SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
DANIŞMA KURULLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Süleyman Demirel Üniversitesiyle iş dünyası ve diğer paydaşlar
arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla danışma kurulları oluşturulabilmesine imkân ve fırsat
sağlamaktır.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Süleyman Demirel Üniversitesinin, her alanda iş dünyası, kurum ve
kuruluşlarla ve diğer paydaşlarla işbirliği yapması ve ilişkileri geliştirmesine ilişkin oluşturulabilecek
danışma kurullarının kurulması ve işleyişine dair esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 08 Ekim 2016 tarih ve 29851 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan
Yükseköğretim Kurumlarında Danışma Kurulu Oluşturulmasına İlişkin Yönetmeliği’nin 4 üncü
maddesinin ikinci fıkrası ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a)
b)
c)
ç)
d)
e)
f)
g)
ğ)
h)
ı)
i)
j)

Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,
Bilim Türü: Fen, Sosyal, Sağlık ve Güzel Sanatlar bilim dalı gruplarını,
Birim Türü: Eğitim-öğretim düzeylerine göre birim gruplarını,
Birim: Üniversitenin enstitü, fakülte, konservatuvar, yüksekokul, meslek yüksekokulu ile
araştırma ve uygulama merkezlerini,
Birim Yöneticisi: Üniversitenin fakültelerinde dekanı, enstitü, konservatuvar, yüksekokul,
meslek yüksekokulu ve araştırma ve uygulama merkezlerinde müdürü,
Birim Kurulu: Üniversitenin enstitü, fakülte, konservatuvar, yüksekokul ile meslek yüksekokul
kurulunu, araştırma ve uygulama merkezi yönetim kurulunu,
Bölüm: Birimlerde varsa her bir bölümü veya programı,
Bölüm Yöneticisi: Bölüm başkanını,
Danışma Kurulu: Bu Yönergeye göre oluşturulan danışma kurulunu,
Eğitim-Öğretim Düzeyi: Ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde verilen eğitim-öğretimi,
Faaliyet: Eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık faaliyet gruplarını,
Rektör: Üniversite Rektörünü,
Senato: Üniversite Senatosunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Danışma Kurulu
Danışma Kurulu oluşturulması
MADDE 5 - (1) Eğitim-öğretim ve araştırma süreçleri öncelikli olmak üzere üniversite veya ilgili birim
ve bölüme görüş ve öneri bildirmek üzere işgücü piyasası temsilcileri ile diğer paydaşların da yer
alacağı danışma kurulları Senato kararı ile oluşturulabilir. Oluşturulan Danışma Kurulları Senato kararı
ile kaldırılabilir.
(2) Danışma Kurulu oluşturulmasına ilişkin talepler, asgari yeterlilik bilgilerini içeren kuruluş
başvuru dosyası ve ilgisine göre yetkili kurul tarafından uygun görüldüğüne ilişkin karar ile birlikte
Senatoya iletilir.
(3) Danışma Kurulu, ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan seçer. Başkanın görev süresi bir
yıldır. Görev süresi dolan başkan yeniden başkan seçilebilir. Danışma Kurulu başkanı, toplantı
gündeminin oluşturulması ve toplantı düzeninin sağlanmasıyla görevli ve sorumludur.
(4) Kurulların sekretarya hizmetleri, Üniversite düzeyinde kurulan Danışma Kurulları için
Üniversite Kalite Komisyonunca üyeleri arasından belirlenecek personel, Birim/Bölüm düzeyinde
kurulan Danışma Kurulları için Birim/Bölüm kalite komisyonlarınca üyeleri arasından belirlenecek
personel tarafından yürütülür. Kurulların ofis ve destek personeli ihtiyaçları, sekretarya hizmetlerini
yürütmek üzere görevlendirilen personel tarafından yapılacak gerekçeli talep üzerine ilgisine göre
Rektörlük/Birim/Bölüm yönetimi tarafından karşılanır. Sekretarya hizmetlerini yürütmekle
görevlendirilen personel; toplantı çağrısı ve gündeminin üyelere bildirilmesi, toplantı
raportörlüğünün yürütülmesi, kurul ile Üniversite arasında iletişimin sağlıklı olarak tesis edilmesi ve
kurul faaliyetlerine ilişkin her yıl Aralık ayı içinde Senatoya rapor vermekle görevli ve sorumludur.
Danışma Kurulu kuruluş başvuru dosyası
MADDE 6 - (1) Danışma Kurulu oluşturulması talebi için kuruluş başvuru dosyası hazırlanır. Dosyada;
Danışma Kurulu oluşturulmasının amacı, sorumlu bölüm/birim, kurulun faaliyet alanı, kuruldan
beklentiler, kurul üye sayısı, kurul üyelerine ilişkin bilgiler ve üyelik gerekçeleri, kurulun toplanma
şekli ve zamanı, kurulun rapor hazırlama ve iletim esaslarına açık ve ayrıntılı olarak yer verilir.
(2) Kuruluş başvuru dosyası; Üniversite düzeyinde kurulacak Danışma Kurulu için Üniversite
Yönetim Kurulunda, Birim ya da Bölüm düzeyinde kurulacak Danışma Kurulu için ilgisine göre Bölüm
Kurulunda ve/veya Birim Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.
Danışma Kurulu üye sayısı
MADDE 7 - (1) Danışma Kurulları, kuruluş düzeylerine göre:
a) Üniversite düzeyinde kurulacak Danışma Kurulları:
i.
Üniversite Danışma Kurulu asgari 7 üye,
ii.
Eğitim-Öğretim Düzeyi Danışma Kurulu asgari 5 üye,
iii.
Faaliyet Danışma Kurulu asgari 5 üye,
iv.
Bilim Türü Danışma Kurulu asgari 5 üye,
v.
Birim Türü Danışma Kurulu asgari 5 üye
b) Birim düzeyinde kurulacak Danışma Kurulu asgari 5 üye,
c) Bölüm düzeyinde kurulacak Danışma Kurulu asgari 3 üye
sayısı ile kurulabilir.

(2) Üniversitede görevli/kadrolu personel, Danışma Kurullarında üye olarak yer alamaz.
Danışma Kurulu üyeliği
MADDE 8 - (1) Danışma Kurulu üyeliğine ilişkin isteğin/kabulün; Kamu Kurum ve Kuruluşları için resmi
yazıyla bildirilmiş olması, iş dünyası ve diğer paydaşlar için gerçek kişiyse kendisi, tüzel kişiyse temsile
yetkili kişi/kişiler tarafından açık olarak beyan edildiği yazıyla bildirilmiş olması gerekir.
(2) Danışma Kurulu üyelerinin toplantılara katılım giderleri ve toplantı giderleri Üniversite
bütçesinde karşılanır.
(3) Yapılacak değerlendirmeler öncesinde üyelerce talep edilen veriler kurul sekretarya
hizmetlerini yürütmek üzere görevlendirilen personel tarafından hazırlanarak tüm üyelere ulaştırılır.
Üyelere aktarılacak verilerde gizlilik esaslarına uyulur ve bu durum üyeye açıkça bildirilir.
(4) Danışma Kuruluna yeni üye eklenmesi ya da üyeliğe son verilmesi Senato kararıyla
gerçekleştirilir.
(5) Danışma Kurulu toplantılarına üst üste iki defa katılmadıkları veya etik davranış ihlali tespit
edilenlerin üyeliğine Senato kararıyla son verilebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler
Yürürlük
MADDE 9 - (1) Bu Yönerge, Senatoca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.

