
KocAELi üxiıtnsirBsi
DANIşMA KuRuLLARI yöxrRcrsi

ninixci nöıüıı
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amıç
MADDE 1- ( l ) Bu Yönergenin amacı; Kocaeli Üniversitesi ve bağlı birimlerinin iş

diinyası ve sanayi kuruluşlan ile iletişim ve işbirliğinin güçlendirilmesi, bilimsel araştırmaların

desteklenmesi, eğitim, sosyal, kültiirel ve sanatsal faaliyetlere yönelİk kat}ılannın arttırılması ve

itgili alanlann gelişimine yönelik önerilerde bulunulması ve Üniversite bt-irıyesinde oluşrurulacak

danışma kurullannın işleyişine ilişkin usul ve esaslan diizenlemektir,

Kapsan
MADDE 2- (l) Bu Yönerge, Kocaeli Üniversitesi ve bağlı birimlerinin dış paydaşlaıla

si.iıdiirülebilir işbirliğini sağlamak ve tecrübe paylaşımında bulunmak tizere kurulacak danışma
kurullarının oluşumu ile çahşma usul ve esaslarrnr kapsar. Kendi mevzuatına tabi olaıak
faaliyette bulunan diğer danışma kurulları bu Yönerge kapsamı dışındadır.

Dayanak
MADDE 3- (l) Bu Yönerge, 411|/198l tarihli ve 2547 Sayılı Yiikseköğretim Kanununun

44 iincü maddesinin (0 fıkrası ve Yfüseköğretim Kurulu tarafindan hazırlanan, 8/l0/2016 tarihli
ve 29851 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yiiırürlüğe giren Yiikseköğretim Kurumlarında
Danışma Kurulu Oluşturulmasına İlişkin Yönetrneliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

ixinci söLüüvı
Danrşma Kurultarının Oluşturulması-Kaldınlması, Danışma Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi,

Görev v€ Sorumlulukları ile ÇalışmıIarına İlişkin Usul ve Esaslar

Danışma kurullarının oluşturulmasrna ve kaldırılmasına ilişkin esaslar

MADDE 5, (l) Üniversite bünyesinde oluşturulabilecek danışma kurulları şunlardır:

KÜçüK

Tanımlar
MADDE +(1) Bu Yönergede geçen;
a) Birim: Enstitti, fakülte, yfüsekokul, konservatuvaı, uygulama ve araştııTna merkezi ile

Rektörlüğe bağlı birimleri,
b) Birim Danışma Kurulu: Kocaeli Üniversitesi akademik birimlerinin danışma kurullarını,
c) Böliım: Amaç, kapsam ve nitelik yöniinden bir bütiln teşkil eden, birbirini tamamlayan

veya birbirine yakm anabilim ve anasanat dallanndan oluşan; fakültelerin ve ytiksekokullann
eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulaına birimini,

ç) Bölilm/Progam Danrşma Kurulu: Kocaeli Üniversitesi akademik birimlerinin
btinyesinde oluşturulan danrşma kurullann,

d,1 üniversiıe: Kocaeli Universitesini.
e) Üniversite Danışma Kurulu: Kocaeli Üniversitesi Danışma Kurulunu,
f) Rektör: Kocaeli Üniversitesi Rektöriinü,
g) Senato: Kocaeli Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Yönerge: Kocaeli Üniversitesi Danışma Kurullan Yönergesini,
ifade eder.

Dı
Rekıör YaIdUıcısı



a) Ünivenite Danışma Kurulu,
b) Enstitii, fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve diğer akademik birimlerin Birim Danışma

Kurulları,
c) Enstitii, fakülte, yüksekokul, konservatuar ve diğer akademik birimler bünyesindeki

Bölüm/Program Danışma Kurulları,
ç) Üniversite bünyesindeki tüm meslek yüsekokullan için teknik programIar, sosyal programlar ve

sağlık programları danışma kurulları olmak üzere her bir alan için tek bir Meslek Yüksekokullan
Danışma Kurulu.

(2) Üniversite Danışma Kurulu, Rektörtın teklifi ve Senatonun karan ile kurulur ve gerektiğinde

aynı usulle kaldırılır.
(3) Birim Danışma Kurulu, birim yöneticisinin teklifi, birim yönetim kurulunun kararı ve

Senatonun onayı ile kurulur ve gerektiğinde aynı usıılle kaldırılır.
(4) Bölüm/Program Danışma Kurulu, bölüm/program başkanının teklifi, bölüm/program kurulunun

kararı ve enstitü, fakülte, yüksekokul, konservatuvar kurulu onayı ile kurulur ve gerektiğinde aynı usulle

kaldınlır.
(5) Meslek yüksekokulu danışma kurulları, Meslek Yüksekokulu Koordinatörlüğünün teklifi ve

Senatonun onayı ile kuruluı ve gerektiğinde aynı usulle kaldırılır. Bu kurullar, birim danışma kurulu ile

aynı usul ve esaslara sahiptir.

Üniversite Danşmı Kurulu
MADDE G (l) Üniversite Danlşma Kurulu, Üniversitenin iş dünyası ve diğer paydaşlarla

ilişkilerini geliştirmek için Rektör, rektör yardımcılan ve Rektör tarafından Üniversiteyi temsilen seçilen

üyeler ile aşağıda belirtilen kamu kurumları ve özel sektör temsilcileri arasından Rektör tarafindan

önerilecek üyelerden oluşur:

a) KocaeIi Valiliği
b) Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı,
c) Kocaeli Sanayi Odası,

ç) Kocaeli Ticaret Odası
d) Kocaeli Barosu
e) Kocaeli Teknopark Temsilcisi
fl Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme Birliği (KOSGEB) Temsilcisi
g) İlgili Bakanlıkların İl ya da İlçe Temsilcisi/Temsilcileri,

ğ) Organize Sanayi Bölgesi(OSB)Temsilcisi,
h) TÜBiTAK'a Bağlı Birimlerden Temsilci,
ı) İş Dünyası Temsilcileri
i) Üniversite Mezun|arından Temsilci
j) Bağış Yapan Temsilciler
k) Bölüm ya da Programlarla ilgili özel sektör temsilcileri
l) İlgili Sivil TopIum ve Meslek Krıruluşlarının Temsilcileri
m) Kültür-Sanat ve Spor Alanından Temsilciler

KÜçÜK
Rehör yardmcşı

(2) Üniversite Danışma Kuruluna Rektör başkanlık eder. Rektörün olmadığı durum|arda ise rektör

vekili başkanlık eder.
(3) Üniversite Danışma Kurulu üyeleri; Madde 6-(l) de belirtilen üyeler arasından sosyal ve beşeri

bilimler için en az üç, fen ve mühendislik bilimleri için en az dört, sağlık bilimleri için en az dört, spor

bilimleri için en az bir, güzel sanatlar için en az bir ve Üniversiteyi temsilen Rektörün önerdiği en az beş

kişi olmak üzere en fazla 25 (yirmi beş) kişiden oluşur.
(4) Üniversite Danışma Kurulu çalışmalannın sekreta4/ası Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreterliği

tarafindan yürütiilür.



Biriın Danışma Kurulu
MADDE 7 (l) Birim Danışma Kurulu; enstitii, fakülte, yüksekokul v€ya konservatuvar kurulunun

önerdikleri çoğunluğu Madde 6-(l)'de belirtilen kurum/kuruluş temsilcilerinden olmak üzere, diğer

üyelerin ise birim akademik personeli arasrndan önerilen ve bir öğrenci temsilcisinden oluşan birim
kurulu karan ve Senato tarafından onaylanan üyelerden oluşur.

a) Birim Danışma Kuruluna dekaıı/müdür başkanlık eder. Dekan/müdür olmadığı durumlarda ise

dekarı/müdür vekili başkanlık eder.

b) Birim Danışma Kurulu, bölüm/program akademik faaliyet alanı, bölüm, anabilim/anasanat dalı
veya program gibi alt birimlerin ortaklaşa temsili de dikkate alınarak, en fazla 2| (yirmi bir) kişiden

oluşur. Temsilde eşit dağılımın sağlanması amacıyla benzer veya yakın alanlarda faaliyet gösteren alt

birimler aıasında gruplandırmalar yapılabilir.
c) Birim Danışma Kurulu çalışmalan seketaryası birim sekreteri tarafından yürütiilür.

Bölüm/Program Danışma Kurulu
MADDE 8_ (1) Bölüm/Program Danışma Kurulu; Bölüm/Program kurulunun önerdikleri

çoğunluğu Madde 6-(t)'de belirtilen kurum/kuruluş temsilcilerinden olmak iizere, diğer üyelerin ise birim
akademik personeli arasından önerilen ve bir öğrenci temsilcisinden oluşan Bölüm/Program kurulu karan

ve Fakülte/yüksekokul Kurulu ile onaylanan üyelerden oluşur.

a) Bölüm/Program Danışma Kuruluna Bölüm/Program başkanı başkanlık eder. Bölüm/Program

başkanı olmadığı durumlaıda ise Bölüm/Program başkan vekili başkanlık eder.

b) Bölüm/Program Danışma Kuıulu, en fazla l l (on bir) kişiden oluşur.

c) Bölüm/Program Danışma Kurulu seketaryası Bölüm/Program sekreteri ya da Bölüm/Program

başkanı tarafından görevlendirilen kişi yürüttir.

Danışma kurulları üyeliği, görev süreleri, görevleri ve sorumluluklan
MADDE 9- (l) Kurul üyeliği ve görev süreleri ile ilgili esaslar şunlardır:
a) Kurul üyeliği fahıidir.
b) Siyasi partilerin teşkilat yöneticileri yönetim, yürütme ve denetim kurulu üyeleri hiçbir danışma

kurulunda yer alamaz.
c) Üyeterin görev süresi üç yıldır. Bu süre dolmadan herhangi bir sebeple ayrılan üyenin yerine

kalan süreyi tamamlamak üzere; Üniversite Danışma Kurulu üyesi için Rektörün önerisi ve Senato onayı

ile, Birim Danışma Kurulu üyesi için birim yöneticisi önerisi ve birim kurul kararı ve Senato onayı ile,

Bölüm/Program Danışma Kurulu üyesi için ise bölüm/program yöneticisi önerisi ve birim kurul kararı ile
yeni üye belirlenir.

ç) Üç yıl içerisinde, kurul başkanlannın gerekli görmesi durumunda kurul başkanının önerisi ve

Üniversite/birim/bölüm/program yönetim kurulu kararı ile ilgili danışma kuruluna Yönergede belirtilen

usul ile yeni üye alınabilir.
d) Üç yılın tamamlanması ile görev süresi sona eren ya da herhangi bir nedenle görevlerinin sona

ermesi durumunda ilk görevlendirmedeki usul izlenerek yeni görevlendirmeler yapılır. Önceki dönem

görev yapan üyeler de tekraı seçilebilir.
e) Kurumlaruıı lemsilen görevlendirilen üyelerin, kurumlardaki görevlerinin sona ermesi halinde

kurul üyelikleri de sona erer.

0 Seçilmiş üyelerin mazeret belirtmeksiziı! üst liste en az iki kez toplantıya gelmemesi halinde

kurul üyeliği düşer, üye seçiminde izlenen yol takip edilerek yeni üye seçilir.
g) Kurul gerekti görülen durumlarda kurulun çalışmalanna yardımcı olmak üzere toplantıya üye

olmayan yeni isimler çağırabilir.
(2) Kurul üyelerinin görevleri ve sorumlulukları şunlardır:
a) Eğitim-öğretim programlarının güncellenmesinde dikkate alınması gereken uluslararası, ulusal

ve bölgesel ihtiyaçlaı, sanayi kuruluşlarının beklentileri ile mezunların sahip olması gereken yetkinlikleri

hakkında bilgi sunmak ve önerilerde bulunmak.

b) Eğitim_öğetim, araştlnna_geliştirme, topluma hizmet vb. süreçlerinin etkili biçimde

AhmetKÜÇÜK
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yürütülmesini sağlamak amacıyla, Üniversite ile diğer kurum/kuruluşlar arasındaki ilişkileri
güçlendirmek ve işbirliklerini geliştirmek için önerilerde ve girişimlerde bulunmak.

c) Ünivenitenin stratejik planının ve kalite güvence sisteminin uygulama sonuçları doğrultusunda,

gerektiğinde iyileştirici önerilerde bulunmak.

ç) Eğitim_öğretim programlarının bir parçası olan işyeri eğitimi, işyerinde mühendislik eğitimi,

işyerinde mesleki eğitim vb. uygulamalarda öğrencilerin sanayi kuruluşlarında geçirdikleri sürelerin etkili

biçimde yapılması için önerilerde ve kurumlar düzeyiıde girişimlerde bulunmak.

Dınışma kurullarının çalşmalanna ilişkin usul ve esaslır
MADDf, l0- (l) Danışma kurullarının çalışmalarına ilişkin usul ve esasları şunlardır:

a) Danışma Kurulları yı|da en az l(bir) kez olmak üzere Rektörün, birim ve bölüm/Program

yöneticisinin talebi üzerine toplanır.
b) Kurulun gündemi kurul başkanı tarafından hazırlanır. Gündemin hazırlanmaslnda kurul

üyelerinin önerileri dikkate alınır. Gündem, toplantı tarihinden en az bir hafta önce üyelere bildirilir.
c) Geçici gündem, bir önceki toplantı ve toplantı sonrası gelişmelere ilişkin bir rapor, kurul

başkanınca toplanttlardan önce üyelere ulaşacak şekilde gönderilir. Toplantı esnasında tutulan tutanaklar

toplantı sonrast kurul üyelerine yazılı ve elektronik ortamda iletilir.

ç; İlk kez katılan üyelere veya kapsamda değişiklik olması halinde tilm üyelere Rektörlüğe ait üst

yazı ekinde aşağıdaki belgeler gönderilir:

l ) Üniversitenin viryon-misyonu.
2) Birimin hedefleri,

3) Birimin bölümler/programları hakkında genel bilgileri,
4) Danışma Kurulları Yönergesi
d) Gerekli durumlarda başkanın çağrısı üzerine kurullar olağanüstü toplanabilir. Kurul üyeleri,

kurul başkanırıca belirlenen ve kenditerine önceden gönderilen gündemi inceler, görüş ve önerilerini kurll
başkanına yazılı olarak iletebilir.

e) Kurul, üye tam sayısınrn salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar

alır. Kurul başkanın kararı veya kurul üyelerinin çoğunluğunun talebi üzerine, görüşlerine başvurmak

amacıyla kurul üyesi olmayan kişiler toplantıya çağınlabilir, görüşleri dinlenebilir. Ancak, bu kişiler

oylamaya katı lamazlar.
f) Kurul, kendi üyeleri arasından en az bir raportör seçer. Başkanın katılamadığı toplantılara başkan

vekili başkanlık eder.

g) Kurul kararları tavsiye niteliğindedir. Kurul kararları, İlgİsine göre Senatoya, bİrİm kuruluna,

bölüm/program kuruluna srnulur.

ğ) Birim|erin danışma kurullarının faaliyetleri/kararları her yıl rapor halİne getirilerek, Kasım ayı

sonuna kadar Rektörlüğe sunulur. Rektörlük, bütün birimlerden gelen raporları dikkale alarak, genel bir

faaliyet raporu hazırlar ve Aralık ayının sonuna kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığlna iletir.

üçüxcü nöı,ütı
son Hükümier

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 1l- (l) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde Senato kararları uygulanır,

Yürürlük
MADDE 12- (l) Bu Yönerge, Kocaeli Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı tarihte

yürürlüğe girer.

MADDE 13 ( l ) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde Senato kararları uygulanır,

KüÇÜ(
yardımcısı

Yürütme


