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Milli eğitim sistemi içinde, ortaöğretime dayalı, en az dört

yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitim - öğretimin

tümüdür.

YÜKSEKÖĞRETİM:
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Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kuruldur.

ÜST KURULUŞLAR:
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Üniversite ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunların bünyesinde yer

alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuvarlar, araştırma ve

uygulama merkezleri ile bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne

bağlı meslek yüksekokulları ile bir üniversite veya yüksek teknoloji

enstitüsüne bağlı olmaksızın ve kazanç amacına yönelik olmamak şartı

ile vakıflar tarafından kurulan meslek yüksekokullarıdır.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI:
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Yüksek teknoloji enstitüsü, özellikle teknoloji alanlarında yüksek

düzeyde araştırma, eğitim - öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık

yapan, kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip bir

yükseköğretim kurumudur.

YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ:
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Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzelkişiliğine sahip yüksek düzeyde

eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan;

fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan

bir yükseköğretim kurumudur.

ÜNİVERSİTE:
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Yüksek düzeyde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan;

kendisine birimler bağlanabilen bir yükseköğretim kurumudur.

FAKÜLTE:
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Üniversitelerde ve fakültelerde birden fazla benzer ve ilgili bilim

dallarında lisans üstü, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve

uygulama yapan bir yükseköğretim kurumudur.

ENSTİTÜ:
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Belirli bir mesleğe yönelik eğitim öğretime ağırlık veren bir

yükseköğretim kurumudur.

YÜKSEKOKUL:
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Müzik ve sahne sanatlarında sanatçı yetiştiren bir yükseköğretim

kurumudur.

KONSERVATUVAR:
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Belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmeyi

amaçlayan, yılda iki veya üç dönem olmak üzere iki yıllık eğitim-

öğretim sürdüren, önlisans derecesi veren bir yükseköğretim

kurumudur.

MESLEK YÜKSEKOKULU:
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Yükseköğretim kurumlarında eğitim öğretimin desteklenmesi

amacıyla çeşitli alanların uygulama ihtiyacı ve bazı meslek dallarının

hazırlık ve destek faaliyetleri için eğitim - öğretim, uygulama ve

araştırmaların sürdürüldüğü bir yükseköğretim kurumudur.

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ:
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Amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini

tamamlayan veya birbirine yakın anabilim ve anasanat dallarından

oluşan; fakültelerin ve yüksekokulların eğitim - öğretim, bilimsel

araştırma ve uygulama birimidir. Anabilim dalı ve anasanat dalları

bilim ve sanat dallarından oluşur. Yükseköğretimdeki çeşitli

birimlerin ortak derslerini vermek üzere rektörlüğe bağlı bölümler

de kurulabilir.

BÖLÜM:
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Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim

görevlileri ve araştırma görevlileridir.

ÖĞRETİM ELEMANLARI:
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Yükseköğretim kurumlarında görevli profesör, doçent

ve doktor öğretim üyeleridir.

ÖĞRETİM ÜYELERİ:
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En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişidir.

PROFESÖR:
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Üniversitelerarası Kurul tarafından verilen doçentlik akademik

unvanına sahip kişidir.

DOÇENT:
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Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta, diş hekim-

liğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya

Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim

Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik

kazanmış olan akademik unvana sahip kişidir.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ:
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Yükseköğretim kurumlarında okutulan dersleri vermek, uygulama 

yapmak veya yaptırmakla yükümlü olan öğretim elemanıdır.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ:
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Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, en az iki yıllık bir programı

kapsayan nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans

öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir yükseköğretimdir.

ÖN LİSANS:
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Ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarı yıllık bir programı kapsayan

bir yükseköğretimdir.

LİSANS:
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Yüksek lisans ve doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ve sanatta yeterlik

eğitimini kapsar ve aşağıdaki kademelere ayrılır.

(1) Yüksek Lisans: (Bilim uzmanlığı, yüksek mühendislik, yüksek mimarlık, master): Bir lisans öğretimine dayalı, eğitim -

öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimdir.

(2) Doktora: Lisansa dayalı en az altı veya yüksek lisans veya eczacılık veya fen fakültesi mezunlarınca Sağlık ve Sosyal Yardım

Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlığa dayalı en az dört yarı yıllık programı

kapsayan ve orijinal bir araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlıyan bir yükseköğretimdir.

(3) Tıpta Uzmanlık: Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre yürütülen ve tıp doktorlarına belirli

alanlarda özel yetenek ve yetki sağlamayı amaçlayan bir yükseköğretimdir.

(4) Sanatta Yeterlik: Lisansa dayalı en az altı,yüksek lisansa dayalı en az dört yarı yıllık programı kapsayan ve orijinal bir sanat

eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora düzeyinde

lisans üstü bir yükseköğretim eşdeğeridir.

(5) Veteriner Hekimlikte Uzmanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre yürütülen ve

veteriner hekimlere belirli alanlarda özel yetenek ve yetki sağlamayı amaçlayan bir yükseköğretimdir.

LİSANS ÜSTÜ:

22



Yükseköğretimde eğitim - öğretim türleri örgün, açık, dışarıdan (ekstern) ve yaygın eğitimdir.

(1) Örgün Eğitim: Öğrencilerin, eğitim - öğretim süresince ders ve uygulamalara devam etme

zorunluluğunda oldukları bir eğitim - öğretim türüdür.

(2) Açık Eğitim: Öğrencilere radyo, televizyon ve eğitim araçları vasıtasıyla yapılan bir eğitim - öğretim

türüdür.

(3) Dışarıdan Eğitim (Ekstern Eğitim): Yükseköğretimin belirli dallarında, devam zorunluluğu

olmaksızın sadece yarı yıl içi ve sonu sınavlarına katılma zorunluluğu bulunan bir eğitim - öğretim türüdür.

Bu eğitimi izleyen öğrenciler ortak zorunlu dersler ile gerekli görülen bazı dersleri, ilgili yükseköğretim

kurumlarınca mesai saatleri dışındaki uygun saatlerde düzenlenecek derslerde alırlar.

(4) Yaygın Eğitim: Toplumun her kesimine ve değişik alanlarda bilgi ve beceri kazandırma amacı güden

bir eğitim - öğretim türüdür.

YÜKSEKÖĞRETİM EĞİTİM TÜRLERİ:

23



Bir veya daha fazla meslek yüksekokulu ile öğretim programları

bütünlüğü ve devamlılığı içinde ilişkilendirilmiş mesleki ve teknik

orta öğretim kurumlarından oluşan eğitim bölgesidir.

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM BÖLGESİ :
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Doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner

hekimlikte uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitimi sonrasındaki yedi

yıl içerisinde bir yükseköğretim kurumunda azami üç yıl süre ile

gerçekleştirilen araştırma yoluyla deneyim kazanımıdır.

DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA:
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Üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitüleri ve 

bunlar içindeki fakülte, enstitü ve yüksekokullar, 

Cumhurbaşkanınca yapılan yükseköğretim planlaması 

çerçevesinde kanunla kurulur.
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ÜNİVERSİTE ORGANLARI

REKTÖR 

SENATO

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU
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Devlet ve vakıf üniversitelerine rektör,

Cumhurbaşkanınca atanır. Vakıflarca kurulan üniversitelerde

rektör ataması, mütevelli heyetinin teklifi üzerine yapılır. Rektör,

üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil

eder.

REKTÖR
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Rektörün görev süresi 4 yıldır. Süresi sona erenler aynı

yöntemle yeniden atanabilirler. Ancak aynı Devlet

üniversitesinde iki dönemden fazla rektörlük yapılamaz.

REKTÖR
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Rektörlerin yaş haddi 67 yaştır. Ancak rektör

olarak atanmış olanlarda görev süreleri bitinceye kadar

yaş haddi aranmaz.

REKTÖR
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Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere,

üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişiyi

kendi rektörlük görev süresiyle sınırlı olmak kaydıyla rektör

yardımcısı olarak seçer.

Ancak, merkezi açıköğretim yapmakla görevli

üniversitelerde, gerekli hallerde rektör tarafından beş rektör

yardımcısı seçilebilir.

Rektör yardımcıları, rektör tarafından atanır.

REKTÖR
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Rektör, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından

birisini yerine vekil bırakır. Rektör görevi başından iki

haftadan fazla uzaklaştığında Yükseköğretim Kuruluna bilgi

verir.

Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir rektör

atanır.

REKTÖR
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(1) Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının

kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara

bağlamak ve üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

(2) Her eğitim - öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitenin eğitim öğretim,

bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula bilgi

vermek,

(3) Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı

birimlerinin ve üniversite yönetim kurulu ile senatonun görüş ve önerilerini

aldıktan sonra hazırlamak ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak,

REKTÖR

b) Görev, yetki ve sorumlulukları:
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(4) Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli

öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya

bunlara yeni görevler vermek,

(5) Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve

denetim görevini yapmak,

(6) Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

REKTÖR

b) Görev, yetki ve sorumlulukları:
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Üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde

kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin

sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim -

öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve

hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve

denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve

kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve

sorumludur.

REKTÖR

b) Görev, yetki ve sorumlulukları:
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Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve

her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim

üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden

teşekkül eder.

Senato, her eğitim - öğretim yılı başında ve sonunda olmak

üzere yılda en az iki defa toplanır.

Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır.

SENATO

a. Kuruluş ve işleyişi:
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Senato, üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar:

(1) Üniversitenin eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak,

(2) Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek,

(3) Rektörün onayından sonra Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin

birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,

(4) Üniversitenin yıllık eğitim - öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,

(5) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara

bağlamak,

(6) Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek

karara bağlamak,

(7) Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek,

(8) Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

SENATO

b. Görevleri:
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Üniversite yönetim kurulu; rektörün başkanlığında

dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını

temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden

oluşur.

Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır.

Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu

toplantılarına katılabilirler.

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU:

a. Kuruluş ve işleyişi:
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(1) Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan ve

programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek,

(2) Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin

önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi

önerileri ile birlikte rektörlüğe ,vakıf üniversitelerinde ise mütevelli heyetine sunmak,

(3) Üniversite yönetimi ile ilgili rektörün getireceği konularda karar almak,

(4) Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları

inceleyerek kesin karara bağlamak,

(5) Bu kanun ile verilen diğer görevleri yapmaktır.

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU:

b. Görevleri:
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Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan,

rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç

profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl

süre ile seçilir ve normal usul ile atanır.

Süresi biten dekan yeniden atanabilir.

FAKÜLTE ORGANLARI

Dekan

Atanması:
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Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı

öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. Ancak

merkezi açıköğretim yapmakla görevli üniversitelerde, gerekli hallerde

açıköğretim yapmakla görevli fakültenin dekanı tarafından dört dekan

yardımcısı seçilebilir.

Dekan yardımcıları, dekanca en çok üç yıl için atanır.

Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder.

Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır.

FAKÜLTE ORGANLARI

Dekan

Atanması:
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(1) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte

birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

(2) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında

rektöre rapor vermek,

(3) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte

bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe

sunmak,

(4) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim

görevini yapmak,

(5) Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

FAKÜLTE ORGANLARI

Dekan

b. Görev, yetki ve sorumlulukları:
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Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir

şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik

önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin

sağlanmasında, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayını

faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin

gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve

sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

FAKÜLTE ORGANLARI

Dekan

b. Görev, yetki ve sorumlulukları:
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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, yardımcı

doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

Fakülte kurulu normal olarak her yarı yıl başında ve sonunda toplanır.

Dekan gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır.

FAKÜLTE ORGANLARI

Fakülte Kurulu

a. Kuruluş ve işleyişi:
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Fakülte kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

(1) Fakültenin, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri

ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim - öğretim

takvimini kararlaştırmak,

(2) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,

(3) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.

FAKÜLTE ORGANLARI

Fakülte Kurulu

b. Görevleri:
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Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte

kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı

doçentten oluşur.

Fakülte yönetim kurulu dekanın çağırısı üzerine toplanır.

Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları,

eğitim - öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini

düzenler.

FAKÜLTE ORGANLARI

Fakülte Yönetim Kurulu:

a. Kuruluş ve işleyişi:

46



Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki

görevleri yapar:

(1) Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım

etmek,

(2) Fakültenin eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak,

(3) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,

(4) Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,

(5) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğretim ve sınavlara ait
işlemleri hakkında karar vermek,

(6) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.

FAKÜLTE ORGANLARI

Fakülte Yönetim Kurulu:

a. Görevleri:
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Enstitü müdürü, üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından

atanır. Rektörlüğe bağlı enstitülerde bu atama doğrudan rektör tarafından yapılır.

Süresi biten müdür tekrar atanabilir.

Müdürün, enstitüde görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için

atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur.

Müdüre vekalet etme veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem,

dekanlarda olduğu gibidir.

Enstitü müdürü, bu kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri enstitü bakımından

yerine getirir.

ENSTİTÜLER

Organlar:

Enstitü müdürü,
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Enstitü kurulu, müdürün başkanlığında, müdür

yardımcıları ve enstitüyü oluşturan ana bilim dalı

başkanlarından oluşur.

ENSTİTÜLER

Organlar:

Enstitü kurulu,
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Enstitü yönetim kurulu, müdürün başkanlığında, müdür

yardımcıları, müdürce gösterilecek altı aday arasından enstitü

kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

Enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu, bu kanunla fakülte

kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri enstitü

bakımından yerine getirirler..

ENSTİTÜLER

Organlar:

Enstitü Yönetim kurulu,
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Yüksekokul kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları

ve okulu oluşturan bölüm veya ana bilim dalı başkanlarından oluşur.

Yüksekokullar

Organlar:

Yüksekokul Kurulu
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Yüksekokul müdürü, üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör

tarafından atanır. Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda bu atama doğrudan rektör

tarafından yapılır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir.

Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için

atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur.

Müdüre vekalet etme veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem,

dekanlarda olduğu gibidir.

Yüksekokul müdürü, bu kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri

yüksekokul bakımından yerine getirir.

Yüksekokullar

Organlar:

Yüksekokul Müdürü
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Yüksekokul yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür

yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından yüksekokul

kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

Yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu, bu kanunla

fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri

yüksekokul bakımından yerine getirirler.

Yüksekokullar

Organlar:

Yüksekokul Yönetim Kurulu
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Bir fakülte ya da yüksekokulda, aynı veya benzer nitelikte

eğitim - öğretim yapan birden fazla bölüm bulunamaz.

Yüksekokullar

Organlar:

Bölüm:
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Bölüm, bölüm başkanı tarafından yönetilir.

Bölüm başkanı; bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde

doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde yardımcı doçentler arasından

fakültelerde dekanca, fakülteye bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine

dekanca, rektörlüğe bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine rektörce üç yıl

için atanır. Süresi biten başkan tekrar atanabilir.

Yüksekokullar

Organlar:

Bölüm:
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Bölüm başkanı, görevi başında bulunamayacağı süreler için öğretim

üyelerinden birini vekil olarak bırakır.

Herhangi bir nedenle altı aydan fazla ayrılmalarda, kalan süreyi tamamlamak

üzere aynı yöntemle yeni bir bölüm başkanı atanır.

Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim - öğretim ve araştırmalarından

ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden

sorumludur.

Yüksekokullar

Organlar:

Bölüm:
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a. Yükseköğretim kurumlarında ve bu kanundaki amaç ve ilkelere uygun biçimde önlisans,

lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim - öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve

yaptırmak, proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek,

b. Yükseköğretim kurumlarında, bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak,

c. İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul

ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, bu kanundaki amaç ve ana ilkeler

doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek,

d. Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmek,

e. Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.

Öğretim Elemanları

Öğretim üyelerinin görevleri:
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a) Yükseköğretim kurumlarında açık bulunan doktor öğretim üyesi kadroları

rektörlükçe ilan edilir. İlan edilen bu kadrolara fakültelerde dekan; diğer

birimlerde müdürler, biri o birimin yöneticisi biri de o yükseköğretim kurumunun

dışından olmak üzere üç profesör veya doçent tespit ederek bunlardan adayların

her biri hakkında yazılı mütalaa isterler. Dekan veya ilgili müdür yönetim

kurullarının görüşünü aldıktan sonra önerilerini rektöre sunar. Atama rektör

tarafından en çok dört yıl süre ile yapılır. Her atama süresinin sonunda görev

kendiliğinden sona erer. Görev süresi sona erenler yeniden atanabilirler.

Öğretim Elemanları

Doktor Öğretim Üyesi
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b) Doktor öğretim üyeliğine atanabilmek için, doktora ile tıpta, diş hekimliğinde,

eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası

Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat

dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak gerekir.

c) Yükseköğretim kurumları, doktor öğretim üyesi kadrosuna atama için

Yükseköğretim Kurulunun onayını almak suretiyle, münhasıran bilimsel kaliteyi

artırmak amacına yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz

önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar

belirleyebilirler.

Öğretim Elemanları

Doktor Öğretim Üyesi
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a) Doçentlik başvuruları, Üniversitelerarası Kurulca belirlenen takvime göre yılda

en az iki kez yapılır. Doçentlik başvuruları için aşağıdaki şartlar aranır:

(1)Bir lisans diploması aldıktan sonra, doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta

ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi

üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde

yeterlik kazanmış olmak.

Öğretim Elemanları

Doçentlik ve atama

60



(2) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezî bir yabancı dil

sınavından en az elli beş puan veya uluslararası geçerliliği Yükseköğretim Kurulu

tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak;

doçentlik bilim alanının belli bir yabancı dille ilgili olması halinde ise bu sınavı

başka bir yabancı dilde vermek.

(3) Üniversitelerarası Kurulun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından

her bir bilim veya sanat disiplininin özellikleri dikkate alınarak belirlenecek yeterli

sayı ve nitelikte özgün bilimsel yayın ve çalışmalar yapmak.

Öğretim Elemanları

Doçentlik ve atama
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b) Üniversitelerarası Kurul, adayın başvurduğu bilim veya sanat dalından beş kişilik bir

jüri ve bu jüri için iki yedek üye tespit eder. İlgili bilim veya sanat dalında yeterli

öğretim üyesinin bulunmaması halinde, jüri üç üye ile teşkil edilebilir.

Doçentlik sınav jürisinde yer alan asıl ve yedek üyeler, adayın yayın ve çalışmalarını

değerlendirerek hazırladıkları ayrıntılı ve gerekçeli kişisel raporlarını

Üniversitelerarası Kurula gönderirler. Asıl üyelerin hukuken geçerli bir mazerete

dayalı olarak raporunu verememesi halinde, yedek üyelerin raporları, sırasına göre

değerlendirmeye esas alınır. (Değişik cümle:15/4/2020-7243/2 md.) Jüri üyelikleri,

jüri, değerlendirmeye esas alınan raporlar ve başvuru sonucu ilgililere elektronik

ortamda erişime açılır ve bu bilgiler, erişime açıldığı tarihi izleyen beşinci gün ilgililere

tebliğ edilmiş sayılır.

Öğretim Elemanları

Doçentlik ve atama
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c) Üniversitelerarası Kurulca yeterli yayın ve çalışmaya sahip olduğuna karar verilen

adaya doçentlik unvanı verilir.

ç) Doçentlik başvurularında adayların yayın ve çalışmalarına ilişkin esas ve usuller

Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

d) Yükseköğretim kurumları, doçent kadrosuna atama için, doçentlik unvanına sahip

olmanın yanında Yükseköğretim Kurulunun onayını almak suretiyle, münhasıran

bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim veya sanat disiplinleri

arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte

ek koşullar belirleyebilirler. Yükseköğretim kurumlarının belirlediği ek koşullar

arasında sözlü sınavın yer alması halinde bu sınav Üniversitelerarası Kurul tarafından

oluşturulacak jürilerce yapılır.

Öğretim Elemanları

Doçentlik ve atama
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e) Doçentlik unvanına sahip olanlar yükseköğretim kurumları tarafından ilan edilen

doçent kadrolarına başvurur. Doçent kadrosuna başvuran adayların durumlarını

incelemek üzere rektör tarafından, varsa biri ilgili birim yöneticisi, en az biri de o

üniversite dışından olmak üzere üç profesör tespit edilir. Bu profesörler her aday için

ayrı ayrı olmak üzere birer rapor yazarlar ve kadroya atanacak birden fazla aday varsa

tercihlerini bildirirler. Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunun

bu raporları göz önünde tutarak alacağı karar üzerine, rektör atamayı yapar.

Öğretim Elemanları

Doçentlik ve atama
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a) Profesörlüğe yükseltilerek atamada;

1) Doçentlik unvanını aldıktan sonra en az beş yıl süreyle, açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili

bilim alanında çalışmış olmak,

2) Doçentlik unvanını aldıktan sonra, ilgili bilim alanında özgün yayınlar veya çalışmalar yapmış olmak,

gerekir.

Yukarıdaki (2) numaralı bentteki yayınlardan biri, başvuru dosyasında başlıca araştırma eseri olarak

belirtilir.

Üniversiteler, profesörlüğe yükseltilerek atama için aranan bu asgari koşulların yanında,

Yükseköğretim Kurulunun onayını almak suretiyle, münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına

yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve

denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilirler.

Öğretim Elemanları

Profesörlüğe yükselme ve atama

65



b) Profesörlüğe yükseltilerek atama yapılabilmesi için:

1) Üniversitelerde veya yüksek teknoloji enstitülerinde atama yapılacak olan profesörlük

kadroları, rektörlük tarafından ilan edilir.

2) Profesörlük kadrosuna başvuran adayların durumlarını ve bilimsel niteliklerini tespit

etmek için üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunca en az üçü başka

üniversitelerden veya yüksek teknoloji enstitülerinden olmak üzere ilan edilen kadronun

bilim alanıyla ilgili beş profesör seçilir. Bu profesörler her aday için ayrı ayrı olmak üzere

birer rapor yazarlar ve kadroya atanacak birden fazla aday varsa tercihlerini bildirirler.

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunun bu raporları göz önünde

tutarak alacağı karar üzerine, rektör atamayı yapar.

Öğretim Elemanları

Profesörlüğe yükselme ve atama
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c) Profesörlüğe yükseltilerek atanan kişi,

bir başka yükseköğretim kurumunda veya bir başka bilim dalında

boş bulunan profesörlük kadrosuna, ancak (a) ve (b) fıkralarında

belirtilen esas ve usullere uygun olarak atanabilir.

Öğretim Elemanları

Profesörlüğe yükselme ve atama

67



Doktora veya tıpta uzmanlık unvanını kazandıktan veya sanat dallarında belirli

süre çalıştıktan sonra yabancı ülkelerde doçentlik unvanını veya yetkisini almış

olanlardan, en az iki yıl bu unvan ve yetki ile yabancı ülkelerdeki öğretim ve

araştırma kurumlarında çalışmış olanların bu unvanlarının Türkiye'de geçerli

sayılması Üniversitelerarası Kurul kararıyla olur. Bunun için başvuran adayın

çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, Türk yükseköğretim

kurumu düzeyinde olduğunun Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Öğretim Elemanları

Yabancı ülkelerde alınan doçentlik ünvanı:
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Doktora veya tıpta uzmanlık unvanını kazandıktan veya sanat dallarında belirli

süre çalıştıktan sonra yabancı ülkelerde profesörlük unvanını veya yetkisini almış

olanlardan en az iki yıl bu unvan ve yetki ile yabancı ülkelerde öğretim ve

araştırma kurumlarında çalışmış olanların bu unvanlarının Türkiye'de geçerli

sayılması Üniversitelerarası Kurul kararıyla olur. Bunun için başvuran adayın

çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, Türk yükseköğretim

kurumu düzeyinde olduğunun Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Öğretim Elemanları

Yabancı ülkelerde alınan profesörlük ünvanı:
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Öğretim üyeleri, bu kanunda yazılı hükümler dışında kazanmış oldukları akademik

unvanlardan yoksun bırakılamazlar.

Başka bir işe geçmek, emekli olmak veya çekilmek ya da işten çekilmiş sayılmak

yoluyla öğretim görevinden ayrılanlar, akademik unvanlarını taşıyabilirler. Ancak

profesörlük, doçentlik veya doktor öğretim üyesi unvanlarını kazananlar her

unvan dönemi içinde yükseköğretim kurumlarında fiilen iki yıl görev yapmadıkları

takdirde yükseköğretim kurumları dışındaki çalışmalarında bu unvanı

kullanamazlar.

Öğretim Elemanları

Unvanların korunması:
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Öğretim üyeleri, bu kanunda yazılı hükümler dışında kazanmış oldukları akademik

unvanlardan yoksun bırakılamazlar.

Başka bir işe geçmek, emekli olmak veya çekilmek ya da işten çekilmiş sayılmak

yoluyla öğretim görevinden ayrılanlar, akademik unvanlarını taşıyabilirler. Ancak

profesörlük, doçentlik veya doktor öğretim üyesi unvanlarını kazananlar her

unvan dönemi içinde yükseköğretim kurumlarında fiilen iki yıl görev yapmadıkları

takdirde yükseköğretim kurumları dışındaki çalışmalarında bu unvanı

kullanamazlar.

Öğretim Elemanları

Unvanların korunması:
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Öğretim üyelerinin görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini

gerektiren yaş haddi 67 yaşını doldurdukları tarihtir.

Öğretim Elemanları

Emeklilik yaş haddi:
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Yükseköğretim İdari Teşkilatı aşağıdaki birimlerden oluşur: 

a) Genel Sekreterlik, 

b) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, 

c) Personel Daire Başkanlığı, 

d) Komptrolörlük Daire Başkanlığı, 

e) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı,

f) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, 

g) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, 

h) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 

i) Hukuk Müşavirliği, 

j) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, 

k) Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü.

Üniversite İdari Teşkilatı
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1. Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel Sekreter

Yardımcısından ve bağlı birimlerden oluşur.

2. Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın

çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.

3. Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı

görevler dışında,kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile

aşağıdaki görevleri yerine getirir:

GENEL SEKRETERLİK
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a) Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde
çalışmasını sağlamak,

b) Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük
görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını
sağlamak,

c) Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını üniversiteye bağlı
birimlere iletmek,

d) Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride
bulunmak,

e) Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak,

f) Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek,

g) Rektörlüğün protokol,ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,

h) Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

GENEL SEKRETERLİK
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Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının

görevleri şunlardır: 

a) Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak,ihale dosyalarını hazırlamak,yapı

ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak,

bakım ve onarım işlerini yapmak,

b) Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon

santralı, çevre düzenleme ve araç işletme, asansör bakım ve onarımı ile benzer

işleri yürütmek.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
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Personel Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar

yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak,

b) Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak,

c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve

uygulamak,

d) Verilecek benzeri görevleri yapmak.

Personel Daire Başkanlığı
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Komptrolörlük , aşağıdaki görevleri yapar: 

a) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için

insan,para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde

kullanılmasını sağlamak üzere üniversiteye ait bütçe tasarılarını plan ve program

esasına göre hazırlamak ve uygulanmasını izlemek,

b) Yatırım programlarının finansman kaynakları ile ilgili ve gerekli bilgi, belge ve

istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,

c) Uygulama sırasında nakit ve ödenek durumunu izlemek,

d) Üniversitenin ayniyat işleri ile her türlü ödeme ve tahsil işlerini yürütmek

Komptrolörlük Daire Başkanlığı
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Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Öğrencilerin yeni kayıt,kabul ve ders durumları ile ilgili gerekli

işleri yapmak,

b) Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemlerini

yürütmek,

c) Verilecek diğer benzeri görevleri yerine getirmek.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
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Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Öğrencilerin ve personelin, sağlık işleri ve tedavileri ile ilgili

hizmetleri yürütmek,

b) Öğrencilerin ve personelin barınma, yemek ve benzeri ihtiyaçlarını

karşılamak,

c) Öğrencilerin ve personelin, spor, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını

karşılayacak faaliyetleri düzenlemek.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
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Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının görevleri 
şunlardır: 

a)Üniversite kütüphanelerinin gerekli her türlü hizmetlerini

karşılamak,

b) Baskı,film, videobant, mikrofilm gibi kayıt katologları ve hizmete

sunma işlemleri ile bibliyografik tarama çalışmalarını yapmak,

c) Verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmek

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
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Bilgi İşlem Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletmek; eğitim, öğretim ve

araştırmalara destek olmak,

b) Üniversitenin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine

getirmek.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
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Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır: 

a) Üniversitenin öğrencileri,diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve

uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde üniversitenin haklarını savunmak,

b) Üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında,

idareye yardımcı olmak,

c) Verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmek.

Hukuk Müşavirliği
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Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

b) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve benzeri hizmetleri
yapmak,

c) Basım ve grafik işleri ile evrak, yazı teksir hizmetlerini yerine
getirmek,

d) Sivil Savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlerini yürütmek,

e) Verilecek benzeri görevleri yapmak.

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
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Hastane Başmüdürlüğünün görevleri şunlardır: 

Hastanenin düzenli işlemesini ve iyi hizmet vermesini,

kayıtların düzgün tutulmasını ve benzeri hizmetlerin

görülmesini sağlamak.

Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü
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Bir kampüs yapısı içerisinde yer alan fakülte ve

yüksekokullarda, fakülte ve yüksekokul sekreterine bağlı yeteri

kadar uzman ve personelden oluşan sekreterlik, fakültenin veya

yüksekokulun idari işlerini yürütür.

Merkezi olmayan bir yerleşim düzenindeki fakülte ve

yüksekokullar ile üniversite rektörlüğünün bulunduğu şehirden

başka şehirlerdeki fakülte ve yüksekokullarda idari yapı aşağıdaki

şekilde düzenlenir.

Fakülte ve Yüksekokul İdari Teşkilatı ve Görevleri
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a) Fakülte İdari Teşkilatı ve Görevleri 

1. Fakülte idari teşkilatı, fakülte sekreteri ile sekreterlik bürosundan ve

ihtiyaca göre kurulacak öğrenci işleri, personel, kütüphane, mali

işler, yayın ve destek hizmetleri biriminden oluşur.

2. Bir fakültede 1’inci fıkrada sayılan birimlerin kurulmasına ilgili

üniversitenin önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca karar verilir.

3. Fakülte sekreteri ile sekreterlik bürosu ve varsa bağlı birimler,

fakültenin idari hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludurlar.

Fakülte ve Yüksekokul İdari Teşkilatı ve Görevleri
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b) Yüksekokul İdari Teşkilatı ve Görevleri 

1. Yüksekokul İdari teşkilatı, yüksekokul sekreteri ile sekreterlik

bürosundan ve ihtiyaca göre kurulacak öğrenci işleri, personel,

kütüphane, mali işler ve destek hizmetler biriminden oluşur.

2. Bir yüksekokulda, 1'inci fıkrada sayılan birimlerin kurulmasına, ilgili

üniversitenin önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca karar verilir.

3. Yüksekokul sekreteri ile sekreterlik bürosu ve varsa bağlı birimler,

yüksekokulun idari hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludurlar.

Fakülte ve Yüksekokul İdari Teşkilatı ve Görevleri
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Madde 39: 

1. Enstitü idari teşkilatı,enstitü sekreteri ile sekreterlik bürosundan ve

ihtiyaca göre kurulacak öğrenci işleri ve destek hizmetleri

biriminden oluşur.

2. Bir enstitüde, 1'inci fıkrada sayılan birimlerin kurulmasına ilgili

üniversitenin önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca karar verilir.

3. Enstitü sekreteri ile sekreterlik bürosu ve varsa bağlı

birimler,enstitünün idari hizmetlerinin yürütülmesinden

sorumludur.

Enstitü İdari Teşkilatı Görevleri
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1. Bölüm idari teşkilatı bir büro şefinin yönetiminde yeter sayıda

personelden oluşur.

2. Bölüm bürosu, bölümün yazı, evrak ve benzeri işlerini bölüm

başkanının emirlerine göre yerine getirir.

Bölüm İdari Teşkilatı Görevleri
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