
1 
 

 

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 

DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Arel Üniversitesi ve Akademik 
birimlerinde eğitim-öğretim ve araştırma süreçleri öncelikli olmak üzere görüş ve öneri 
bildirmek üzere işgücü piyasası temsilcileri ile diğer paydaşların da yer alacağı Danışma 
Kurullarının oluşturulmasına ve işleyişine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu yönerge, İstanbul Arel Üniversitesi ve akademik birimlerinin dış 
paydaşlarla sürdürülebilir işbirliğini sağlamak, ilişkileri geliştirmek ve tecrübe paylaşımında 
bulunmak üzere kurulacak Danışma Kurullarının oluşumu ile işleyişine dair usul ve esasları 
kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu yönerge, 04.11.1981 tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim 
Kanunu’nun 44. üncü maddesinin (f) fıkrasına ve 08.10.2016 tarihli ve 29851 sayılı Resmi 
Gazete yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Danışma Kurulu Oluşturulmasına İlişkin 
Yönetmelik”e dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen; 

a) Akademik Birim Danışma Kurulu: Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Meslek 
Yüksekokulu bünyesinde oluşturulan danışma kurulunu, 

b) Birimler: İstanbul Arel Üniversitesi’ne bağlı Fakülte, Yüksekokul, Meslek 
Yüksekokulu ve Enstitüyü,  
c) Genel Sekreterlik: İstanbul Arel Üniversitesi Genel Sekreterliğini, 
d) Rektör: İstanbul Arel Üniversitesi Rektörünü, 
e) Senato: İstanbul Arel Üniversitesi Senatosunu, 
f) Üniversite: İstanbul Arel Üniversitesini, 
g) Üniversite Danışma Kurulu: İstanbul Arel Üniversitesi Danışma Kurulunu, 
h) Yürütme Kurulu: İstanbul Arel Üniversitesi Mütevelli Heyeti Yürütme Kurulunu, 
ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Danışma Kurullarının Oluşturulması ve Kaldırılması, Çalışma Usul ve Esasları, 
Danışma Kurularının Görevleri 

Danışma Kurullarının Oluşturulması ve Kaldırılması 

MADDE 5- (1) Üniversite bünyesinde eğitim-öğretim ve araştırma süreçleri öncelikli 
olmak üzere ilgili birim, bölüm ve programlara görüş ve öneri bildirmek üzere işgücü piyasası 
temsilcileri ile diğer paydaşların da yer alacağı danışma kurulları senato kararı ile oluşturulur.  

Danışma Kurulları şunlardır: 
a) Üniversite Danışma Kurulu 
b) Akademik Birim Danışma Kurulları 

(2) Üniversite Danışma Kurulu Rektörün teklifi, Senato onayı ile oluşturulur ve 
gerektiğinde aynı usulle kaldırılır.  

(3) Akademik Birim Danışma Kurulu ilgili birim yöneticisinin teklifi, birim kurulu 
kararı ve Senatonun onayı ile oluşturulur; gerektiğinde aynı usulle kaldırılır. Birimlerde kurulan 
danışma kurulu, ilgili akademik birimin adı ile birlikte anılır. 

(4) Danışma kurulları üyeleri aşağıda yer alan esaslar çerçevesinde belirlenir. 

a) Üniversite Danışma kurul üyeleri,  kamu ve özel sektör kuruluşları, işgücü 
piyasasından temsilciler, yöneticiler, kültür-sanat alanından temsilciler, sivil toplum 
örgütlerinin temsilcileri, uluslararası kuruluşların temsilcileri, Üniversitenin ve/veya ilgili 
birimlerinin faaliyet alanında tecrübeye sahip kişiler, Üniversitenin mezunları arasından en 
fazla 15 kişi Rektör tarafından belirlenir ve senato onayına sunulur.  

b) Akademik Birim Danışma kurul üyeleri,  kamu ve özel sektör kuruluşları, işgücü 
piyasasından temsilciler, yöneticiler, kültür-sanat alanından temsilciler, sivil toplum 
örgütlerinin temsilcileri, uluslararası kuruluşların temsilcileri, Üniversitenin ve/veya ilgili 
birimlerinin faaliyet alanında tecrübeye sahip kişiler, ilgili birim mezunları arasından en az 5 
en çok 10 kişi ilgili birim yöneticisi tarafından belirlenir ve Senato onayına sunulur.   

c) Rektör, Üniversite Danışma Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır.  Rektör 
Yardımcıları da Üniversite Danışma Kurulu toplantılarında hazır bulunurlar.  

d) Birim yöneticileri Akademik Birim danışma kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır. 
Birim yöneticisi ve yardımcıları Birim Danışma Kurulu’nun daimi üyeleridir ve toplantılarında 
hazır bulunurlar. 

 (5) Danışma Kurul üyeliği görev süresi 2 yıldır. Görev süresi dolan üye, aynı usul ile 
yeniden seçilebilir. Kuruldan istifa eden üyenin yerine yenisi seçilir. Yeni üye kalan süreyi 
tamamlar. Üyelerin görevden alınmasında görevlendirmedeki usul izlenir.  

 (6) Danışma Kurul üyeleri arasından bir başkan yardımcısı seçilir. 

(7)  Danışma Kurul üyeliği fahridir. 

Danışma Kurullarının Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar 

MADDE 6– (1) Danışma kurullarının çalışmasına ilişkin usul ve esasları şunlardır: 
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a)  Üniversite Danışma Kurulu, başkanın çağrısı ile akademik yılda en az bir kez 
toplanır. Akademik Birim Danışma Kurulu ise her yarıyılda en az iki kez başkanın çağrısı ile 
toplanır.  

b)  Danışma Kurulunun gündemi kurul başkanı tarafından hazırlanır. Gündemin 
hazırlanmasında kurul üyelerinin önerileri dikkate alınır. Gündem, toplantı tarihinden en az 1 
hafta önce üyelere bildirilir. 

c)  Danışma Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya 
katılanların salt çoğunluğu ile karar alır; çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşit olması 
durumunda başkanın oyu doğrultusunda karar alınır. Danışma Kurulu başkanının kararı veya 
kurul üyelerinin çoğunluğunun talebi üzerine, görüşlerine başvurmak amacıyla kurul üyesi 
olmayan kişiler toplantıya çağırılabilir, görüşleri dinlenebilir. Ancak, bu kişiler oylamaya 
katılamazlar. 

d)  Başkanın katılamadığı toplantılara başkan yardımcısı başkanlık eder. 

e)   Üniversite Danışma Kurulunun sekretarya görevi ve raportörlük görevi Genel 
Sekreterlik, Akademik Birim Danışma Kurulunun sekretarya ve raportörlük görevi ilgili birim 
sekreterliği tarafından yürütülür. 

f)  Danışma Kurul kararları tavsiye niteliğindedir. Danışma Kurulu kararları, ilgisine 
göre Senatonun, Yönetim Kurulunun, birim kurulunun/birim yönetim kurulunun üyelerinin 
bilgisine sunulur ve bu kurullarda tartışılır. 

g)  Akademik birimlerin danışma kurullarının faaliyetleri başkan tarafından her yıl rapor 
haline getirilerek en geç Ekim ayı sonuna kadar Rektörlüğe iletilir.  

h) Rektörlük tarafından düzenlenen Üniversite ve Akademik Birim Danışma 
kurullarının faaliyet raporları, en geç Aralık ayının sonuna kadar Mütevelli Heyeti ve 
Yükseköğretim Kuruluna iletilir. 

Danışma Kurullarının Görevleri 

Madde 7 –  (1) Danışma Kurullarının görevleri şunlardır: 

a) Üniversite ile diğer kurumlar arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve işbirliklerini 
geliştirmek için önerilerde bulunmak.  

b) Üniversitenin stratejik planının hazırlanma sürecinde ve kalite politikalarının 
belirlenmesinde önerilerde bulunmak. 

c) Öncelikli araştırma ve topluma hizmet alanlarının belirlenmesinde önerilerde 
bulunmak. 

d) Eğitim-öğretim programlarının oluşturulması ve güncellenmesinde uluslararası, 
ulusal ve yerel ihtiyaçlar doğrultusunda mezunların sahip olması beklenen yetkinlikleri 
hakkında bilgi sunmak ve önerilerde bulunmak. 

e) Birimlerin program amaçları ve kazanımlarına ulaşılma seviyesini, başarı ölçme-
değerlendirme sonuçları ile paydaşların program memnuniyetlerini değerlendirmek ve eğitim-
öğretim ile ilgili iyileştirici tavsiyelerde bulunmak. 

f) Eğitim-öğretim süresince öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunan 
mentorluk /koçluk programlarının ve uzmanlık/iş hayatı deneyimlerinin aktarıldığı etkinliklere 
destek olmak ve katkı sunmak. 
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g) Üniversitenin öğrencilerini, akademik ve idari personelini kapsayan topluma hizmet 
projelerinin yürütülmesinde destek olmak ve katkı sunmak 

h) İyi yönetişimin tesis edilmesi için önerilerde bulunmak. 
i) Üniversitenin tanınırlığını artırmak için destek olmak ve katkı sunmak. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yürürlük ve Yürütme 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 8 – (1) Bu ilkelerde hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile 
Senato kararları uyarınca işlem yapılır. 

Yürürlük 

MADDE 9- (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosu’nun teklifi ve Yürütme Kurulu’nun 
onayı ile yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 10- (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür. 

 


