GIDA MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜM ÖĞRENCİ
TEMSİLCİSİ SEÇİMİ 2016
 “Celal

bayar Üniversitesi Öğrenci Konseyi”nde Bölümümüzü temsil edecek
“Bölüm Öğrenci Temsilcisi”nin seçimi yapılacaktır.

 Bu seçime, örgün ve ikinci öğretimdeki tüm sınıflar katılacak ve bir temsilci
seçilecektir.

 YÖK

ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ ve Üniversitemiz Yönetmeliklerinde
belirtilen Adaylık kriterlerini sağlayan herkes aday olabilir.

 Bölüm

Öğrenci temsilcisi, seçime katılanların salt çoğunluğuyla bir defaya
mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir ( Yök Yönetmeliği,Madde 9-d).

ÖĞRENCİ TEMSİLCİ ADAYLARINDA ARANACAK NİTELİKLER
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal
Öğrenci Konseyi Yönetmeliği’ne Göre:
Madde 6 - Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar
aranır:
a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitünün
kayıtlı öğrencisi olması,
b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,
c) Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç
işlememiş olması,
d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması.
Celal
Bayar
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Öğretim Yönetmeliği’ne Göre:
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Madde 20- (7) Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde açıklanan genel ağırlıklı not
ortalaması (GANO), üst üste iki yarı yıl 1.80’in altında kalan öğrenciler, başarısız
öğrenci sayılırlar. Başarısız öğrenciler; Üniversitede öğrenci temsilcisi olamaz.

 Adayların, aday olduklarını belirttikleri dilekçelerini, son başvuru tarihine kadar
Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanlığına iletmeleri gerekmektedir.
Adaylık için son başvuru tarihi: 14.10.2016

 Bölüm öğrenci temsilcilikleri seçimlerinde, seçimin yapılabilmesi için birinci tur
seçimlerde seçimin yapıldığı bölüme 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.
1.Tur seçim tarihi: 24.10.2016
2.Tur seçim tarihi: 25.10.2016 (ilk turda salt çoğunluk olmaması durumunda)
3.Tur seçim tarihi: 26.10.2016 (ikinci turda salt çoğunluk olmaması
durumunda)
Seçim yeri: Mühendislik Fakültesi A Blok Gıda Araştırma Laboratuvarı
Oy kullanılacak saatler: 13:00-16:45 arası
İlgili Yönetmelikler:
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal
Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
Celal Bayar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

