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 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
ANABİLİM DALI BAŞKANI SEÇİMİ VE ATANMASI SÜRECİ 

 

� Anabilim dalında başkan olarak atanabilecek öğretim üyesi veya öğretim görevlisi sayısının en 

çok iki kişi olması.  

o Bu durumda başkan Dekan tarafından belirlenir. 

o Seçilen adayın başka idari görevinin olup olmadığına bakılır. 

o Başka idari görevi var ise atama teklifi Rektörün onayına sunulur. 

o Rektörün onayı ile Anabilim Dalı Başkanı olarak atanır. 

o Adayın idari görevi yoksa Dekan tarafından atanır. Atama ilgili bölüme, adaya ve 

rektörlüğe bildirilir. 

� Sayı iki kişiden fazla ise seçim için üye sayısı kadar mühürlü oy pusulası ve zarf hazırlanır. Eşitlik 

ihtimaline karşı yeteri kadar oy ve zarf yedekte bekletilir. 

o Anabilim Dalındaki Öğretim Üyeleri ve Öğretim Görevlileri Dekanlık tarafından 

toplantıya çağrılır. 

o Anabilim Dalındaki üye sayısının yarıdan bir fazlasının seçime katılması, çoğunluğun 

sağlanması gerekir. 

o Adaylardan birinin yeterli oy alıp, salt çoğunluk sağlanması 

o Seçimin tamamlanıp sonucun bir tutanakla dekanlığa bildirilmesi. 

o Seçimi kazanan adayın Dekan tarafından Anabilim Dalı başkanı olarak atanması. 

o Seçilen adayın başka idari görevinin olup olmadığına bakılır. 

o Başka idari görevi var ise atama teklifi Rektörün onayına sunulur. 

o Rektörün onayı ile Anabilim Dalı Başkanı olarak atanır. 

o Adayın idari görevi yoksa Dekan tarafından atanır. Atama ilgili bölüme, adaya ve 

rektörlüğe bildirilir. 

� Adaylardan hiçbirinin salt çoğunluğu sağlayamaması halinde seçime devam edilir. İkinci, üçüncü, 

dördüncü tur seçime geçilir. 

o Dördüncü turda da salt çoğunluk sağlanamamışsa beşinci tur oylama yapılır. Eşitlik 

bozulmaması halinde Dekan tarafından adaylardan biri Anabilim Dalı başkanı olarak 

belirlenir. 

o Seçilen adayın başka idari görevinin olup olmadığına bakılır. 

o Başka idari görevi var ise atama teklifi Rektörün onayına sunulur. 

o Rektörün onayı ile Anabilim Dalı Başkanı olarak atanır. 

o Adayın idari görevi yoksa Dekan tarafından atanır. Atama ilgili bölüme, adaya ve 

rektörlüğe bildirilir. 

� Dördüncü turda salt çoğunluğun sağlanamaması halinde Dekan salt çoğunluğa bakmadan en çok 

oyu alan adayı Anabilim Dalı başkanı olarak belirler. 

o Seçilen adayın başka idari görevinin olup olmadığına bakılır. 

o Başka idari görevi var ise atama teklifi Rektörün onayına sunulur. 

o Rektörün onayı ile Anabilim Dalı Başkanı olarak atanır. 

o Adayın idari görevi yoksa Dekan tarafından atanır. Atama ilgili bölüme, adaya ve 

rektörlüğe bildirilir. 
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Anabilim Dalı Başkanı 
seçim süreci başlatılır. 

Başkan olarak atanabilecek 
üye sayısı en çok iki kişi mi? 

Anabilim Dalında görevli öğretim üyesi 
ve öğretim görevlileri Dekanlık 
tarafından toplantıya çağrılır.  

Üye sayısı kadar (eşitlik olması durumu 
da dikkate alınarak) mühürlü oy 
pusulası ve zarf hazırlanır. 

İlk turda salt çoğunluğu 
sağlayan aday var mı? 

Seçime üye tamsayısının 
yarısından bir fazlası katıldı mı? 

Seçim tamamlanır, sonuç 
tutanakla Dekanlığa bildirilir. 

Seçime katılan üye sayısının 
yarısından bir fazlasının 
oyunu alan aday Anabilim 
Dalı Başkanı adayı olarak 
belirlenir. 

Belirlenen adayın ikinci bir 

idari görevi var mı? 

Dekan Anabilim Dalı 

Başkanını atar, atama 

Rektörlüğe ve ilgili bölüme 

bildirilir. 

Oylama evrakları, tutanak ve 

yazışmalar seçilen başkanın 

özlük dosyasına konur. 

İkinci tura 
geçilir. 

İkinci turda salt 
çoğunluğu sağlayan 
aday var mı? 

Üçüncü tura 
geçilir. 

Üçüncü turda salt 
çoğunluğu sağlayan 
aday var mı? 

Dördüncü tura geçilir. 

Dördüncü turda 
alınan oylar eşit mi? 

Beşinci tura geçilir. 

Beşinci turda alınan 
oylar eşit mi? 

Dekan eşit oy alanlardan 
birini Anabilim Dalı 
Başkanı olarak belirler. 

Dekan salt çoğunluğa 
bakmadan en çok oy 
alan adayı Anabilim Dalı 
Başkanı olarak belirler. 

Üyelere seçimin 
yapılacağı yer, tarih 
ve saat bildirilir. 

İkinci turda seçime 
katılacak üye sayısı 
yeterli mi? 

Üyelere seçimin 
yapılacağı tarih 
yeniden bildirilir. 

Üçüncü turda seçime 
katılan üye sayısı 
yeterli mi? 

Üyelere seçimin 
yapılacağı tarih 
yeniden bildirilir. 

Dördüncü turda 
seçime katılan üye 
sayısı yeterli mi? Salt çoğunluğa 

bakılmadan en çok oyu 
alan aday Dekan 
tarafından başkan olarak 
atanır. 

Rektör Anabilim 
Dalı Başkanını atar. 

Başkan, Dekan 
tarafından belirlenir. 
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