
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 

MESLEK YÜKSEKOKULLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Dayanak 

Amaç 

MADDE 1 - (1) Bu Yönerge’nin amacı, Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesindeki 

Meslek Yüksekokulları arasında koordinasyonu sağlamak üzere kurulmuş olan Bursa Uludağ 

Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü’nün çalışma alanları ile organlarını ve 

organların görev ve yetkilerini düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge Bursa Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulları 

Koordinatörlüğü’nün kuruluşu, çalışma alanları, organları, bu organların görev ve yetkileri ile 

faaliyetlerine ait esas ve usulleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14 üncü 

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Tanımlar ve Çalışma Alanları 

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu Yönerge’nin uygulanmasında; 

a) Koordinatör: MEYOK Koordinatörünü, 

b) Meslek Yüksekokulları: Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesindeki Meslek  

Yüksekokullarını, 

c) MEYOK: Bursa Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğünü, 

ç) Rektör: Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü’nü, 

d) Rektörlük: Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü’nü, 

e) Senato: Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosu’nu, 

f) Üniversite: Bursa Uludağ Üniversitesi’ni, 

g) Yönetim kurulu: Bursa Uludağ Üniversitesi yönetim kurulunu 

ifade eder. 

Çalışma alanları 

MADDE 5 - (1) MEYOK, Meslek Yüksekokullarında yürütülen teorik ve pratik 

eğitim-öğretimin koordinasyona, organizasyonuna, verimliliğin artırılmasına ve ortaya çıkan 

sorunların giderilmesine yönelik çalışmalar yapar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Organlar, Görevleri ve Yetkileri 

Organlar 

MADDE 6- (1) MEYOK’un organları şunlardır; 

a) Bilim Kurulu, 

b) Danışma Kurulları, 

c) Koordinatör, 

ç) MEYOK Kurulu, 

d) Program Kurulları. 

 Koordinatör ve yardımcısı 

 MADDE 7 - (1) Koordinatör, Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından 

2 (iki) yıl süre ile atanır. Süresi biten koordinatör aynı usulle yeniden atanabilir. 

 (2) Koordinatör, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak ve yokluğunda temsil etmek 

üzere MEYOK Kurulundan en çok 2 (iki) Müdür Yardımcı görevlendirebilir. Koordinatör 



yardımcısının görev süresi Koordinatörün görev süresi ile sınırlıdır. 

Koordinatörün görevleri 

MADDE 8 - (1) Koordinatörün görevleri şunlardır; 

 a) MEYOK Kurulu ile Program ve Bilim Kurullarına başkanlık etmek, 

 b) Bu Yönerge esaslarına göre MEYOK’u yönetmek, 

 c) MEYOK Kurulunun kararlarını Rektörlüğe teklif etmek, 

 ç) MEYOK’un faaliyetleri ile ilgili olarak her üç ayda bir Rektöre rapor vermek. 

MEYOK Kurulunun oluşumu ve toplantıları 

MADDE 9 - (1) MEYOK Kurulu, Koordinatör ile Meslek Yüksekokulları 

Müdürlerinden oluşur. Kurul’un başkanı Koordinatör’dür. Kurul, olağan olarak ayda en az bir 

kere Koordinatör’ün daveti üzerine toplanır. Koordinatör gerekli gördüğünde belirtilen 

zamanlar dışında da Kurul’u toplantıya davet edebilir. 

(2) Kurul, üyelerinin yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır ve toplantıya 

katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik halinde başkanın oyu üstün sayılır. 

(3) Koordinatör toplantı tarihinden en az 2 (iki) işgünü öncesinde gündemi Kurul 

üyelerine gönderir. 

MEYOK Kurulunun görevleri 

MADDE 10 - (1) MEYOK Kurulu’nun görevleri şunlardır; 

a) Sektörlerin ara kademe meslek elemanları ile ilgili ihtiyaçlarını belirleyerek, Meslek 

Yüksekokullarının eğitim-öğretim plan taslaklarını bu amaç doğrultusunda hazırlamak, 

eğitim-öğretim planlarında uygulamalı eğitime ağırlık verilmesini sağlayıcı düzenlemeler 

yapmak, kaynak yaratma potansiyellerini ve üretkenliklerini artırıcı düzenlemeler yapmak, 

personel, kütüphane, laboratuvar, araç ve gereç gereksinimlerini karşılamak için gerekli 

planlama ve uygulama çalışmalarını yapmak, ilgili sektörlerle işbirliklerini geliştirmek ve 

desteklemek, 

b) Meslek Yüksekokullarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının akademik 

niteliklerini belirleyerek, Üniversite’nin yetkili organlarının onayına sunmak, 

c) Meslek Yüksekokulları mezunlarına yönelik hizmet içi sertifikalı eğitim 

programlarının düzenlenmesini desteklemek, 

ç) Danışma Kurullarının kurulmasına karar vermek, üyelerini tespit etmek, 

d) Program Kurullarının kurulmasına karar vermek, üyelerini tespit etmek, 

e) Danışma Kurulları ile Bilim Kurullarının önerileri hakkında karar vermek, 

f) Meslek Yüksekokullarından, yeni program açılmasına ilişkin gelen teklifleri 

değerlendirerek, açılması uygun görülen program tekliflerini Senatoya sunmak.    

Danışma Kurulları 

MADDE 11 - (1) MEYOK Kurulu, Bursa Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulları 

Danışma Kurulu Yönergesi çerçevesinde danışma kurulları kurar. 

(2) Danışma Kurulları, Meslek Yüksekokullarının eğitim-öğretim yürüttüğü 

alanlardaki kamu ve özel sektör kurum, kuruluş ve meslek odaları ile Meslek Yüksekokulları 

arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve uygulamalı eğitimin yaygınlaştırması amacıyla faaliyet 

gösterir. Danışma Kurulları yaptıkları toplantılar ile alınan kararları MEYOK Kurulu’na yazılı 

olarak sunar. 

Program Kurulları 

MADDE 12 - (1) Program Kurulları, Koordinatör başkanlığında Meslek 

Yüksekokullarının benzer programlarında görev yapan öğretim elemanlarından oluşur. 

(2) Program kurullarının aslî görevi Meslek Yüksekokullarının benzer 

programlarındaki eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerini programlamak ile araç 

gereç ve fiziksel imkânlardan en etkin bir biçimde yararlanılabilmesi, eğitim planlarının 

hazırlanması ve MEYOK Kurulu’na sunulmasıdır. Program Kurulları MEYOK Kurulu 

tarafından verilen diğer görevleri de yerine getirir. Program Kurulları her yıl en az 1 (bir) kez 



toplanır ve yapılan toplantılar ile alınan kararları MEYOK Kurulu’na yazılı olarak sunar. 

 

Bilim Kurulu 

MADDE 13 - (1) Bilim kurulu, farklı Meslek Yüksekokulu programlarında yer alan 

benzer dersleri yürüten öğretim elemanlarından oluşur. Koordinatör, Bilim Kurulunun 

başkanıdır. 

(2) Bilim Kurulunun aslî görevi, farklı programlardaki derslerin ve bu derslere ilişkin 

uygulama ve araştırma faaliyetlerinin içeriklerinin benzeştirilmesine ilişkin güncelleştirme 

önerilerini yapmaktır. Kurul her yıl en az 1(bir) kez toplanır ve yapılan toplantılar ile alınan 

kararları MEYOK Kurulu’na yazılı olarak sunar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler, Yürürlük ve Yürütme 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 14 – (1) Bu Yönerge’nin yürürlüğe girdiği tarihte Senato’nun 10 Mayıs 2001 

tarihli toplantısında kabul edilen “Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulları 

Koordinatörlüğü (MEYOK) Yönergesi” yürürlükten kalkar. 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 15 - (1) Bu Yönerge’de hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri 

ile Senato ve Yönetim Kurulu’nun kararları uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 16 - (1) Bu Yönerge, Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği 

17 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 17 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 


