
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BÖLÜM, ANABİLİM 

DALI VE BİLİM DALI BAŞKANLIĞI ATAMA VE SEÇİM VE YÖNETİM 

İLKE VE ESASLARI 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Tanımlar 

 
Amaç 
MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 
bölüm, anabilim dalı ve bilim dalı başkanlık seçimlerinin temel ilkelerini 
düzenlemektir.  
 
Kapsam 
MADDE 2- Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde bulunan bölüm, 
anabilim dalı ve bilim dallarını kapsar. 
 
Dayanak 
MADDE 3- Bu yönerge “Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği” nin ilgili 
maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.  
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Bölüm Başkanlığı  

 
MADDE 4-   
Kapsam 
(a) Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde bulunan Temel Tıp, Cerrahi 
Bilimler ve Dahili Bilimler bölümlerini kapsar. 
 
Dayanak 
(b) Bölüm Başkanlığı ataması, Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği” nin 14. 
maddesi (Değişik:RG-08/08/1998-23427) uyarınca yapılır. 
 
Atama Esasları 
(c) Bölüm başkanı, o bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, 
doçent de bulunmadığı takdirde Doktor Öğretim Üyeleri arasından o bölümü 
oluşturan anabilim dalı başkanlarının 15 gün içinde verecekleri yazılı görüşlerini 
dikkate alarak bir hafta içinde üç yıl için Dekan tarafından atanır. Dekan, atamaları 
rektörlüğe bildirir. 
 
Bölüm Başkanının Görevleri 
(d) Bölüm başkanı bölümdeki öğretim üyelerinden iki kişiyi üç yıl için başkan 
yardımcısı olarak atayabilir. Bölüm başkanı gerekli gördüğünde yardımcılarını 
değiştirebilir. Bölüm başkanının görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevleri de 
sona erer. 
(e) Bölüm başkanı, bölümün her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve 
bölümle ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden, 
kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur. Bölüm 
başkanı, fakülte veya yüksekokul kuruluna katılır ve bölümü temsil eder. Bölümde 
görevli öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları bölüm başkanı tarafından izlenir 



ve denetlenir. Bölüm başkanı, her öğretim yılı sonunda bölümün geçmiş yıldaki eğitim-
öğretim ve araştırma faaliyeti ile gelecek yıldaki çalışma planını açıklayan raporu bağlı 
bulunduğu dekana sunar. 
(f) Bölüm Başkanı, Bölüm Kuruluna Başkanlık eder. Bölüm Kurulu, o bölümdeki tüm 
öğretim üyeleri ile öğretim görevlileri ve okutmanlardan oluşur. Bölüm başkanının 
tespit edeceği gündemdeki konuları konuşmak üzere eğitim-öğretim yılı süresince 
ayda en az bir defa toplanır. Bölüm kurulu, bölüm ile bölüme bağlı anabilim dallarının 
eğitim-öğretim uygulama ve araştırma faaliyetlerinin programlarının, araç, gereç ve 
fiziksel imkanlarından en etkin biçimde yararlanmak için gerekli planların ve işbirliği 
esaslarının hazırlanması hususunda görüş bildirir. Bölüm kurulunun bu konularda 
hazırlayacağı öneriler, bölüm başkanının onayından sonra uygulanır. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Anabilim Dalı Başkanlığı  

 
MADDE 5-   
Kapsam 
(a) Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde bulunan ve Yüksek Öğretim 
Kurumu tarafından tanımlanmış Tıp Anabilim Dallarını kapsar. 
 
Dayanak 
(b) Anabilim dalı başkanlığı ataması, Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği”  
nin 16. maddesi (Değişik:RG-08/08/1998-23427) uyarınca yapılır. 
 
Atama Esasları 
(c) Anabilim dalı başkanı, o anabilim dalının profesörleri, bulunmadığı takdirde 
doçentleri, bulunmadığı takdirde Doktor Öğretim Üyeleri, Doktor Öğretim Üyesi de 
bulunmadığı takdirde öğretim görevlileri arasından, o anabilim dalında görevli 
öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerince seçilir ve bir hafta içinde dekan tarafından 
atanır. Anabilim dalı başkanı olarak atanabilecek öğretim üyesi veya öğretim görevlisi 
sayısının en çok iki olması halinde, başkan, dekan tarafından doğrudan atanır. 
Atamalar rektörlüğe bildirilir. 
 

Seçim Esasları 
(d) Anabilim dalı başkanlığı seçimi, ilgili anabilim dalında görevli öğretim üyeleri ve 
öğretim görevlilerinin katılımı ile gerçekleştirilir. Seçimin yapılabilmesi için salt 
çoğunluğun bulunması gereklidir. Seçim kapalı zarf gizli oylama şeklinde yapılır. 
Anabilim dalı başkanı seçilebilmek için kullanılan oyların salt çoğunluğunu sağlamış 
olmak gerekir. Üç oylama sonucunda salt çoğunluk sağlanamazsa dördüncü oylamada 
en çok oyu alan aday seçimi kazanmış sayılır. Eşitlik olması durumunda ise adaylardan 
biri Dekan tarafından anabilim dalı başkanı olarak atanır. 
 
Anabilim Dalı Başkanının Görevleri 
(e) Anabilim dalı kuruluna başkanlık eder. Anabilim dalı kurulu bütün öğretim 
üyelerinden ve öğretim görevlilerinden oluşur. Kurul, ilgili anabilim dalı 
programlarının planlanması ve uygulanmasında anabilim dalı başkanına görüş 
bildirir. Anabilim dalı kurulu her iki ayda bir toplanır. Toplantıda alınan kararlar 
tutanak altına alınıp anabilim dalı başkanına sunulur. İki ya da daha az öğretim 
elemanının bulunduğu anabilim dalında anabilim dalı kurulu oluşturulmaz.  
 

 



 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Bilim Dalı Başkanlığı  

 
MADDE 6-   
Kapsam 
(a) Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde bulunan ve Yüksek Öğretim 
Kurumu tarafından tanımlanmış Bilim Dallarını kapsar. 
 
Dayanak 
(b) Bilim dalı başkanlığı ataması, Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği” nin 
17. maddesi (Değişik:RG-08/09/2009-27343) uyarınca yapılır. 
 

Atama Esasları 
(c) Bilim dalı başkanı, o bilim dalının profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, 
bulunmadığı takdirde Doktor Öğretim Üyeleri, Doktor Öğretim Üyesi de bulunmadığı 
takdirde öğretim görevlileri arasından, o bilim dalında görevli öğretim üyeleri ve 
öğretim görevlilerince seçilir ve bir hafta içinde dekan tarafından atanır. Bilim dalı 
başkanı olarak atanabilecek öğretim üyesi veya öğretim görevlisi sayısının en çok iki 
olması halinde başkan,  dekan tarafından doğrudan atanır. Atamalar rektörlüğe 
bildirilir. 
 
Seçim Esasları 
(d) Bilim dalı başkanlığı seçimi, ilgili bilim dalında görevli öğretim üyeleri ve öğretim 
görevlilerinin katılımı ile gerçekleştirilir. Seçimin yapılabilmesi için salt çoğunluğun 
bulunması gereklidir. Seçim kapalı zarf gizli oylama şeklinde yapılır. Bilim dalı başkanı 
seçilebilmek için kullanılan oyların salt çoğunluğunu sağlamış olmak gerekir. Üç 
oylama sonucunda salt çoğunluk sağlanamazsa dördüncü oylamada en çok oyu alan 
aday seçimi kazanmış sayılır. Eşitlik olması durumunda ise adaylardan biri Dekan 
tarafından bilim dalı başkanı olarak atanır. 
 
Bilim Dalı Başkanının Görevleri 
(e) Bilim dalı kuruluna başkanlık eder. Bilim dalı kurulu, o bilim dalında görevli 
profesör, doçent, Doktor Öğretim Üyesi ile öğretim görevlilerinden oluşur. Bilim dalı 
kurulu, ders programlarının, araştırmaların hazırlanma ve uygulamaları ile ilgili 
önerilerini bilim dalı başkanına sunar. Bilim dalı kurulu her üç ayda bir toplanır. 
Toplantıda alınan kararlar tutanak altına alınıp bilim dalı başkanına sunulur. İki ya da 
daha az öğretim elemanının bulunduğu bilim dalında bilim dalı kurulu oluşturulmaz.  
 
Yürürlük  
MADDE 7- Bu yönergenin hükümleri Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği 
tarihten itibaren yürürlüğe girer.  
 
Yürütme  
MADDE 8- Bu yönerge hükümlerini Tıp Fakültesi Dekanı yürütür. 
 
 


