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FAKÜLTE KURULUNA TEMSİLCİ ÜYE SEÇİMİ İŞ AKIŞI

Fakültedeki  profesör, 
doçent veya doktor 

öğretim üyeleri kendi 
temsilcilerini seçmek üzere 

toplantıya davet edilir.

Salt 
çoğunluk 
sağlandı 

mı?

Salt 
çoğunluğun 

oyunu alan aday 
var mı?

Dördüncü  
tura 

geçilir.

Adayların 
aldığı oylar 

eşit mi?

Beşinci  
tura 

geçilir.

Dekan, eşit oy alanlardan 
birini atar.

Seçim sonucu 
katılanların 

düzenleyeceği 
bir tutanakla 

Dekanlığa 
bildirilir.

AKIŞ:
2021/14

Dekan salt çoğunluğun oyunu alan 

ya da dördüncü tur sonunda salt 

çoğunluğa bakmadan en fazla oyu 

alan adayı Fakülte Kurulu Profesör 

Temsilci Üyesi, Doçent Temsilci Üyesi 

ya da Doktor Öğretim Üyesi Temsilci 

Üyesi olarak atar.

Oylar 

eşit 

mi?

Evet

Seçim sonucu Rektörlüğe bildirilir. 
Oy pusulaları, tutanaklar, yapılan 
yazışmaların birer örneği seçilen 

adayın özlük dosyasına konur. 

Seçime 

geçilir. 

Seçim gizli 

oyla 

yapılır. 

Evet

Hayır

Hayır

Evet

Salt 

çoğunluk 

için davet 3 kere 

tekrarlandı 

mı?

Hayır

Evet

 Salt 

çoğunluk oyu 

için seçim 3 kere 

tekrarlandı 

mı?

Hayır

Hayır

Evet

Evet

Hayır

Seçim 

tekrarlanır.

İMZA:

Dekan

ONAY:

Dekan

ONAY:

Dekan

Boş olan veya süresi 
sona eren profesör, 
doçent veya doktor 

öğretim üyesi 
temsilciği Dekanlık 
Makamına bildirilir.

KARAR:

Öğretim Üyeleri

KARAR:

Öğretim Üyeleri

KARAR:

Öğretim Üyeleri

KARAR:

Öğretim Üyeleri

İMZA:

Dekan

§ Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve

üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, doktor öğretim üyelerinin

kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

§ Toplantı nisabı, kurul üye tamsayısının yarıdan bir fazlasıdır.Seçim üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının katılması ile ve gizli oyla yapılır.

§ Salt çoğunluk, oyların yarıdan bir fazlasını almak. Tek sayılarda yarıdan az olmayan; çift sayılarda yarıdan bir fazla olan çoğunluktur.

§ Örnek: 14 üyenin salt çoğunluğu 8, 21 üyenin salt çoğunluğu 11 dir.

§ Her üye oyunu kabul veya ret yoluyla vermekle görevlidir. Çekimser oy kullanılamaz.
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