
Anabilim Dalı Başkanı seçim sürecinin başlatılması.
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Anabilim dalında başkan olarak atanabilecek öğretim üyesi 
veya öğretim görevlisi sayısının en çok iki kişi olması.

Anabilim dalında başkan olarak atanabilecek öğretim üyesi 
veya öğretim görevlisi sayısının ikiden fazla olması.

Başkanın, Dekan tarafından belirlenmesi.
Anabilim Dalında görevli olan Profesör, Doçent, Yardımcı 

Doçent ve Öğretim Görevlilerinin Dekan tarafından 
toplantıya çağrılması.

Seçim için, üye sayısı kadar  mühürlü oy pusulası ve zarfın 
hazırlanması. Eşitlik ihtimaline karşı yeteri kadar oy ve zarfın 

yedekte bekletilmesi.

Anabilim Dalındaki üye sayısının yarıdan bir fazlasının seçime 

katılması, çoğunluğun sağlanması.

Seçime, o Anabilim Dalındaki üye sayısının yarıdan bir 

fazlasının katılmaması, salt çoğunluğun sağlanamaması.

Adaylardan birinin 
yeterli oyu alması, 

salt çoğunluğu 
sağlaması.

Adaylardan hiç birinin 
salt çoğunluğu 

sağlayamaması, 
seçilmek için yeterli 

oyu alamaması.

Dördüncü tur 
sonunda salt 
çoğunluğun 

sağlanamaması.

Üyelere seçimin yapılacağı yer, 
tarih ve saatin yeniden 

bildirilmesi.

Seçimin tamamlanıp, 
sonucun bir tutanakla 
dekanlığa bildirilmesi.

Dekanın, seçime 
katılan üye sayısının 
yarıdan bir fazlasının 

oyunu alan adayı 
Anabilim Dalı 

Başkanı olarak 
belirlemesi.

Seçime devam edilerek, 
ikinci, sonuç alınmazsa 
üçüncü tur oylamaların 

yapılması. Bu tur sonunda 
da adaylardan birinin 
yeterli oyu alamaması 

durumunda dördüncü tura 
geçilmesi.

Beşinci tur sonunda da eşitliğin 
bozulmaması durumunda  

Dekanın, eşit oy alan adaylardan 
birini  Anabilim Dalı Başkanı adayı 

olarak belirlemesi. 

Çoğunluğun sağlanması ile normal seçim 
sürecine devam edilmesi. İkinci ve üçüncü  

turlarda da salt  çoğunluğun 
sağlanamaması durumunda seçimin 

dördüncü tura ertelenmesi. 

Seçilen adayın başka bir 
idari görevinin olup 

olmadığına bakılması.

Seçilen adayın idari görevi olması 
nedeniyle atama teklifinin rektörün 

onayına sunulması.

Seçilen adayın başka bir idari görevinin 
olmaması nedeniyle atamanın Dekan 

tarafından yapılması.

Rektörün onayı ile Anabilim 
Dalı Başkanının göreve 

başlaması.

Atamanın ilgili bölüme, adaya ve
rektörlüğe bildirilmesi.

Dördüncü turun sonunda da yeterli 
çoğunluğun sağlanamaması halinde Dekanın, 

salt çoğunluğa bakmadan seçime 
katılanlardan en çok oyu alanı Anabilim Dalı 

Başkanı adayı olarak belirlemesi.

Dekanın, dördüncü turda salt 
çoğunluğa bakmadan en çok 
oyu alan adayı Anabilim Dalı 

Başkanı adayı olarak 
belirlemesi.

Beşinci tura 
geçilmesi.


