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SÜRECİN SORUMLULARI

Dekan, Fakülte Sekreteri, Personel İşleri Bürosu, Akademik
Personel

SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ

Dekan, Fakülte Sekreteri, Rektörlük

SÜRECİN AMACI

Anabilim Dalı Başkanı atanarak eğitim-öğretim Faaliyetlerinin
yürütülmesini sağlamak.

SÜRECİN SINIRLARI

3 Yıllığına Atanma

SÜRECİN ADIMLARI

• Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği’nin 16.
maddesine göre Anabilim Dalı Başkanı, o Anabilim dalının
profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent
bulunmadığı takdirde yardımcı doçentleri, yardımcı doçent
de bulunmadığı takdirde öğretim görevlileri arasından, o
anabilim dalında görevli öğretim üyeleri ve öğretim
görevlilerince 3 yıl süre için seçilir.
• Anabilim Dalı Başkanı olarak atanabilecek öğretim üyesi
veya öğretim görevlisi sayısının en çok iki olması halinde
başkan Dekan tarafından doğrudan atanır, atama rektörlüğe
bildirilir.
• Anabilim dalı başkanlığı boşaldığında, Dekan o anabilim
dalında görevli bulunan öğretim üyeleri ve öğretim
görevlilerini bir hafta içerisinde toplantıya çağırır.
• Seçim üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının katılımı ile
gizli oyla yapılır.
• Başkan katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile seçilir. Seçim
de üçüncü tur sonunda salt çoğunluğun sağlanamam ası
halinde dördüncü turda en çok oy alan aday seçilmiş olur.
Dördüncü tur oylamada da oyların eşit çıkması halinde
beşinci tur oylama yapılır. Bu turda da eşitliğin bozulmam
ası halinde başkan, eşit oy alanlar arasından Dekan
tarafından doğrudan atanır, atama rektörlüğe bildirilir.
• Anabilim dalına bir profesörün görevlendirilmesi halinde
doçentin, doçentin görevlendirilmesi halinde yardımcı
doçentin, bir öğretim üyesinin görevlendirilmesi halinde ise
öğretim görevlisinin başkanlık görevi sona erer. Boşalan
başkanlık görevine usulüne göre yeni başkan atanır.

• Seçilen adayın Bölüm Başkanı, Dekan, Dekan Yardımcısı
gibi başka bir idari görevi varsa, atanması yönetmeliğin 18.
maddesine göre (ikinci görev) Rektörün onayına sunulur.
SÜREÇ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Hazırlayan

Bölüm Başkanı Atama Sayısı

Kontrol Eden

Onaylayan

Anabilim Dalı Başkanı Ataması İş Akış Şeması
SÜRECİ BAŞLAT

Anabilim Dalında Başkan
olarak atanabilecek
öğretim üyesi
veya öğretim görevlisi en
çok iki kişi mi?

EVET

Başkan, Dekan
tarafından belirlenir.

HAYIR
Anabilim Dalında görevli Profesör,
Doçent, Yardımcı Doçent ve Öğretim
Görevlileri Dekan tarafından Toplantıya
çağrılır.

HAYIR
İkinci tura
geçilir.

İlk turda salt
çoğunluğu
sağlayan aday var
mı?

Seçim için, üye sayısı kadar mühürlü oy
pusulası ve zarf hazırlanır. Eşitlik
ihtimaline karşı yeteri kadar oy ve zarf
yedekte bekletilir.

HAYIR

EVET
Seçime üye tam
sayısının
yarısından bir
fazlası katıldı mı?

Üyelere seçimin
yapılacağı yer, tarih ve
saat yeniden bildirilir.

EVET
İkinci turda
salt çoğunluğu
sağlayan aday
var mı?

Seçim tamamlanır,
sonuç bir tutanakla
enstitüye bildirilir.

HAYIR
Üçüncü tura geçilir.

EVET
Üçüncü turda
salt çoğunluğu
sağlayan aday
var mı?

Dekan seçime katılan
üye sayısının
yarısından bir
fazlasının oyunu alan
adayı Anabilim Dalı
Başkanı adayı olarak
belirler.

İkinci turda
seçime katılan
üye
sayısı yeterli
mi?

EVET

HAYIR
Üyelere seçimin yapılacağı
tarih yeniden bildirilir.

EVET

Üçüncü turda
seçime katılan
üye
sayısı yeterli
mi?

HAYIR
Dördüncü tura geçilir.
HAYIR
Üyelere seçimin yapılacağı
tarih yeniden bildirilir.

EVET
Dördüncü
turda alınan
oylar eşit mi?

HAYIR

Dekan salt çoğunluğa bakmadan
en çok oyu alan adayı Anabilim
Dalı Başkan adayı olarak belirler.

HAYIR

HAYIR

EVET

Salt çoğunluğa bakılmadan
en çok oyu alan aday,
Dekan tarafından başkan
adayı olarak belirlenir.

Beşinci turda
oylar yeterli
mi?

Beşinci tura geçilir.

Dördüncü
turda seçime
katılan üye
sayısı yeterli
mi?

EVET

Belirlenen
adayın ikinci
bir idari görevi
var mı?

Dekan eşit oy alanlardan birini
Anabilim Dalı Başkanı olarak
belirler.

EVET

Rektör Anabilim Dalı Başkanı
atar.

HAYIR

Dekan, Anabilim Dalı Başkanını
atar, atama Rektörlüğe ve ilgili
Anabilim Dalına bildirir.

Oylama evrakları, tutanak
ve yapılan yazışmaların bir sureti
seçilen başkanın özlük dosyasına
konur.
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