MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsım
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde
danışma kurullarının oluşturulması ve bunların işleyişine dair usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, 08.10.2016 tarih ve 29851 sayılı Resmi Gazete ’de
yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Danışma Kurulu Oluşturulmasına İlişkin
Yönetmeliğe göre düzenlenmiştir.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen:
a) Birim: Eğitim - Öğretim programı yürüten Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek
Yüksekokulları ve Uygulama Araştırma Merkezlerini,
b) Birim Danışma Kurulu: Üniversitenin Birimlerinin Danışma Kurulunu,
c) Özellikli Proje Danışma Kurulu: Özellikli projelerin yürütülmesi için oluşturulan
kurulunu,
ç) Rektör: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,
e) Üniversite Danışma Kurulu: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Danışma Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kurullar, Görev, Sorumluluklar ile Çalışma Usul ve Esasları
Üniversite danışma kurulu
MADDE 4- (1) Rektörün başkanlığında; Rektör Yardımcıları, birim danışma kurulu
başkanları ve bu üyelerin teklif edeceği ve içlerinden en az birinin Üniversitemizden mezun
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eski öğrenci olmak üzere üniversite senatosu tarafından seçilecek kamu, özel sektör ve sivil
toplum kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinden oluşur.
(2) Üniversite Danışma Kurulu, Üniversite ve üniversite birimlerinde eğitim-öğretim,
araştırma faaliyetleri ve hizmet sunumları öncelikli olmak üzere Rektörlüğe çeşitli konularda
tavsiye niteliğinde görüş ve öneri bildiren bir kuruldur.
(3) Üniversite dışından görevli üyelerin görev süresi dört yıl olup Kurumlarını
temsilen görevlendirilen üyelerin, kurumlarındaki görevlerinin sona ermesi halinde kurul
üyelikleri de sona erer. Görevi sona eren üyenin yerine temsil ettiği birimlerden yeni üye
bildirmesi istenebilir.
(4) Üniversite Danışma Kurulu Başkanı gerekli gördüğü hallerde Üniversite Danışma
Kurulu ve Birim Danışma Kurulu üyelerinin görevlerini sonlandırabilir.
Birim danışma kurulu
MADDE 5- (1) Birim yöneticisi başkanlığında, yardımcıları, Birim Kurulu üyeleri,
birim öğrenci temsilcisi ile bu üyelerin teklif ettikleri ve içlerinden en az birinin ilgili
birimden mezun eski öğrenci olmak üzere paydaşlar arasından Üniversite senatosunun
seçeceği kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur.
(2) Birim Danışma Kurulu, birimlerde eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ve hizmet
sunumları öncelikli olmak üzere Birim yöneticilerine, Üniversite Danışma Kurullarına
iletmek üzere çeşitli konularda tavsiye niteliğinde görüş ve öneri bildiren bir kuruldur.
(3) Üniversite dışından paydaş üyelerin görev süresi dört yıl olup Kurumlarını
temsilen görevlendirilen üyelerin, kurumlarındaki görevlerinin sona ermesi halinde kurul
üyelikleri de sona erer. Görevi sona eren üyenin yerine temsil ettiği birimlerden yeni üye
bildirmesi istenebilir.
Özellikli proje danışma kurulu
MADDE 6- (1) Üniversitede yürütülecek olan ve birçok birimi ilgilendiren, misyon
farklılaşması gibi üniversite veya bölge için önem arz eden, bölgede insan gücü, sanayi, tarım,
madencilik ve hizmet sektörü gibi çeşitli bileşenlerin gelişimine akademik katkı sağlamak için
hazırlanan ve desteklenen projeler için Rektör, Rektör yardımcıları, proje yöneticisi,
yürütücüleri, proje kapsamındaki üniversite uygulama ve araştırma merkezlerinin müdürleri
ve bu üyelerin teklif edeceği proje paydaşları arasından üniversite senatosu tarafından
seçilecek kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur.
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(2) Özellikli proje danışma kurulu, Rektör tarafından belirlenen özellikli projelerin
yürütülmesi için Proje yöneticisine iletmek üzere çeşitli konularda tavsiye niteliğinde görüş ve
öneri bildiren bir kuruldur.
(3) Üniversite dışından görevli paydaş üyelerin görev süresi proje süresi ile sınırlı olup
Kurumlarını temsilen görevlendirilen üyelerin, kurumlarındaki görevlerinin proje süresi
içerisinde sona ermesi halinde kurul üyelikleri de sona erer. Görevi sona eren üyenin yerine
temsil ettiği birimlerden yeni üye bildirmesi istenebilir.
Görev ve sorumluluklar
MADDE 7- (1) Üniversite Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Eğitimde ve araştırmalarda kalitenin artırılması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
amacına yönelik tavsiye kararları almak ve Üniversite Senatosuna sunmak,
b) Üniversitenin iş dünyası ve diğer paydaşları ile ilişkilerini ve işbirliklerini
güçlendirmek,
c) Üniversitenin eğitim-öğretim faaliyetlerinin stajlar, mentörlük gibi yollarla
zenginleştirilmesine katkıda bulunmak,
ç) Birim Danışma Kurullarının amaca uygun çalışmasını sağlamak ve bu kurullardan
gelen görüş ve önerileri değerlendirmek,
d) Üniversitenin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin piyasa dinamiklerine uygun
yapılmasını sağlamak için tavsiyelerde bulunmak,
e) Üniversitenin tanınırlığı ve marka değerinin yükseltilmesini sağlayacak tavsiyelerde
bulunmak,
f) Birimlerin faaliyet gösterdiği alanlardaki kamu ve özel sektör, kurum, kuruluş ve
meslek odaları ile iş birliği geliştirmek,
g) Kamu ve özel kuruluşlardan gelen talep ile teklifleri değerlendirmek ve gerekli
görülen durumlarda kurulun çalışmalarına yardımcı olmak üzere komisyonlar kurmaktır.
(2) Birim Danışma Kurulunun Görevleri şunlardır:
a) Üniversite dışından birim danışma kurulunda yer alacak üyeleri Üniversite
senatosuna teklif etmek,
b) Üniversite dışı kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak ilgili alanlarda uygulama
çalışmalarına destek sağlamak,
c) Birimlerin ders müfredatlarının güncellenmesi konusunda gerekli çalışmalar
yapmak ve konuyla ilgili tavsiye kararları almak,
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ç) Özellikle uygulamaya yönelik derslerin uygulamalarının nasıl yapılması gerektiği
konusunda ilgili birim yöneticilerine tavsiyelerde bulunmak,
d) Üniversite Rektörlüğüne Bölüm / Programlarla ilgili önerilerinde bulunmak,
e) İlgili meslek alanlarında kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu konularda proje,
seminer, tez çalışmaları, panel, sempozyum, çalıştay vb. bilimsel etkinliklerin yapılmasına
ilişkin önerilerde bulunmak,
f) Kamu ve özel sektörün bilgi birikimi ve deneyimlerinin öğrencilere aktarılması ve
motivasyonlarının artırılması amacıyla konuk konuşmacı uygulamalarını tavsiye etmek,
(3) Özellikli Proje Danışma Kurulunun görevleri şunlardır;
a) Projelerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacına yönelik tavsiye kararları
almak ve Üniversite Rektörlüğüne iletilmek üzere proje yürütücüsüne sunmak,
b) Projelerin uygulama ve faaliyet gösterdiği alanlardaki kamu ve özel sektör, kurum,
kuruluş ve meslek odaları ile iş birliği geliştirmek,
c) Kamu ve özel kuruluşlardan gelen talep ve önerileri değerlendirmek,
ç) Üniversite dışından Özellikli Proje Danışma Kurulunda yer alacak üyelerin seçimi
için üniversite senatosuna teklifte bulunmaktır.
Kurulların çalışma usul ve esasları
MADDE 8- (1) Üniversite Danışma Kurulunun sekretaryası Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi Genel Sekreterliği tarafından yürütülür. Birim Danışma Kurulunun sekretaryası
birim sekreterliği, Özellikli Proje Danışma Kurulunun sekretaryası Stratejik İşbirliği, Proje
Danışmanlık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülür.
(2) Toplantı esnasında tutanakların tutulması ve kurul çalışma raporunun hazırlanması
Üniversite Danışma kurulunda Genel Sekreterliğin, Birim Danışma Kurulu birim
sekreterliğinin, Özellikli Proje Danışma Kurulu, Proje Yöneticisinin belirleyeceği bir proje
yürütücüsünün sorumluluğundadır.
(3) Üniversite Danışma Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine Genel Sekreterliğin tüm
üyelere yaptığı davet ile toplanır. Birim Danışma Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine Birim
Sekreterliğinin tüm üyelere yaptığı davet ile toplanır. Özellikli Proje Danışma Kurulu,
Başkanın çağrısı üzerine Kurul Sekreterliğinin tüm üyelere yaptığı davet ile toplanır.
(4) Kurul üyeleri, Kurul Başkanınca belirlenen ve kendilerine önceden gönderilen
gündeme ek madde teklif edebilir, oluşan gündeme göre görüş ve önerilerini sunar.
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(5) Kurullar, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanarak katılanların salt
çoğunluğuyla kararlar alır. Oyların eşit olması halinde kurul başkanının bulunduğu taraf
çoğunlukta sayılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük
MADDE 9- (1) Bu Yönerge, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Senatosu tarafından
kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10- (1) Bu Yönergeyi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü yürütür.
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