
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ  

BÖLÜM/PROGRAM ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ SEÇİMİ DUYURUSU 

 

1. Aşağıda belirtilen bölüm/program temsilcilikleri için adayı olarak başvuruda bulunmak 
isteyen öğrenciler, 15 Kasım - 22 Kasım 2021 tarihleri arasında saat 17:00'e kadar 
Doğuş Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi 6. Maddesi 1. Bendindeki şartları 
sağlamak koşuluyla ilgili Fakülte/MYO dekanlığına/müdürlüğüne e-posta aracılığıyla 
müracaat edecektir. 
 

2. Seçim Yapılacak Bölüm/Program Temsilcilikleri: 
 
FEF / Sosyoloji 
MYO / Anestezi 
MYO / Fizyoterapi 
STF / Mimarlık 
STF / Endüstri Ürünleri Tasarımı 
 

3. Başvuru yapacak adayların, ilgili belgeleri PDF formatında ve bir dilekçe ile aşağıdaki 
e-posta adresine göndermesi gerekmektedir. 
 
İlgili Belgeler: 
a) Başvuru yapacak öğrencinin ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunun en 
az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olduğunu gösterir resmi transkript 
b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmadığına dair beyanını içeren öğrenci 
tarafından el yazısı ile yazılıp imzalanmış dilekçe 
c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmadığına dair vukuatlı adli sicil 
kaydı 
ç) Öğrenci İşleri Müdürlüğünden alınmış uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış 
olduğunu gösteren belge 
d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması gerektiğinden Öğrenci İşleri 
Müdürlüğünden alınmış aktif öğrenci olduğunu gösterir belge 
e) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü olması gerektiğinden resmi 
transkript (Öğrencinin zaten a bendi kapsamında sunacağı resmi transkript yeterli 
olacaktır)  
f) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmadığı beyanını içerir 
el yazısı ile yazılıp imzalanmış dilekçe 
 

4. E-posta Adresleri: 

- Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümleri adayları için e-posta adresi: 
  fef@dogus.edu.tr 
- Meslek Yüksekokulu Programları adayları için e-posta adresi: 
  myo@dogus.edu.tr 
- Sanat ve Tasarım Fakültesi Bölümleri adayları için e-posta adresi: 
  stf@dogus.edu.tr 
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5. Bölüm/program öğrenci temsilciliği adaylık dilekçesi 
https://www.dogus.edu.tr/duyurular sayfasından ulaşılmaktadır. 
 

6. Adaylar seçim tarihinden bir gün öncesine kadar propaganda çalışması 
yapabileceklerdir. Bu konuda Dekanlarımız, Bölüm Başkanlarımız ve MYO 
Müdürlerimiz ve Program Başkanlarımız istemeleri halinde adaylara yardımcı 
olacaklardır. 
 

7. Bölüm/Program öğrenci temsilcisi seçimleri elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. 
Seçim elektronik ortamı: https://sks.dogus.edu.tr/ 
 

8. Bölüm/Program öğrenci temsilcileri seçimi 24 Kasım 2021, Çarşamba günü saat 
09.00’da başlayacak, 17.00’de sona erecektir. 
 

9. Elektronik ortamda yapılacak oylamalarda temsilci seçilebilmek için, her 
bölümde/programda oylamaya katılan öğrencilerin çoğunluk oylarının alınması 
zorunludur. 
 

10. 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. 
 

11. Her bölüm/program için ayrı olarak yapılacak olan oylamalarda, en fazla oy olan aday 
“Bölüm Temsilcisi’’ olarak seçim kurulu tarafından ilan edilecektir. 
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