YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Kanunun Amacı, Kapsamı ve Tanımlar
Madde 3
Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunların bünyesinde yer alan
fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuvarlar, araştırma ve uygulama merkezleri, Sürekli
/YaĢamboyu Eğitim merkezi, 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 kurulan yüksek okullar ve konservatuvarlardır.
Üniversite:
Yüksek Teknoloji Enstitüsü:
Akademi .
Fakülte:
Enstitü:
Yüksekokul veya Teknik Yüksekokul:
Konservatuvar:
Meslek Yüksekokulu:
Sürekli /YaĢamboyu Eğitim Birimi/Merkezi:

Üniversitelerin farklı birimlerinde yürütülen
örgün eğitim dışındaki tüm yaygın eğitim ve Yaşam Boyu/Sürekli Eğitim Faaliyetlerinin
gerçekleştirildiği bir yükseköğretim kurumudur.
Uygulama ve Araştırma Merkezi:
İKİNCİ BÖLÜM
Yükseköğretim kurumlarının görevleri
Madde 10- Rektör
Madde 11-Senato
Madde 12-Üniversite Yönetim Kurulu
Madde 13- Kuruluş ve işleyişi:
Üniversite yönetim kurulu; rektörün başkanlığında dekanlar, yaĢamboyu/sürekli eğitim müdürü,
enstitü ve yüksekokul müdürlerinin kendi aralarında seçecekleri en az bir profesör temsilciden oluşur.
Üniversite Yönetim Kurulu’nun sekreteryası üniversite genel sekreteri tarafından yapılır. Genel
Sekreter Yönetim Kurulunun toplantılarına katılarak raportörlük görevini yürütür. Yönetim kurulu
rektörün başkanlığında ayda en az bir defa toplanır. Rektör, gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya
çağırır, kararlar salt çoğunlukla alınır. Rektör dışında üniversite senato üyesi olanlar üniversite yönetim
kurulu üyesi olamazlar.
FAKÜLTE ORGANLARI
Dekan
ENSTİTÜLER
Organlar
Madde 17
YÜKSEKOKULLAR
Organlar
Madde 18
BÖLÜM

Madde 19
Bölüm Kurulu
Madde 20
Anabilim Dalı veya Anasanat Dalı
Madde 21
YAġAMBOYU/SÜREKLĠ EĞĠTĠM BĠRĠMĠ/MERKEZĠ
Organlar
Madde
a) YaĢam boyu/sürekli eğitim birimi/merkezin organları, müdür ve yönetim kuruludur.
Üniversitede görevli bir öğretim üyesi Rektör tarafından Birim/merkez müdürü olarak atanır.
Müdürün görev süresi 3 yıldır.
Müdür kendisine en fazla iki yardımcı atar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür
yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer.
Müdürün görevi baĢında olmadığı zaman yardımcılarından birisi vekalet eder. Göreve vekalet
üç aydan fazla süremez.
Yönetim kurulu, müdürün baĢkanlığında, müdür yardımcıları ile Rektör tarafından seçilecek 3
öğretim üyesinden oluĢur. Öğretim üyesi bulunmadığı takdirde kadrolu diğer öğretim
elemanlarından oluĢturulur.
Yönetim kurulu bu Kanunla fakülte kuruluna ve fakülte yönetim kuruluna verilmiĢ görevleri
Merkez/birim bakımından yerine getirirler.
Araştırma ve/veya Uygulama Merkezleri
Madde 22

