
Anabilim Dalı Başkanı Seçimi ve Ataması Alt Süreç İş Akış Şeması 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Anabilim dalı olarak atanabilecek 
öğretim üyesi veya öğretim görevlisi 

en çok iki kişi mi?

Anabilim dalında görevli Profesör, Doçent, 
Yardımcı Doçent ve öğretim görevlileri 
dekanlık tarafından toplantıya çağırlır

Hayır

Seçim için üye sayısı kadar mühürlü oy 
pusulası ve zarf hazırlanır. Eşitlik ihtimaline 

karşı yeteri kart ve zarf yedekte bekletilir

Evet

Anabilim başkanı seçim 
süreci başlatılır Başkan, dekan 

tarafından 
belirlenir

Seçime üye tam sayısının 
yarısından fazlası katıldı mı? Hayır

Üyelerin 
seçiminin 

yapılacağı yer 
saat yeniden 

belirlenir

İkinci turda seçime 
katılan üye sayısı 

yeterli mi?

Hayır

Üyelere seçimin yapılacağı tarih 
yeniden bildirilir

Üçüncü turda 
seçime katılacak 
üye sayısı yeterli 

mi?

Dördüncü turda seçime 
katılan üye sayısı yeterli mi?

Üyelere seçimin yapılacağı tarih 
yeniden bildirilir

Hayır

A

Evet

İlk turda salt 
çoğunluğu 

sağlayan aday var 
mı?

İkinci tura 
geçilir Hayır

Evet

Seçim 
tamamlanır, 

sonuç bir 
tutanakla 
Dekanlığa 
bildirilir

İkinci turda salt 
çoğunluğu sağlayan 

aday var mı?
Evet

Hayır

Üçüncü tura 
geçilir

Üçüncü turda salt 
çoğunluğu sağlayan 

aday var mı?

Dekan seçime 
katılan üye 
sayısının 

yarısından 
fazlasının oyunu 

alan adayı 
anabilim dalı 

başkanı olarak 
belirlerEvet

Hayır

Dördüncü tura 
geçilir

Evet

Evet

Evet



 

A

Dördüncü seçime katılan 
üye sayısı yeterli mi?

Hayır

Salt çoğunluğa 
bakılmadan en 

çok oyu alan aday 
dekan tarafından 

başkan olarak 
belirlenir

Dekan, seçime 
katılan üye 

sayının yarısından 
fazla ot alan adayı 

anabilim dalı 
başkanı olarak 

belirler

Dördüncü turda 
alınan oylar eşit mi?

Hayır

Dekan salt 
çoğunluğa 

bakmadan en 
çok oy alan 

adayı 
anabilim dalı 

başkanı olarak 
belirler

Evet

Beşinci tura 
geçilir

Beşinci turda 
alınan oylar eşit 

mi?

Hayır

Evet

Dekan eşit oy 
alanlardan birini 

anabilim dalı 
başkanı olarak 

belirler

Belirlenen 
adayların ikinci 
bir idari görevi 

var mı?

HayırEvet

Dekan anabilim 
başkanını atar, 

atama rektörlüğe 
ve ilgili bölüme 

bildirilir

Rektör anabilim 
başkanını atar

Oylama evrakları, 
tutanak ve yapılan 
yazışmaların bir 

sureti seçilen 
başkanın özlük 
dosyasına konur


