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SÜRECİN SINIRLARI

3 Yıllığına Atanma

SÜRECİN ADIMLARI

• Fakülte Yönetim Kuruluna temsilci seçmek için Dekan,
Fakülte Kurulu üyelerini toplantıya davet eder.
• Gizli oyla yapılacak seçim için üye sayısı kadar mühürlü
oy pusulası ve zarf hazırlanır.
• Seçime üye tam sayısının yarıdan bir fazlası katılmadıysa
seçim Dekanın belirlediği başka bir tarihe ertelenir.
• Seçime üye tam sayısının yarıdan bir fazlası katıldıysa
oylar sayılır sonuç açıklanır.
• Temsilci katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile seçilir.
Seçimde üçüncü tur sonunda salt çoğunluğun
sağlanamaması 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 bozulmaması halinde temsilci üye, eşit oy alanlar
arasından Dekan tarafından doğrudan atanır, atama
rektörlüğe bildirilir.
• Oy pusulaları, tutanak, yapılan yazışmaların birer sureti
seçilen üyenin özlük dosyasına ve Fakülte Yönetim Kurulu
Üyeleri dosyasına kaldırılır.

SÜREÇ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Hazırlayan

Kontrol Eden

Onaylayan

Fakülte Yönetim Kuruluna Temsilci Üye Seçimi İş Akış Şeması
SÜRECİ BAŞLAT

Dekan Fakülte Yönetim Kuruluna seçilecek olan temsilci
için Fakülte Kurulu üyelerini toplantıya davet eder.

Seçim için üye sayısı kadar oy pusulası ve zarf hazırlanır.

Seçimde üye tam
sayısının yarısından bir
fazlası katıldı ve
çoğunluk sağlandı mı?

HAYIR

EVET

Oy verme işlemi tamamlandıktan
sonra oylar sayılarak sonuç
açıklanır. Tutanak altına alınır.

Seçim, bir sonraki Fakülte
Kurulu toplantısında
yapılır.
Seçime katılan üye sayısının salt
çoğunluğunu alan aday,
Yönetim Kurulu Üyesi sıfatını
kazanır. Dekan tarafından
Rektörlüğe ve Yönetim Kurulu
üyesine üyeliği yazıyla (EBYS)
bildirilir.

İlk turda salt
çoğunluğu
sağlayan aday var
mı?

EVET

HAYIR

İkinci tura geçilir.

SÜREÇ SONU

EVET

Beşinci tur sonunda da oyların eşit
çıkması halinde Dekan eşit oy
alanlardan birini temsilci üye olarak
atar.

İkinci turda salt
çoğunluğu
sağlayan aday var
mı?

HAYIR

EVET

Üçüncü tura geçilir.
Beşinci turda
adayların aldığı
oylar eşit mi?

HAYIR

Dekan salt çoğunluğa
bakmadan en fazla oy
alanı temsilci üye olarak
atar.

HAYIR

EVET
Beşinci tura geçilir.

EVET
Üçüncü turda salt
çoğunluğu
sağlayan aday var
mı?

HAYIR
Dördüncü turda
adayların aldığı
oylar eşit mi?

Dördüncü tura geçilir.

