
 
 

 2020 BÖLÜM TEMSİLCİSİ VE ULUSLARARASI  

ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ SEÇİMLERİ  
TANITIM KAMPANYASI KOŞULLARI ONAY FORMU  

2020 DEPARTMENT REPRESANTIVE AND INTERNATIONAL STUDENT 
REPRESENTATIVE  ELECTION  

CAMPAIGN CRITERIAS APPROVAL FORM 

 

Aşağıda belirtilen kampanya koşullarını kabul ettiğimi, Seçim Kurulu tarafından 
aşağıdaki maddelerden herhangi birine uymadığımın tespit edilmesi durumda Bölüm 
Tesilcisi adaylığımın düşeceğini beyan ederim.  
 
I declare that, I accept the conditions of the campaign stated below, and my candidacy 
will ve dropped if it is determined by Election Committe that I do not comply any of the 
following conditions.  

 
 

✓ Seçim Kurulu tarafından belirlenen kampanya kurallarını kabul ediyorum ve bu 
kurallara tanıtım faaliyetleri süresince uyacağım / I accept the campaign rules 
decided by Election Committee and I will comply with these rules during the 
campaign period. 

✓ Seçim Kurulu tarafından seçim takviminde ilan edilen kampanya süresine uyacağım, 
kampanya süresi bittikten sonra tanıtım etkinliğinde bulunmayacağım / I will comply 
with the dates written on Student Council Elections Calendar and I will not continue 
the promotion activities after the campaign period is over. 

✓ Kampanya boyunca sosyal medyayı kullanarak (facebook, twitter, instagram, vb.) 
yapacağım tanıtıma yönelik mesajları ve görselleri Seçim Kurulu’na paylaşım 
öncesinde onaylatacağım / I will get approval for all  written and visual social media 
sharings from Election Committee. 

✓ ALMS öğrenci sayfasına konacak tanıtım metnini belirlenen sürede Seçim Kuruluna 
ulaştıracağım / I will share all the campaign materials that will be shared on ALMS 
with Election Committe. 

✓ Elektronik ortam dışında kampüslerde ve kampüs sınırları dışında basılı görsel 
malzeme (afiş, broşür vb) dağıtarak kampanya yapmayacağım / I will not use any 
printed campaign material (flyer, banner, etc.) on campus or around the campus. 

✓ İstinye Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi kurallarını okudum ve Yönerge 
kurallarına uyacağım / I have read the Regulations for  Istinye University Student 
Council and agree to comply with them. 

 

Ad Soyad / Name Surname :  -------------------------------------------- 
 
İmza/Signature:------------------------------------------------------------- 
 
Tarih/Date:-------------------------------------------------------------------                                                     


