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Eğitim Fakültesi
Eğitim Dek./ 001
Ana Bilim Dalı Başkanı Seçimi Ve Ataması Alt Süreç Iş Akış Şeması

Ana Bilim Dalı Başkanı olarak
atanabilecek öğretim üyesi veya
öğretim görevlisi en çok iki kişi mi?

Ana Bilim Dalı Başkanı
seçim sürecinin
başlatılması

Evet

Başkanın,
Dekan
tarafından
belirlenmesi

Hayır
Ana Bilim Dalında görevli Profesör, Doçent,
Yardımcı Doçent ve Öğretim Görevlilerinin
Dekanlık tarafından toplantıya çağrılması

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

İkinci tura
geçilmesi

İlk turda salt
çoğunluğu
sağlayan aday
var mı?

Hayır

İkinci turda salt
çoğunluğu sağlayan
aday var mı?

Evet

Seçime üye tam sayısının
yarısından fazlası katıldı mı?

Hayır

Üyelerin seçiminin
yapılacağı yer ve
saatin yeniden
belirlenmesi

Evet
Evet

Hayır

Üçüncü tura
geçilmesi

Evet

Seçimin
tamamlanm
ası ve
sonucun bir
tutanakla
Dekanlığa
bildirilmesi

Evet
Dekan
tarafından
seçime katılan
üye sayısının
yarısından
fazlasının oyunu
alan adayın Ana
Bilim Dalı
Başkanı olarak
belirlenmesi

İkinci turda seçime
katılan üye sayısı
yeterli mi?

Hayır
Evet

Üyelere seçimin yapılacağı
tarihin yeniden bildirilmesi

Üçüncü turda
seçime katılacak üye
sayısı yeterli mi?

Üçüncü turda salt
çoğunluğu sağlayan
aday var mı?

Hayır
Hayır
Evet

Üyelere seçimin yapılacağı
tarihin yeniden bildirilmesi

Dördüncü tura
geçilmesi
Dördüncü turda
seçime katılan üye
sayısı yeterli mi?
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A

Dördüncü turada
alınan oylar eşit mi?

Hayır

Dekanın salt
çoğunluğa
bakmadan en
çok oy alan
adayı ana
bilim dalı
başkanı olarak
belirlemesi

Dördüncü seçime
katılan üye sayısı
yeterli mi?

Dekanın, seçime
katılan üye sayının
yarısından fazla oy
alan adayı ana
bilim dalı başkanı
olarak belirlemesi

Evet

Beşinci tura
geçilmesi

Salt çoğunluğa
bakılmadan en çok
oyu alan adayın
Dekan tarafından
başkan olarak
belirlenmesi

Hayır

Hayır
Beşinci turda
alınan oylar eşit
mi?

Evet
Dekanın eşit oy
alanlardan birini
ana bilim dalı
başkanı olarak
belirlemesi

Belirlenen
adayların ikinci bir
idari görevi var
mı?

Hayır

Dekan
tarafından ana
bilim başkanının
atanması,
atamanın
rektörlüğe ve
ilgili bölüme
bildirilmesi

Oylama
evraklarının,
tutanak ve yapılan
yazışmaların bir
suretinin seçilen
başkanın özlük
dosyasına
konulması

