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PSİKOLOJİ BÖLÜM AKADEMİK KURULU
Gündem:
1. Bölüm Başkanlığı Seçim Sürecinin belirlenmesi
2. Bilgilendirme/Diğer
Toplantı konuları, içeriği ve kararları:
 Gündem 1: Ekde bulunan Bölümü Başkanlığı Seçim Süreci maddeleri belirlendi ve
oybirliği ile kabul edildi.
 Gündem 2: Bilgilendirme yapıldı.
o Yüksek lisans/doktora başvurularında kullanılan ALES kriteri hakkında
bilgilendirme yapıldı ve alt-dalların farklı talebi olursa önümüzdeki sene için
değişikliğe gidilebileceği belirtildi.
o ÖYP asistanlarının yüksek lisanstan doktoraya geçiş süreci ile ilgili sorunlar
görüşüldü. Alt alan programların kendi içinde bu geçişin sadece mülakatla mı
yoksa 80 ALES puanı kriteri kullanılarak mı yapılacağı konusunda görüşmeleri
istendi.
o Yard. Doç. Dr. Banu Cingöz Ulu, Doç. Dr. Deniz Canel Çınarbaş ve Yard.
Doç. Dr. Başak Şahin Acar asil; Doç. Dr. Ahmet Uysal ve Yard. Doç. Dr.
Bahar Öz de yedek olmak üzere, Psikoloji Bölümü Başkanlık Seçim Komitesi
üyeleri kura ile belirlendi.

İşbu tutanak toplam 2 Gündem (diğer maddesi dahil) altında X maddeden oluşmaktadır.
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Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Başkanlığı Seçim Süreci



Psikoloji Bölümü başkanlık seçim süreci, görev süresinin bitiş tarihinden 2 ay önce
başlar.



Seçim komitesi, seçim sürecinin başında belirlenir. Seçim komitesi üyeleri profesör
olmayan ve hâlihazırdaki yönetimde bulunmayan öğretim üyesi ve görevlilerden
gönüllülük esasına göre ve kura ile belirlenir.



Oy verme koşulları: Tam zamanlı tüm öğretim üye ve görevlilerin şahsen bulunarak
veya vekâleten yerine kimin oy kullanacağını bildirerek oy verme işleminde
bulunurlar.



Seçim komitesi aday belirlemek üzere Bölüm’de görevli tüm profesörlerden oluşan bir
aday adayları listesi hazırlar.



Aday adayı belirleme turu bölüm üye ve görevlilerince yapılır.



Her öğretim üyesi ve görevlisi en fazla iki profesör öğretim üyesini aday gösterir.



En az bir oy alan adaylar açıklanır, kaç oy aldıkları kaydedilmez ve, seçim komitesi
üyeleri dahil, kimse tarafından bilinmez.



Seçim komitesi aynı gün sonuçları ilan eder.



Seçim komitesi aday adaylarından aday olmak isteyip istemedikleri konusunda görüş
alır.



Aday olmak isteyenler seçim komitesi tarafından açıklanır.



Adaylar gelecek 7-15 gün içinde belirlenen bir zamanda öğretim üyesi ve
görevlilerinin katılacağı soru-cevap oturumuna katılarak vizyon ve misyonlarını
tanıtırlar. Konuşma yeri ve zamanı seçim komitesi tarafından belirlenir.



Soru-cevap oturumunun sonunda komitenin belirleyeceği yer ve saatte bölüm öğretim
görevli ve üyeleri adaylar arasından en fazla iki kişiye mühürlü oy pusulalarında
kapalı oy verirler.



Seçimde tek aday olması durumunda, öğretim üye ve görevlilerinin en az 1/3’ünün
güvenoyunu alması gerekir.



Tüm adayların aldığı oy sayısı açıklanır ve en çok oy alan aday Dekanlık’a bildirilir.



En çok oyu alan birden fazla aday varsa, oylama bir sonraki iş günü sadece bu adaylar
ile tekrarlanır; bu turda seçime katılanlardan tek isim işaretlemeleri istenir.



İkinci turda en çok oy alan aday Dekanlık’a bildirilir.



Seçim komitesinin görevi tamamlanır.



Seçim sonrasında görev değişikliği durumunda, devir teslim süreci olur ve eski ekip
yeni ekibi hem yapılan hem de süregelen işler konusunda bilgilendirir.

