
 

 

 
 

İŞ AKIŞ ŞEMASI 
BİRİM VETERİNER FAKÜLTESİ 

ŞEMA ADI ANABİLİM DALI BAŞKANI SEÇİMİ VE ATANMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI VET-AKIŞ 01 

 Anabilim dalında başkan olarak atanabilecek öğretim üyesi veya öğretim görevlisi sayısının 
en çok 2 (iki) kişi olması durumunda; 
 
 Başkan Dekan tarafından doğrudan atanır. 
 Atama ilgili bölüme, adaya ve rektörlüğe bildirilir. 

 
 Anabilim dalında başkan olarak atanabilecek öğretim üyesi veya öğretim görevlisi sayısı 2 

(iki) den fazla ise seçim yapılır. Seçim için üye sayısı kadar mühürlü oy pusulası ve zarf 
hazırlanır. Eşitlik ihtimaline karşı yeteri kadar oy ve zarf yedekte bekletilir. 
 
 Anabilim Dalındaki üye sayısının yarıdan bir fazlasının seçime katılması, çoğunluğun 

sağlanması gerekir. 
 Adaylardan birinin yeterli oy alıp, salt çoğunluk sağlanması 
 Seçimin tamamlanıp sonucun bir tutanakla dekanlığa bildirilmesi. 
 Seçimi kazanan aday Dekan tarafından Anabilim Dalı başkanı olarak atanır. 
 Atama ilgili bölüme, adaya ve rektörlüğe bildirilir. 

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

üçüncü, dördüncü tur seçime geçilir. Dördüncü turda alınan oylar eşit ise beşinci tur oylama 
yapılır. Eşitliğin beşinci turda da bozulmaması halinde Dekan tarafından adaylardan biri 
Anabilim Dalı başkanı olarak atanır. Atama ilgili bölüme, adaya ve rektörlüğe bildirilir. 
 

 Dördüncü turda alınan oylar eşit değil ise Dekan salt çoğunluğa bakmadan en çok oyu alan 
adayı Anabilim Dalı başkanı olarak atar. Atama ilgili bölüme, adaya ve rektörlüğe bildirilir. 
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Anabilim dalı başkanı 
seçim süreci başlatılır. 

Anabilim Dalı Başkanı 
olarak atanabilecek öğretim 
üyesi veya öğretim görevlisi 

sayısı 2'den fazla mı? 

Hayır 

Evet 

Anabilim Dalı Başkanı 
Dekan tarafından 
doğrudan atanır. 

Anabilim Dalında görevli öğretim 
üyeleri ve öğretim görevlilerince 

seçim yapılarak ABD Başkan adayı 
belirlenir. 

Anabilim Dalı Başkanı, seçim 
sonucuna göre 1 (bir) hafta içinde 

Dekan tarafından atanır. 

Atamalar; atanan kişiye, Bölüm 
Başkanlığına ve Rektörlük 

Makamına yazılı olarak bildirilir. 

Atama işlemi sonunda 
evrakların birer sureti standart 

dosya düzenine göre 
dosyalanır. 


