
 

METU-NCC STUDENT REPRESENTATIVE CANDIDACY FORM  
(ODTÜ-KKK ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ ADAYLIK FORMU) 

2018 

Candidate’s name and surname:  _____________________________________________________ 
(Adayın İsim ve Soyadı) 

 
Candidate’s METU student number: _____________________________________________________ 
(Adayın ODTÜ Öğrenci Numarası) 

 
Program that the candidate is registered to:_____________________________________________________ 
(Adayın kayıtlı olduğu akademik program) 

 
Contact Phone Number (Telefon Numarası): ______________________________________________________ 
 

Position you are running for (Aday olmak istediğiniz pozisyon)**: 

 Program Representative (Program Temsilcisi)   Undergraduate (Lisans) 

   Graduate   (Lisansüstü) 
 

 Foreign Languages School Representative (Yabancı Diller Okulu Temsilcisi) 

       Beginner level (Başlangıç düzeyi)     Elementary level (Alt düzey)     Pre-Intermediate level (Alt-Orta düzey) 

                                             Intermediate level (Orta düzey)       Repeat level (Tekrar düzeyi) 

                                             English Towards Proficiency Program (İngilizce Yeterlik Programı) 
 
 
 
 
Candidate’s cumulative GPA* (Adayın genel not ortalaması): _______________________ 
 
Candidate’s last semester GPA* (Adayın son dönem not ortalaması): _______________________ 
 
Have you ever been subjected to a disciplinary suspension or heavier punishment at METU-NCC?*   

(ODTÜ-KKK’da uzaklaştırma veya daha ağır bir disiplin cezası aldınız mı?)  No (Hayır)  Yes (Evet) 
 

   (If yes, explain / Evet ise açıklayınız): __________________________________________________________) 
 
Are you a member of, or do you serve, any political party?* (Siyasi partiye üye veya partide görevli misiniz?)  

 No (Hayır)  Yes (Evet) 
   (If yes, explain / Evet ise açıklayınız): __________________________________________________________) 
 

Do you have a criminal record?* (Adli sabıkanız bulunmakta mıdır?)    No (Hayır)  Yes (Evet) 

   (If yes, explain / Evet ise açıklayınız): __________________________________________________________) 
 
 
“I declare that the information provided above is accurate.”   Tarih/Date:  _________________ 
(Yukarıda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim.) 

 
Signature of the candidate (Adayın imzası): ____________________________________________ 

 
(*) You can find the relevant provisions of the Student Council regulation at the back of this page. 

(İlgili Ögrenci Konseyi Yönergesi maddelerini arka sayfada bulabilirsiniz.) 

(**) You can find the form submission points on the back of this page.  
(Form teslim noktalarını arka sayfada bulabilirsiniz.) 

 



 

METU NORTHERN CYPRUS CAMPUS STUDENT COUNCIL REGULATION CANDIDACY CONDITIONS 
  
Article 7: (1) To become eligible, all candidates must meet the following criteria: 

a) Be a current METU NCC student, 
b) Must not have taken semester leave which the election is conducted, 
c) Must not be a member of, or serve any political party, 
d) Must not have been suspended from the Campus, 
e) Must have a minimum 2.00 grade point average in the previous semester and 2.00 cumulative grade point 

average, 
f) Must be within the normal duration of their study, 

 

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ ADAYLIK KOŞULLARI 
 
Madde 7: (1) Öğrenci Temsilcisi adaylarında aşağıdaki koşullar aranır;  

a)   ODTÜ KKK kayıtlı öğrencisi olması, 
b)   Seçimin yapıldığı yarıyılda dönem izni almamış olması, 
c)   Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması, 
ç)   Kampustan uzaklaştırma cezası almamış olması,  
d)   Bir önceki yarıyıl sonunda genel not ortalamasının ve dönem not ortalamasının en az 2.00 olması, 
e)   Normal öğrenim süresi içinde olması, 

 

 

 

 

Form Submission Points of Contact According to Candidacy 
(Aday Olduğunuz Pozisyona Göre Form Teslim Noktaları) 

Program Representative (Lisans ve Lisansüstü Program Temsilcisi): Pevrin Harmanlı (S-212), Şebnem Akdoğan 
(S-217) 
 
Foreign Languages School Representative (Yabancı Diller Okulu Temsilcisi): Cemaliye İzdağ Kekeçoğlu (P-135) 


