
1. Oy kullanma saatleri 10:00 – 17:00 saatleri arasındadır. Oy kullanma alanı A – Kat ( A Blok eksi kat ) ta bulunacaktır.

2. Seçimler 2 yıl için tek turda yapılacak olup;

	 Bölüm Temsilcilikleri kendi aralarından seçime katılanların çoğunluğuyla,

 Fakülte Temsilcileri bölüm temsilcilerinin kendi aralarından seçime katılanların çoğunluğuyla,  

	 Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu kendi aralarından seçime katılanların salt çoğunluğuyla,

	 Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu, öğrenci konseyi genel kurulu üyelerinin yönetim kuruluna seçilenler hariç olmak üzere kendi 
aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla belirlenir.

	 Öğrenci Konseyi Başkanlığını, Üniversitenin fakülte, yüksekokul adlarının alfabetik sıralamasına göre belirlenen birimin öğrenci 
temsilcisi üstlenir.

3. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinde okuyan her bir öğrencinin seçim sürecinde 1 oy kullanma hakkı vardır.

4. Oy kullanacak seçmenlerin ehliyet, kimlik veya pasaport ile birlikte sandık başına gelmeleri gerekmektedir. Bu belgelerden biri ya-
nında ve seçmen listelerinde isimleri olmayanlar oy kullanamayacaktır.

5. Seçim esnasında sandık başında, oy kullanan kişinin dışında başkaları bulunmayacaktır.

6. Seçmen, pusulayı görevliden alıp kapalı kabinde temsilci olmasını istediği adayın ismini okunaklı bir şekilde yazdıktan sonra yine 
teslim aldığı zarfın içine bırakıp, zarfın ağzını kapalı halde seçim sandığına atması gerekmektedir.

7. Oy kullanma işlemi tamamlandıktan sonra seçmen isminin yazılı olduğu listeye imza atıp kimliğini teslim alacaktır. Öğrencinin; 1 
adet verilen oy pusulasının hatalı oy pusulası olduğunu fark etmesi durumunda sandık görevlisine bildirmesi gerekmektedir.

8. Oyun boş atılması veya geçersiz olması durumunda herhangi bir adaya oy verilmediği anlamı taşıyacaktır.

9. Öğrenci Konseyi seçimleri sandık sistemi ile ve gizli oy açık sayım suretiyle yapılacaktır.

10. Her seçim sandığı başında iki sandık görevlisi bulunacaktır. Ayrıca adaylar isterlerse, sandık başında aday listelerinde bulunmayan 
birer öğrencinin gözetmen olarak durmasına izin verilecektir. Bu öğrenciler sadece seçim esnasında gözlemci olarak bulunacak, 
seçimin akışını bozacak davranışlarda bulunmayacaktır. Belirlenen öğrenciler seçime 2 gün kala dilekçe ile SKS Daire Başkanlığına 
bildirilmelidir.

11. Seçmenler, sandık başında oy kullanacaklara müdahale, telkin ve tavsiyede bulunamazlar.

12. Oy kullanılması için ayrılan bölgeye fotoğraf makinası, cep telefonu, video çekim aleti vb. görüntü kaydedici cihazlar sokulamaz.

13. Oylar aşağıda belirtilen durumlarda geçersiz sayılır:

 Oy pusulalarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından onaysız olması,

 Birden fazla aday isminin yazılmış olması,

 Seçmenin kendi Bölüm/Fakültesinin dışında bir adayın ismini yazmış olması,

 Oy kullanma saatleri dışında oy kullanılması,

 Oy pusulalarının üzerinde karalama yapılmış olması,

 Farklı bir kişinin bilgileriyle oy kullanılmaya çalışılması

14. Oyların sayımı; oy kullanım işlemi tamamlandıktan sonra sandık başkanı ve görevlileri tarafından yapılır ve her sandığa ait sayım 
sonucu bir tutanakla kayıt altına alınacaktır. Oy pusulaları ve oy sayım tutanağı sandık görevlileri tarafından aynı gün Üniversite 
Seçim Kuruluna teslim edilecektir.

15. Oylar sayılırken isteyen adaylar sandık başında bulunabilir, adayların dışında başka kişiler bulunamazlar.

16. Sandıkların hepsi aynı yerde açılacaktır. ( seçim günü sözlü olarak bildirilecektir. )

17. Sayımdan önce oy kullanan kişi sayısı ile sandıktan çıkan pusula sayısı eşit olmalıdır.

 Eşitse : Geçersiz oylar sayılarak rakam dışı bırakılır

 Fazla ise: Sandık başkanı kapalı halde olan zarflardan rastgele, fazla olan sayı kadar pusula sandıktan çeker ve sayım dışı bırakır.

18. Sayım sonrasında; oy alan kişi, aldığı oy sayısına bağlı olarak Bölüm/Fakültenin kazanan temsilcisi olarak belirlenir.

19. Seçim sonuçları 10 Aralık 2021 saat 12.00 ye kadar Üniversite Seçim Kurulu tarafından ilan edilecektir. Seçim sonuçlarına 10 Aralık 
2021 saat 15.00’e kadar itiraz edilebilecektir. İtiraz sonuçları Seçim Kurulu tarafından sonuca bağlanarak kesin seçim sonuçları 10 
Aralık 2021 saat 17.00’de ilan edilecektir.

20. Kesin Seçim sonuçları Üniversite Seçim Kurulu tarafından üniversite resmi web sitesinden ve yine resmi sosyal medya hesapların-
dan duyurulur.

21. Yukarda belirtilen usullere uymayanlar hakkında ilgili birimlerce gerekli disiplin soruşturması başlatılacaktır.

22. Belirlenen süre ve program içerisinde yapılan seçimlerde, bir birimde herhangi bir nedenle sonuç alınamaz ise o birimde temsilci 
seçilmemiş olur.
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