
 
 

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 
2021-2022 AKADEMİK YILI 

ÖĞRENCİ KONSEYİ SEÇİM TAKVİMİ 
 
 
 
SEÇİM TAKVİMİNİN İLANI 
15 Kasım 2021, Pazartesi, 09.00 
 
BÖLÜM/PROGRAM ADAYLIK BAŞVURULARININ BAŞLANGICI 
15 Kasım 2021, Pazartesi, 09.00 
 
BÖLÜM/PROGRAM ADAYLIK BAŞVURULARININ SON GÜNÜ 
22 Kasım 2021, Pazartesi, 17.00 
 
PROPAGANDA SÜRESİNİN SONA ERMESİ 
22 Kasım 2021 Pazartesi 
 
BÖLÜM/PROGRAM ADAYLARININ İLANI 
23 Kasım 2021, Salı 
 
BÖLÜM/PROGRAM TEMSİLCİLERİNİN SEÇİMİ 
24 Kasım, Çarşamba, 09.00-17.00 
 
BÖLÜM/PROGRAM TEMSİLCİLERİNİN İLANI 
25 Kasım, Perşembe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Öğrenci Temsilciliği Adaylık ve Seçim Koşulları 
MADDE 6- 

(1) Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde; 
a) İlgili Fakülte/Yüksekokul/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 olması, 
f) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması, 

şartları aranır. 
(2) Öğrenci temsilciliğine aday olacak öğrenciler, seçim tarihinden en az 7 (yedi) gün önce bağlı bulundukları Dekanlık/Müdürlüğüne adaylıklarını imzalı dilekçe 

ile bildirirler. Öğrencilerin, dilekçenin ekinde aranan şartları belgelendirmeleri gerekmektedir. Adaylar, çevrimiçi/online yapılacak seçimlerde imzalı dilekçe ve ekleri e-posta 
ile seçim kurulunun belirleyeceği adreslere gönderirler. Aday öğrenciler seçimlerin yapılacağı tarihten bir önceki günü mesai bitimine kadar seçim kampanyası yürütebilirler. 
Seçim kampanyasında kullanılacak her türlü materyal için önceden seçim kurulundan onay alınması gerekmektedir. 

(3) Öğrenci temsilciği seçimlerinde; adaylar arasında oy eşitliği olması durumunda, not ortalaması yüksek olan aday kazanmış sayılır. Not ortalamalarında da eşitlik 
söz konusu ise kayıtlı olduğu dönemi düşük olan aday kazanmış sayılır. 

(4) Bölüm/program/anabilimdalı/anasanat dalı öğrenci temsilcisi, bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerince, kendi aralarından, seçime katılanların 
çoğunluğuyla bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir. 

(5) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinin sona 
ermesi halinde kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalında bir ay içerisinde aynı usulle yeni bir temsilci seçilir. 

(6) Seçim takvimine göre yapılan ve tamamlanan seçim sonuçları seçim kurulu tarafından Rektörlüğe resmî yazı ile gönderilir. 


