
SEÇİMLERİ

ÖH üyesiysen seçme hakkın da var.
EVET,‘‘

19-20 Mayıs tarihleri arasında ÖH Seçimleri var.
Detaylı bilgiler için www.oeh.ac.at ve fb.com/bundesoeh



SEÇİMLERİ
İçerik:

  > Seçme hakkım var mı?
  > Nasıl aday olabilirim?
  > Hangi düzeyde seçme hakkına 
     sahibim?
  > Nerede oyumu kullanabilirim?
  > Kimler aday oluyor?

Nasıl aday olabilir-
im?
Üniversite ve federal temsilcilikleri 
seçim listelerinde adaylık başvuru-
su
Gruplar adaylarını en erken ilk 
seçim günü olan 19 Mayıs’tan 
7 hafta önce, en geç ise yine ilk 
seçim günü olan 19 Mayıs’tan 5 
hafta öncesinde mevcut seçim 
komisyonuna (Üniversite Temsil-
ciliği - Lokal Seçim Komisyonu, 
Bölge Temsilciliği- Bölge Seçim 
Komisyonu) iadeli taahhütlü mekt-
up ile ya da bireysel olarak ulaştır-
mak zorundadır. 

(Örneğini HSWO’nun 2 ve 3 numaralı ekinde 
bulabilirsiniz) (§22 HSWO)

Adaylik Listelerinde bulunmasi 
gereken Bilgiler:
- Seçim çalışması yürütecek 
 olan grubun adı ve -var 
 ise- buna uygun bir 
 kısaltması.
-     Seçimde aday 
 gösterileceklerin bir listesi.
-     Adayların seçime katılma 
 isteklerini onayladıklarına 
 dair imzalı bir beyan
- Kararların resmi olarak 
 tebliğ edileceği kişinin 
 ismi ve iletişim bilgileri
- Yeterli sayıda destekçinin 
 olduğunu gösteren bir 
 beyan
 (§22 HSWO)

Adaylık listesinde belirtilen aday 
sayısı, aday olunan makamın 
temsilci sayısının en fazla iki katını 
kapsayabilir ve her aday için belir-
tilmesi gerekli bilgiler şöyledir:

-    Isim Soyisim
- Doğum Tarihi
- Adresi
- Okuduğu Bölüm
- Öğrenci Numarasi



Bunlar ile beraber her aday icin 
ekstra olarak Okul Kabul Belgesi 
ve Aktuell Öğrenci belgesi forma 
eklenmelidir. 

Ünversite Temsilciliği adaylıkları 
için toplanması gereken minumum 
destekçi imzası oranları aşağıda 
belirtildiği gibidir:

(§27 HSWO, Destek beyanını bildiren örnek 
formu HSWO’nun 4 ve 5 numaralı ekinde 
bulabilirsiniz.)

Federal Temsilciliği adaylarının 7 
farklı universite’de ve diğer yüksek 
öğrenim okularda okuyan en az 
200 öğrencinin desteğini almaları 
gerekmektedir (böylece universite 
başına en az 10 öğrencinin destek 
beyanının oluşması gerekir).

(§27 HSWO, Destek beyanını bildiren örnek 
formu HSWO’nun 4 ve 5 numaralı ekinde 
bulabilirsiniz.)

Bölüm Temsilciliği Adaylık Baş-
vurusu

Her adayın, Temsilcilik Seçimleri 
için adaylık başvurusunu en erken, 
ilk seçim günü olan 19 Mayıs’tan 
7 hafta öncesine; en geç ise son 
seçim günü olan 21 Mayıs’tan 
4 hafta öncesine kadar mevcut 
seçim komisyonuna iadeli taah-
hütlü mektup ile ya da bireysel 
olarak bildirmek zorundadır. 

(§28 HSWO, Örnek formu HSWO’nun 6 nu-
maralı ekinde bulabilirsiniz) 

Adaylik icin gerekli bilgiler:
-     Isim Soyisim
- Doğum Tarihi
- Adresi 
- Okuduğu Bölüm
- Öğrenci Numarasi

Bunlar ile beraber her aday icin 
ekstra olarak Okul Kabul Belgesi 
ve Aktuell Öğrenci belgesi forma 
eklenmelidir. 

(§28 HSWO)

Öğrenci Sayısı 

100.000’den fazla
30.000’ den fazla
15.000’ den fazla
5.000’ den fazla
1.000’ den fazla
500’ den fazla
kadar  500

Destek ımza sayısı

200 Imza
150 Imza
100 Imza
50 Imza
30 Imza
20 Imza
10 Imza



SEÇİMLERİ FAQ

Hangi düzeyde seçme hakkına sahibim?
Seçim günü en az 3 adet oy pusulası verilecektir, bunlar:
 -> Bölüm temsilcilikleri seçimi için verilen oy pusulası
 -> Üniversite temsilcilikleri seçimi için verilen oy pusulası
 -> Federal temsilcilikleri için verilen oy pusulası

Ne zaman oyumu kullanabilirim?
ÖH üyesi olan tüm öğrenciler aşağıdaki koşulları sağladığı sürece 
seçme hakkına sahiptir:
 -> ÖH seçimlerinin gerçekleşeceği dönem içerisinde 
     öğrenim görmek
 -> Güncel olarak öğrenciliğinin devam ediyor olması
 -> VE 31.Mart’a kadar ÖH-Harcının yatırılmış olması

Kimler aday oluyor? 
Üniversite ve Federal Temsilcilikleri için 
başvuran adayların listesine wahl.oeh.ac.at 
adresinden ulaşabilirsiniz.

Oyumu nerede kullanabilirim?
Normal şartlarda kendi fakültende belirtilen yerde oyunu 
kullanabilirsin. Oy kullanılabilen yerlerin kesin bilgisi için 
wahl.oeh.ac.at adresini ziyaret ediniz.


