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2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14. maddesinde ‘Senato’ akademik bir

organ, 15. maddesinde ‘Üniversite Yönetim Kurulu’ idari faaliyetlerde rektöre

yardımcı bir organ, 17. maddesinde ‘Fakülte Kurulu’ akademik bir organ, 18.

maddesinde ‘Fakülte Yönetim Kurulu’ idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ

olarak tanımlanmıştır. 19/e ve 20/e maddelerine göre de Enstitü ve Yüksekokul

kurulları da Fakülte Kurullarıyla aynı görevi yerine getirirler.

Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği’nin 5. maddesinde ‘Senato’, 6.

maddesinde ‘Üniversite Yönetim Kurulu’, 9. maddesinde ‘Fakülte Kurulu’, 10.

maddesinde ‘Fakülte Yönetim Kurulu, 11. maddesinde ‘Enstitü Kurulu’ ve ‘Enstitü

Yönetim Kurulu’, 12. maddesinde ‘Yüksekokul Kurulu’ ve ‘Yüksekokul Yönetim

Kurulu’, 15. maddesinde ‘Bölüm Kurulu’na yer verilmiştir.



- Rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her

fakülteden, fakülte kurularınca üç yıl için seçilecek birer

öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul

müdürlerinden oluşur.

- Senato, her öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere

yılda en az iki defa toplanır.

- Rektör, gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır.



1- Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın

faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak,

2- Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik

taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek,

3- Rektörün onayından sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak

yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili

yönetmelikleri hazırlamak,

4- Üniversitenin yılık eğitim-öğretim programını ve takvimini

inceleyerek karara bağlamak.



5- Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanları vermek ve

fakülte kurularının 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- Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri

yapmaktır.



- 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.



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 sunmak,

3- Üniversite yönetimi ile ilgili olarak rektörün getireceği konularda karar

almak,

4- Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına

yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,

5- Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.



- 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.

- Fakülte kurulu olağan toplantılarını her yarıyıl başında ve sonunda

yapar.

- Dekan, gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır.



1- Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın

faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve

eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,

2- Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,

3- Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.



- Dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği

üç profesör, iki doçent ve bir doktor öğretim üyesinden oluşur.

- Fakülte yönetim kurulu dekanın çağrısı üzerine toplanır.

- Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma

grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların

görevlerini düzenler.



1- Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların

uygulanmasında dekana yardım etmek,

2- Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik

takvimin uygulanmasını sağlamak,

3- Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,

4- Dekanın, fakülte yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde

karar almak,

5- Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-

öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,

6- Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.



Tek anabilim veya anasanat dalı bulunan bölümlerde bölüm başkanının

başkanlığında o bölümdeki tüm öğretim üyeleri ile öğretim görevlilerinden, birden

fazla anabilim veya anasanat dalı bulunan bölümlerde ise bölüm başkan

yardımcıları ile anabilim veya anasanat dalı başkanlarından oluşur ve bölüm

başkanının tespit edeceği gündemdeki konuları konuşmak üzere eğitim-öğretim

yılı süresince ayda en az bir defa toplanır.

Bölüm kurulu, bölüm ile varsa bölüme bağlı anabilim veya anasanat

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.



Akademik Kurullar İdari Kurullar

Senato Üniversite Yönetim Kurulu

Fakülte Kurulu Fakülte Yönetim Kurulu

Yüksekokul Kurulu Yüksekokul Yönetim Kurulu

Enstitü Kurulu Enstitü Yönetim Kurulu

Bölüm Kurulu



- Gelen tekliflerin çıktıları alınarak tasniflenmelidir.

- Maddeler kısa ve öz yazılmalıdır.

- Gündem maddeleri konularına göre gruplandırılmalıdır.

- Konuyla ilgili mevzuat ve varsa öncesi hakkında bilgi

toplanmalıdır.

- Gündem detayı hakkında Kurula bilgi verebilecek olanlar

varsa belirlenmelidir.



- Birimlerden gelen teklifler geldiği anda Office365 hesabındaki

gündem listesine ekleniyor,

- Konunun kolayca anlaşılabilmesi ve raportörün hızlıca

okuyabilmesi için gündem oldukça kısa yazılıyor,

- Tekliflerin çıktıları alınıp dosyalanıyor,

- Gündem için bilgisine başvurulması gereken olup olmadığı

değerlendiriliyor varsa ilgili madde için toplantıya davet ediliyor,

- Gündemde görüşülecek konuların bir konu bütünlüğü içinde peş

peşe görüşülebilmesi için sıralama buna göre yapılıyor,



- Kurul başkanının programına uygun bir toplantı günü

belirlenmelidir.

- Toplantı öncesinde makul bir süre belirlenerek üyeler yazılı

olarak davet edilmelidir.

- Davet yazısında toplantının yapılacağı yer ve zaman ile

yapılma şekli ve gündem konuları belirtilmelidir.

- Yazılı bildirimin yanında elektronik iletişim kanallarından da

yararlanılmalıdır.



- Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu toplantıları belirli bir

tarih periyodunda yapılıyor,

- Çarşamba günleri ayda bir kez Senato, iki hafta da bir

Üniversite Yönetim Kurulu toplantısı düzenleniyor.

- Toplantı takvimini yılın ilk günlerinde belirlenerek tüm

birimlere duyuruluyor.

- Toplantıya hazırlıklı gelebilmeleri için üyeler en az 3 gün önce

davet ediliyor.



- Üyelerin yerlerine vekil bırakmaları veya raporlu/izinli olmaları

durumunda birimlerinden yazılı bildirim isteniyor.

- Bu bilgiler geldikçe vekalet takip tablosuna işleniyor.

- Toplantı öncesinde bu vekalet takip tablosu kontrol edilerek

toplantı gününde tüm üyelerin olup olmayacağı, yerlerine

kimlerin vekalet edeceği tespit ediliyor ve davet buna göre

yapılıyor.



- Toplantı daveti için yazılı bildirimin yanında e-mail ve

Whatsapp kanalları da aktif olarak kullanılıyor,

- Öğrencilerle ilgili konuların görüşüleceği Senato toplantılarına

muhakkak öğrenci konsey başkanı da davet ediliyor.



- Kurul toplantılarına başlamadan önce toplantı nisabının (kurul üye

tamsayısının yarıdan fazlası) sağlanıp sağlanmadığına bakılmalıdır.

- Toplantı, Kurul Başkanının açılış konuşmasıyla başlar.

- Raportör sırayla gündem maddelerini okur.

- Her gündem maddesinin sonunda üyelerin görüşleri alınarak oylama

yapılır ve karara bağlanır.

- Alınan karar eğer bir kurul üyesini doğrudan ya da dolaylı olarak

ilgilendiriyorsa kurul üyesine etik olarak bu gündem maddesinde oy

kullandırılmamalıdır.

- Kurul Başkanının kapanış konuşmasıyla toplantı sona erer.



- Pandemiyle birlikte toplantılar çevrimiçi olarak yapılmaya başlandı.

- Çevrimiçi toplantılar kayıt altına alınıyor ve arşivleniyor.

- Yüz yüze toplantılarda imza tutanağı hazırlanarak üyelerin imzaları

alınıyor ve fotoğraf çekimi yapılıyor.

- Toplantı, Kurul Başkanının açılış konuşmasıyla başlıyor,

- Raportör sırayla gündem maddelerini okuyor,

- Her gündem maddesinin sonunda oylama yapılıyor ve karara

bağlanıyor,

- Kurul Başkanının kapanış konuşmasıyla tamamlanıyor.



- Kararlar yoruma kapalı, açık ve anlaşılır olmalıdır.

- Karar metninde ilgili mevzuata atıf yapılmalı ve alınan karar

hukuki temellere dayandırılmalıdır.

- Kişi hakkında verilen kararlarda itiraz süresi ve mercii

belirtilmelidir.

- Oy birliği ya da oy çokluğu ile alındığı yazılmalıdır.

- Elektronik Belge Yönetim Sistemleri tercih edilmelidir.



Oy birliği; toplantıya katılan tüm üyelerin onayıyla karar

alındığını, hiçbir itirazın olmadığını belirtir.

Oy çokluğu; toplantıya katılan bazı üyelerin farklı yönde oy

kullanmalarına rağmen çoğunluğun onayladığı anlamına

gelmektedir.

Toplantı salt çoğunluğu; toplantıya katılması gereken toplam

üye sayısının yarısından bir fazlasını ifade eder.

Karar yeter sayısı; toplantıya katılan üye sayısının yarısından

bir fazlası anlamını taşır.



- Benzer kararlarda standart bir dil kullanılmasına özen

gösteriliyor,

- Teklif yazısında olmasa bile kararlar yazılırken ilgili mevzuat

maddesi belirtiliyor,

- Kararlar mümkün olduğunca gerekçeli olarak yazılıyor.

- Gerekçeler yazılırken de öncelikle birimlerden gelen

akademik kurul kararlarındaki gerekçeler referans alınıyor,

- Üyelere, kendisiyle ilgili veya yakınlık derecesi olan bir kişiyle

ilgili alınan kararda oy kullandırılmıyor.



- Toplantıya katılmayan üyeler ‘Katılmadı-Raporlu’,

‘Katılmadı-İzinli’ ‘Katılmadı-Görevli’… olarak gösteriliyor,

- Kararların eki olması halinde kararın içinde muhakkak

belirtiliyor, kararın altında Ekler: Tablo 1 sayfa gibi ek ismine

yer veriliyor ve karar suretine dosya şeklinde de yükleniyor,

böylelikle ekin de imzalanması sağlanıyor,

- Yazımı tamamlanan karar taslaklarının çıktıları alınarak teklif

yazılarıyla birlikte bütün bir dosya halinde sıralı amirlerin

kontrolünden geçiriliyor ve daha sonra imzaya çıkarılıyor.



- Karar tutanağına toplantıya katılan tüm üyelerin imzaları

alınmalıdır.

- Kararlara ek yapılan tablo, liste vs. ekler de imzalatılmalıdır.

- Muhalefet şerhi olması halinde gerekçesi de açıkça belirtilmelidir.

- Elektronik imza tercih edilmelidir.

- Muhalefet şerhi yazılmasının gerektiği durumlar için; Ceza

Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 32. maddesinde yer alan “Bütün

hakimlik ve mahkemelerin her türlü kararları muhalefet şerhleri

dahil gerekçeli olarak yazılır. Kararların suretlerinde muhalefet

şerhleri de gösterilir.” hükmü referans olarak alınabilir.



- UBYS’de ‘Senato’ ve ‘Üniversite Yönetim Kurulu’ isimli

birim tanımlamaları yaptırıldı. Toplantılarla ilgili bütün

yazışmalar ve kararlar bu birimlerin klasörlerinde takip

ediliyor,

- Karar Suretlerinin Aslı Gibidir’leri çıktıktan ve üst yazıyla ilgili

birimlere gönderildikten sonra Karar Tutanağı hazırlanarak

üyelerin elektronik imzalarına sunuluyor,

- Senato Kararlarında Öğrenci Konsey Başkanının olması

durumunda onun da elektronik imzası alınıyor.



- Üyeler karara şerh düşmek isterse EBYS’de ki imza notu kısmını

kullanarak şerhlerini düşebiliyor,

- Kararın parafçı ve imzacıları oluşturulurken önce sırasıyla

parafçılar, daha sonra aynı anda üyeler ve son olarak Rektörün

imzasına düşecek şekilde öncelik sırası veriliyor,

- Önce parafçılar yazılarda olduğu gibi sırasıyla 1,2,3,4 şeklinde

ekleniyor, Rektör 6 öncelik sırası verilerek imzacı olarak ekleniyor,

daha sonra üyelerin tamamı 5 öncelik sırası verilerek imzacı olarak

ekleniyorlar.



- Her karar için bir karar sureti oluşturulmalıdır.

- Oluşturulan karar suretleri Raportör tarafından ‘Aslı Gibidir’

yapılarak imzalanmalıdır.

- ‘Aslı Gibidir’ imzalı karar suretleri ekleriyle birlikte üst yazı

ekinde ilgili birime en kısa sürede gönderilmelidir.



- Karar suretlerinin taslakları hazırlanarak önce teklifin geldiği

birime e-mail ile teyit ettiriliyor daha sonra Raportör imzasına

sunularak ‘Aslı Gibidir’ yaptırılıyor,

- ‘Aslı Gibidir’ yapılan karar suretleri varsa ekleriyle birlikte

gereği yapılmak üzere Genel Sekreter imzasıyla üst yazı

ekinde teklifin geldiği birime gönderiliyor.



- Teklif yazıları, gündem listesi, karar suretleri ve karar tutanağı

bütünlüğü bozulmadan kendi içinde gruplandırılarak

mümkünse fiziki ve dijital olarak arşivlenmelidir.

- Karar dosyaları ve karar defterleri denetime hazır halde

tutulmalıdır.

- Devlet Arşivleri Başkanlığının kurumlar özelinde belirttiği

saklama süreleri uygulanmalıdır.



- EBYS’deki dijital arşiv, bilgisayarlardaki dijital arşiv ve fiziki

çıktıların dosyalanması şeklinde üç ayrı arşivleme yöntemi

uygulanıyor.

- İmzaları tamamlanan karar tutanağının iki nüsha çıktısı

alınarak, bir nüshası karar defterine yapıştırılıyor. Bir nüshası

da teklif yazılarının dosyasının en üstüne takılarak dosya fiziki

olarak arşivleniyor.



- Kararlar şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesi gereği

kamuoyuyla paylaşılmalıdır.



- Senato kararları KVKK’ya uygun bir şekilde karartma yapılarak

2019 yılından buyana Üniversite web sayfasında düzenli bir

şekilde kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

https://form.bartin.edu.tr/rapor/form/senato-kararlari.html

https://form.bartin.edu.tr/rapor/form/senato-kararlari.html


- Üniversite Kurulları Üniversitenin akademik ve idari işlemleriyle ilgili

önemli kararların alındığı üst organlardır.

- Kurullarda alınan kararlar Üniversitenin idari işlemlerine yön

vermektedir. Sayıştay Denetimine tabidir. Ayrıca alınan kararların

idare mahkemesine itiraz yolu da açıktır.

- Bununla birlikte, Yükseköğretim Kurumları kurul toplantılarıyla ilgili

bir iç mevzuat düzenlemesi de yapabilmektedir.



- Toplantılarda toplantı nisabına ve karar yeter sayısına mutlaka

dikkat edilmelidir.

- Toplantı nisabı veya karar yeter sayısı sağlanmadan eksik oyla

alınan kararların hukuki olarak geçersiz sayılacağı unutulmamalıdır.

- Kararlarda toplantıya katılanların imzalarına yer verildiği gibi

katılmayanlarda belirtilmeli ve varsa gerekçeleri mutlaka

yazılmalıdır.



- Kararlarda sadece kabul veya ret oyu verilebilir. Çekimser oy

kullanılamaz. Ret oyunun da şerhi mutlaka yazılmalıdır.

- Kararların olağan dışı durumlarda fiziksel olarak yazılması halinde,

her sayfanın altına üyelerin parafı son sayfaya da imzaları

alınmalıdır. Eklerin de her sayfası üyelerce paraflanmalıdır.

- Karar defterinin ve kararların güvence altına alınması amacıyla,

defterin ilk sayfasına açılış kaydı, yıl bitimlerinde ilgili sayfaya yıl

kapanış kaydı, defter bitiminde de son sayfaya defter kapanış kaydı

yapılmalıdır. Defterin her sayfasına bir numara verilmeli ve

mühürlenmelidir.




