YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR

1. Üniversite; fakülte, enstitü, yüksekokul,
konservatuvar,

meslek

yüksekokulu,

3. Özellikle

teknoloji

yüksek düzeyde araştırma, eğitim

araştırma ve uygulama merkezi ve benzeri

öğretim,

birimlerden oluşur. Ancak bir üniversitede

danışmanlık

en

.........

az

fakültenin

bulunması

alanlarında

üretim,
yapan,

yayın

ve

kamu

tüzel

kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip
yükseköğretim kurumu aşağıdakiler-

zorunludur.

den hangisidir?
Bu cümlede, boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Vakıflar

tarafından

kurulan

meslek yüksekokulları
a) 5

b) Fen Fakültesi

b) 7

c) Fen Bilimleri Enstitüsü

c) 3

d) Yüksek Teknoloji Enstitüsü

d) 1

2. Üniversiteler, Yükseköğretim Kurulu'nun

4. Öğrenci adaylarının yükseköğretim

olumlu görüşü veya önerisi üzerine .........

kurumlarına

yerleştirilmesini

kurulur.

sağlayan ve bu faaliyetlerle ilgili
araştırmalar ve diğer

hizmetleri

Bu cümlede, boş bırakılan yere

yapan

Kuruluna

aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

bağlı bir kuruluş aşağıdakilerden

Yükseköğretim

hangisidir?
a) Kanunla
b) Yönetmelikle
c) Üniversite
Kararıyla
d) Tebliğle

a) Üniversiteler
Yönetim

Kurulu

b) Milli eğitim Bakanlığı
c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme
Merkezi
d) Üniversitelerarası Kurul
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5. Aşağıdakilerden hangisi Yükseköğretim

görevlerinden

Kurulu’nun

birisi değildir?

6. Üniversitenin

bir

organı

olan

Senato’da aşağıdakilerden hangisi
yer almaz?

a) Yükseköğretim
arasında

bu

belirlenen

amaç,

hedefler

kurumları

a) Rektör yardımcıları

Kanunda

b) Dekanlar

ilke

c) Enstitü ve yüksekokul müdürleri

ve

doğrultusunda

d) Genel Sekreter

birleştirici, bütünleştirici, sürekli,
ahenkli ve geliştirici işbirliği ve
koordinasyonu sağlamak
b) Rektörlerin disiplin işlemlerini
kovuşturmak

ve

karara

bağlamak

7. Aşağıdaki

birimlerden

hangisi

Üniversite İdari Teşkilatı içerisinde
yer almaz?

c) Yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından
lisans,

alınmış

lisans

diplomaların

ön

lisansüstü

ve

denkliğini

tespit

b) Hukuk Müşavirliği
c) Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
d) Üniversite Hastanesi Başmü-

etmek
d) Gerekli

a) Personel Daire Başkanlığı

gördüğü

hallerde

dürlüğü

üniversiteyi oluşturan kuruluş
ve birimlerde görevli öğretim
elemanlarının
personelin

ve
görev

diğer
yerlerini

8. Üniversitelerde

ve

fakültelerde

değiştirmek veya bunlara yeni

birden fazla benzer ve ilgili bilim

görevler vermek

dallarında
öğretim,
uygulama

lisansüstü
bilimsel
yapan

eğitim-

araştırma

ve

yükseköğretim

kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fakülte
b) Enstitü
c) Yüksekokul
d) Konservatuar
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9. Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi
olan

dekanın

aşağıdaki

atanması

ile

ifadelerden

ilgili

10. Aşağıdaki

anlatımlardan

hangisi

yanlıştır?

hangisi

doğrudur?

a) Rektör

yardımcıları,

rektör

tarafından üç yıl için atanır.
a) Bu

atama

doğrudan

rektör

tarafından yapılır

başında ve sonunda olmak

b) Üç yıl için ilgili fakülte yönetim
kurulunun önerisi üzerine rektör
tarafından atanır
c) Fakülte
veya

kurulunun

üniversite

dışından

arasından

üzere yılda en az iki defa
toplanır.
c) Dekan yardımcıları, dekanca

yönetim

önereceği,

b) Senato, her eğitim-öğretim yılı

üç

içinde
profesör

Yükseköğretim

Kurulunca beş yıl süre ile seçilir

en çok üç yıl için atanır.
d) Enstitüde
aylıklı

müdürün
öğretim

görevli

elemanları

arasından üç yıl için atayacağı
en çok iki yardımcı bulunur.

ve normal usul ile atanır
d) Rektörün önereceği, üniversite
içinde

veya

dışından

üç

profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile
seçilir ve normal usul ile atanır

11. Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin
esasları

hakkında

Üniversite

kararları

akademik

alan
organı

aşağıdakilerden hangisidir?
a) Üniversite Yönetim Kurulu
b) Senato
c) Fakülte Organları
d) Fakülte Yönetim Kurulu
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12. Genel sekreter ile ilgili aşağıdaki

14. Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör,
Yükseköğretim Kurulu'nun olumlu görüşü

ifadelerden hangisi yanlıştır?

alınarak, ......... tarafından atanır.
a) Yükseköğretim üst kuruluşlarında başkana bağlıdır

Yukarıdaki cümlede, boş bırakılan

b) Üniversitelerde rektöre bağlıdır

yere

c) Merkez

gelmelidir?

başında

yönetim
bir

örgütünün

genel

aşağıdakilerden

hangisi

sekreter
a) Başbakan

bulunur.
d) Üniversitelerde

en

fazla

üç

genel sekreter bulunabilir

b) Milli Eğitim Bakanlığı
c) Mütevelli Heyet
d) Üniversitelerarası Kurul

13. Rektör görev başında olmadığı zaman
yardımcılarından

birini

vekil

bırakır.

15. “Bir sınava bağlı olmayan fahri
akademik

unvanları

kurullarının

vermek
bu

ve

Göreve vekalet ...... aydan fazla sürerse

fakülte

konudaki

yeni bir rektör atanır.

önerilerini karar bağlamak” hangi
kurumun görevidir?

Yukarıdaki cümlede, boş bırakılan
yere

aşağıdakilerden

gelmelidir?

hangisi

a) Senato
b) Üniversite Yönetim Kurulu
c) Yükseköğretim

a) bir
b) üç

Denetleme

Kurulunu
d) Üniversitelerarası Kurul

c) dokuz
d) altı
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16. Görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak

YANIT ANAHTARI

öğretim üyeleri tarafından ......... rektör
adayı seçilerek belirlenir. Belirlenen rektör
adaylarından Yükseköğretim Kurulu'nun

1

2

3

4

5

6

7

8

9

seçeceği

C

A

D

C

D

D

C

B

D

.........

aday

atanmak

üzere

Cumhurbaşkanı'na sunulur.
10 11 12 13 14 15 16 17
Yukarıdaki paragrafta, boş bırakılan
yerlere

aşağıdakilerden

A

B

D

D

C

A

B

D

hangisi

gelmelidir?
a) dört – iki
b) altı – üç
c) beş – üç
d) yedi - dört

17. Aşağıdaki

ifadelerden

hangisi

doğrudur?
a) Süresi

sona

erenler

üç

dönemden

fazla

rektörlük

yapmamış

olmak

kaydıyla

yeniden rektör olarak seçilip,
atanabilirler.
b) Rektör adayı seçimleri açık
oyla yapılır.
c) Rektör çalışmalarında kendisine

yardım

etmek

üzere,

Üniversitenin aylıklı profesörleri
arasından ikiden az olmamak
kaydıyla, en çok altı kişiyi rektör
yardımcısı olarak seçer.
d) Rektörlerin görev süresi dört
yıldır.
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