-11» ve «EK-12» belgeleri
Rektörlükçe genel bir listede toplanması gerekmektedir.
Öğrenci Konseyi Genel Kurulu;
Birim (fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu) temsilcileri ile program
temsilcilerinden oluşur.

Öğrenci Konseyi Başkanı;
Mevzuat uyarınca Marmara Üniversitesi bünyesinde fakülte /yüksekokul /
meslek yüksek okulu adlarının alfabetik sıralamasına göre belirlenen birimin
öğrenci temsilcisi aynı zamanda «Üniversite Öğrenci Konsey Başkanı» olup
bilgileri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilecektir.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Sayfa 2

1) Rektörlük tarafından Öğrenci Konseyi Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin belirlenmesi
için yapılacak seçimde Komisyon başkanı olarak 1 (bir) Şube Müdürü, Komisyon üyesi olarak
1 (bir) şef ve en az 3 (üç) personel görevlendirilir.
2) Öğrenci Konseyi Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin belirlenmesi için yapılacak seçimde
görevlendirilen kişilere, akademik birimlerden gelen «EK-11» ve «EK-12» listesi görevlendirme
belgesi ile birlikte teslim edilir.
3) Görevlendirilen komisyon, yönetim ve denetleme kurulu üyeliği adaylarına ait başvuruları alır,
belge incelemesi yapar, onaylanması gereken belgeleri onaylar. Adaylara ait bilgiler «EK-11» ve
«EK-12» listesine eksiksiz olarak eklenir, seçim yeri belirlenir, seçmenin kullanacağı kabin ve
oy sandıklarının tahsis edilmesi, oy pusulalarının hazırlanması,

* Öğrenci Konsey Yönetim Kurulu üyeliği için «EK-7»,
* Denetleme Kurulu üyeliği için «EK-8»’de belirtilen dilekçeyi aday el yazısı ile
dolduracaktır.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Sayfa 3

«EK-7» ve «EK-8» Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeliği aday dilekçelerinde;

a) 1-4-5-6. Maddede yer alan bilgilerin Rektörlük birimi personelince belirtilen
alanlara onay yapılacaktır.
b) 2-3-7. Maddelerde yer alan bilgiler için aday, e-devletten “Siyasi Parti
Üyelik Sorgulama» ile «Adli Sicil Kayıt Sorgulama» alanlarından başvuru
tarih aralıklarındaki tarihli olacak şekilde alacakları belgeleri dilekçe ekinde
teslim etmeleri gerekmektedir.
c) Adayların E-devletten alarak teslim ettiği belgelerin karekodlarının
doğrulanması gerekmektedir.
(Karekod, akıllı telefon ya da tablet aracılığı ile doğrulanabilir)

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Sayfa 4

4) Takvime göre yönetim ve denetleme kurulu üyelik seçiminin yapılacağı gün
ilgili seçim belgelerini hazırlar.
3) Öğrenci Konsey Yönetim ve Denetleme Kurulu üye temsilciliği için Rektörlükçe
seçimin (oy kullanımının) yapılması sağlanır.

4) Oy kullanım sonucunda seçime katılanların çoğunluğuyla sonuçlandırılır.
5) Adayların aldıkları toplam oy miktarları Rektörlükçe
a) «EK-11» formunda 17 nolu alanda tüm adaylar için belirtilmesi gerekir.
b) «EK-12» formunda 18 nolu alana ise sadece Yönetim ve Denetleme Kurulu
üyesi seçilen aday için bilgi yazılması (18 nolu alana seçilememiş adaylar
için herhangi bir bilginin yazılmaması) gerekir.

2021 SEÇİM TAKVİMİ

BELGE ÖRNEKLERİ
ADAY LİSTELERİ
SEÇİM TUTANAKLARI
ÖRNEK OY PUSULALARI

ADAYLARIN DİLEKÇE EKİNDE SUNMALARI GEREKEN BELGE ÖRNEKLERİ

PROGRAM TEMSİLCİLİĞİ SEÇİMİNDE
KULLANILACAK BELGELER
EK – 1

EK – 2

EK – 3

Seçim sonunda «EK-2», «EK-3» «EK-11» ve «EK-12» listeleri
«Program Temsilci Seçimi Komisyonu»nca düzenlenerek
Program Anabilim Dalı Başkanlığına teslim edilecektir.

PROGRAM TEMSİLCİLİĞİ SEÇİMİNDE
KULLANILACAK BELGELER
(Birim bazında tek programı olanlar için kullanılacak)
EK – 1

EK – 2

EK – 3/1

Seçim sonunda «EK-2», «EK-3/1» «EK-11» ve «EK-12» listeleri
«Program Temsilci Seçimi Komisyonu»nca düzenlenerek
Program Anabilim Dalı Başkanlığına teslim edilecektir.

BİRİM TEMSİLCİLİĞİ SEÇİMİNDE
KULLANILACAK BELGELER
EK – 4

EK – 5

EK – 6

Seçim sonunda «EK-5», «EK-6», «EK-11» ve «EK-12» listeleri
«Birim Temsilci Seçimi Komisyonu»nca düzenlenir. Düzenlenen belgelerden
Dekanlık/Müdürlükçe «EK-11» ve «EK-12» listeleri Rektörlük
OİDB’ye EBYS üzerinden gönderilecek.

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINCA
ÖĞRENCİ KONSEYİ
YÖNETİM VE DENETLEME KURULU ÜYELERİNİN
BELİRLENMESİ SEÇİMİNDE
KULLANILACAK BELGELER
-- Akademik birimlerden gelen «EK-11» ve «EK-12» belgelerine göre,
1) Öğrenci Konsey Başkanının belirlenmesi,
2) Genel Kurul Üyelerinin belirlenmesi ve yönetim ile denetleme kurul üyelerini seçecek
komisyonun oluşturulması.
3) Yönetim Kurulu üyeliği için «EK-7», Denetleme Kurulu üyeliği için «EK-8» dilekçe
örneklerine göre taleplerin alınması.

YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ ile DENETLEME KURULU ÜYELİĞİ İÇİN BAŞVURU
DİLEKÇE ÖRNEKLERİ
KOMİSYON OLUŞTURULMASI BELGESİ
EK – 7
EK - 9
EK – 8

EK - 10

«EK-11» İLE «EK-12» BELGELERİ;
• PROGRAM TEMSİLCİ SEÇİMİ
• BİRİM TEMSİLCİ SEÇİMİ
• YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ
• DENETLEME KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİNDE
• KULLANILMASI GEREKEN BELGELERDİR. İLGİLİ BELGELER,
İLK PROGRAM TEMSİLCİ ADAYLARINA AİT BİLGİLERLE BAŞLAYIP,
DENETLEME KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ DE DAHİL AYNI LİSTE ÜZERİNDEN
DEVAM EDİLECEKTİR.
(Üniversite genelinde tüm aday ve adaylardan seçilen temsilcilere ait bilgiler
tek bir listede olması gerekmektedir.

EK - 11

EK - 12

ÖRNEK OY

PUSULALARI

2021
PROGRAM TEMSİLCİ
SEÇİMİ
OY PUSULASI

2021
BİRİM TEMSİLCİ
SEÇİMİ
OY PUSULASI

Lütfen seçeceğiniz
Birim temsilcisinin adını-Soyadını
El yazınızla yazınız.

Lütfen seçeceğiniz
Program temsilcisinin adını-soyadını
El yazınızla yazınız.

2021
YÖNETİM KURUL ÜYESİ
SEÇİMİ
OY PUSULASI

2021
DENETLEME KURUL ÜYESİ
SEÇİMİ
OY PUSULASI

Lütfen seçeceğiniz
Yönetim Kurulu Üyesinin
adını-Soyadını

Lütfen seçeceğiniz
Denetleme Kurulu Üyesinin
adını-Soyadını

el yazınızla yazınız.

el yazınızla yazınız.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ KONSEY SEÇİMLERİNDE
ADAYLARIMIZA
BAŞARILAR DİLERİZ.

