YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ KONSEYİ SEÇİM ESASLARI
1. Öğrenci temsilciliği seçimleri için her Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokul yönetim
kurulu kararıyla bir dekan yardımcısı veya müdür yardımcısı başkanlığında iki öğretim elemanı
ve bir öğrenciden oluşan Üniversite Öğrenci Konseyi Temsilciliği Seçim Kurulu oluşturulur ve
Ekim ayının son haftası içerisinde Rektörlüğe bilgi verilir. Seçim Kurulu Üniversite Yönetim
Kurulu tarafından onaylanır.
2. 13.06.2020 tarih 31154 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları
Öğrenci Konseyleri Ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
Madde 6’da belirtilen şartları sağlayan Bölüm/Program öğrenci temsilcisi adayları Kasım
ayının ilk 10 günü içerisinde başvurularını Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokul
Dekanlık/ Müdürlüklerine bildirir.
3. Adaylar Web sayfasında ilan edilir ve müteakiben adaylar propaganda faaliyetlerine seçim
gününden bir gün öncesi saat 17:30’a kadar devam ederler.
4. Birim seçim kurulları seçimin sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli her türlü tedbiri alır.
5. Bölüm/program öğrenci temsilcisi, bölüm/program öğrencilerince, kendi aralarından, seçime
katılanların çoğunluğuyla bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir.
6. Seçimler MEDU sistemi elektronik ortamında gerçekleştirilir (MEDU sistemi üzerinden online
seçim süreci aşağıda açıklanmıştır.)
7. Bölüm/Program öğrenci temsilcilikleri seçim takvimi her yıl kasım ayının başında ilan edilir.
Seçim sonuçları web sayfasında ilan edilir.
8. Bölüm/Program Öğrenci Temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir
nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere,
ilgili Bölüm/Program dalında bir ay içerisinde aynı usulle yeni bir temsilci seçimi yapılır.
9. Bölüm/Program Öğrenci Temsilcileri Üniversite Seçim Kurulunun gözetiminde seçim
takvimine göre Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisini seçer (tek
bölümlü birimlerde seçilen aday birim öğrenci temsilcisi olarak görev yapar) ve sonuçlar aynı
gün Rektörlüğe bildirilir.
10. Öğrenci konseyi başkanlığını, yükseköğretim kurumunun fakülte/ yüksekokul adlarının
alfabetik sıralamasına göre belirlenen birimin öğrenci temsilcisi üstlenir.
11. Konsey başkanının 13.06.2020 tarih 31154 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri Ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci
Konseyi Yönetmeliğinin 6 ncı maddede sayılan nitelikleri kaybetmesi veya herhangi bir
nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere
başkanın temsil ettiği fakülte/yüksekokul öğrenci temsilciliği seçiminde en çok oy alan aday
başkan olur.
12. Üniversitenin fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu temsilcileri ile bölüm/program öğrenci
temsilcilerinden oluşan ve öğrenci konseyinde en yüksek karar organı olan Öğrenci Konseyi
Genel Kurulu, Rektör veya Rektör Yardımcıları tarafından takvimde belirlenen tarihte
toplantıya çağırılır ve bu toplantıda Öğrenci Konseyi organları (yönetim kurulu, denetleme
kurulu)seçilir.

Öğrenci Temsilci Adaylarında Aranacak Nitelikler:
MADDE 6 – (1) Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır;
a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci
olması,
b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,
c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli 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 ve üstü olması,
f) Terör .rgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması.
Ayrıntılı bilgi için:
1. 13.06.2020 tarih 31154 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Öğrenci
Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
2. Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi

MEDU SİSTEMİ ÜZERİNDEN ONLİNE SEÇİM SÜRECİ
Medu sistemi üzerinden yapılacak online seçim işlemleri için örnek süreç aşağıda özetlenmiştir. Tıp fakültesi
üzerinden verilen örnek içerisindeki veriler tamamen örnektir.

1) Sisteme giriş yapın ve soldaki ana menüde bulunan Öğrenci sekmesi içerisindeki Seçimler butonuna tıklayın.

2) Bu sayfada içerisinde bulunduğunuz zaman dilimi içerisinde aktif olan seçimler görüntülenecektir. Siz hangi
Bölüm / Programda iseniz, o Bölüm / Program’ın satırında bulunan Oy ver butonuna tıklayarak seçim sayfasına
ulaşabilirsiniz. Sizin Bölüm / Program’ınıza ait olmayan bir seçim işleminde oy vermek istediğinizde sistem “Bu
seçim işlemi için oy kullanamazsınız” şeklinde uyarı verecektir.
3) Örnek bir öğrenci olarak Bölüm / Program temsilcisi seçimini doğrudan Bölüm / Program’ın bulunduğu
satırda bulunan Oy ver butona basarak seçim sayfasına ulaşacaksınız. Oy verme ekranına aşağıdaki gibi bir
ekranla karşılaşacaksınız. Her Bölüm / Program için farklı sayıda temsilci adayı olabilir. Burada 5 adaylık bir
örnek verilmiştir.

4) Bu ekranda bulunan Seçim bölümündeki seçeneklerden ilgili maddeyi (kişiyi) işaretleyerek Kaydet butonuna
basmanız gerekir.

NOT: Eğer sınıf temsilcisi değil de program temsilcisi seçimi yapılıyorsa, o halde seçimle ekranındaki ilgili
program ve sınıf bilgisi boş olan seçim işlemi üzerinden oy verilmelidir.

5) Seçiminizi kaydettikten sonra Oyunuz kaydedilmiştir mesajını alırsınız ve mevcut ekranda yaptığınız seçimi
de görüntüleyebilirsiniz.

