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KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin eğitim

ve  öğretim  kalitesinin  artırılması,  hizmet  işbirlikleri,  etkinlik  çalışmaları,  iş  dünyasıyla
koordinasyon gibi konularda tavsiye niteliğinde kararlar alan Danışma Kurullarının oluşturulması
ve bu kurullara dair çalışma esaslarının belirlenmesidir.

Kapsam
MADDE 2 -  (1) Bu yönerge, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve bünyesindeki

akademik  birimlerin  ve  araştırma  birimlerinin  (Enstitü,  Fakülte,  Yüksekokul,  Meslek
Yüksekokulları,  Uygulama ve  Araştırma Merkezleri),  kamu ve  özel  sektör  kuruluşları  ile  diğer
paydaşlar arasındaki işbirliğini ve bu işbirliğin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla oluşturulan
Danışma Kurullarının çalışmaları ile ilgili hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu yönerge, 04.11.1981 tarihli, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44

üncü  maddesinin  (f)  fıkrası  ile  08.10.2016  tarihli,  29851  sayılı  Resmî  Gazetede  yayımlanan
Yükseköğretim Kurumlarında Danışma Kurulu Oluşturulmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine
göre hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 - (1) Bu Yönergede geçen;

a) Rektör: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörünü,
b) Senato: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Senatosunu,
c) Üniversite: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesini,
d) Birim: Eğitim programını yürüten Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulunu,
e) Üniversite Danışma Kurulu: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Danışma Kurulunu,
f) Akademik  Birim  Danışma  Kurulu:  Üniversitenin  Akademik  Birimlerinin  Danışma
Kurulunu, 
g) Araştırma Birimi  Danışma Kurulu:  Üniversitenin  Uygulama ve  Araştırma Merkezlerinin
Danışma Kurulunu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Danışma Kurullarının Oluşturulması ve Görevleri

MADDE 5 – (1) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bünyesinde oluşturulabilecek danışma
kurulları şunlardır: 

a) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Danışma Kurulu 
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b)  Fakülteler,  enstitüler,  yüksekokullar,  meslek  yüksekokulları,  uygulama  ve  araştırma
merkezleri ve diğer akademik birimler bünyesindeki birim danışma kurulları 
(2) Her danışma kurulu, ilgili birimin adı ile birlikte anılır.
(3) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Danışma Kurulu rektörün teklifi ve senatonun kararı
ile kurulur ve gerektiğinde aynı usulle kaldırılır.
(4) Birim danışma kurulu, birim yöneticisinin teklifi, birim kurulunun kararı ve senatonun onayı ile
kurulur ve gerektiğinde aynı usulle kaldırılır.

Danışma Kurulu Üyelerinin Belirlenmesine İlişkin Esaslar
Madde 6- (1) Danışma kurullarının üyelerinin belirlenmesindeki hususlar: 

a) Üniversite Danışma Kurulu: Rektörün başkanlığında, Rektör Yardımcıları ile Üniversite
Senatosu tarafından belirlenen, ilgili birimlerin faaliyet alanında teorik veya uygulamalı tecrübeye
sahip kişiler arasından en az 7 öğretim üyesi ve Üniversite dışından da  en az 7 üye olmak kaydıyla,
aşağıda belirtilen kurum/kişiler arasından Üniversite Senatosu tarafından seçilir.

 İlgili kamu kurum ve kuruluşlarından temsilci ya da temsilciler,
 İlgili özel sektör kurum ve kuruluşlarından temsilci ya da temsilciler,
 Mezunlardan temsilci,
 İlgili Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve Meslek Kuruluşlarının temsilcileri,
 Kültür-Sanat ve Spor Alanından Temsilciler,
 Öğrenci Konsey Başkanı

Siyasî partilerin merkez ve taşra teşkilatındaki yöneticileri,  yönetim, yürütme ve denetim kurulu
üyeleri danışma kurullarında yer alamaz. 

b) Akademik Birim ve Araştırma Birimi Danışma Kurulu: Birim danışma kurulu, birim
yöneticisinin teklifi,  birim kurulunun kararı ve senatonun onayı ile kurulur ve gerektiğinde aynı
usulle  kaldırılır.  Birim  yöneticisi  (Dekan/Müdür)  başkanlığında  birim  yönetici  yardımcıları,
Fakülte /  Yüksekokul/  Meslek Yüksekokulu /  Enstitü kurulu /  Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetim  Kurulu  üyeleri,  varsa  birim  öğrenci  temsilcisi  ile  bu  üyelerin  önerdikleri  arasından
Üniversite Danışma Kurulunun seçeceği Üniversiteden en az 5, kamu ve/veya özel sektör ve/veya
sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden olmak üzere, Üniversite dışından en az 5 üyeden oluşur.
İhtiyaç duyulması halinde aynı usullerle bölüm danışma kurulları oluşturulabilir.

(2)  Kurul  üyeleri  üç  yıl  için  seçilir.  Görev  süresi  dolan  üye,  aynı  usul  ile  yeniden  seçilebilir.
Kuruldan istifa eden üyenin yerine yenisi seçilir. Seçilen üye kalan süreyi tamamlar. 
(3) Kurul üyeliği fahridir. 
(4) Kurumlarını temsilen görevlendirilen üyelerin, kurumlarındaki görevlerinin sona ermesi halinde
kurul  üyelikleri  de sona erer.  Görevi  sona eren üyenin yerine yukarıdaki  bahsi geçen yeni  üye
seçiminde izlenen yol takip edilerek yeni üye seçilir. Seçilen üye kalan süreyi tamamlar. 
(5) Seçilmiş üyelerin mazeret belirtmeksizin üç kez toplantıya gelmemesi halinde üyeliği düşer.
Üyeliği düşen üyenin yerine, üye seçiminde izlenen yol takip edilerek üye seçilir. Seçilen üye kalan
süreyi tamamlar. 
(6) Kurul gerekli görülen durumlarda, kurulun çalışmalarına yardımcı olmak üzere toplantılara üye
olmayan yeni isimler de çağırabilir ve alt çalışma grupları kurabilir.
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Üniversite Danışma Kurulunun Görevleri
MADDE 7 – (1) Üniversite Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, topluma hizmet ve yönetimsel iş süreçlerinin etkili
biçimde  yürütülmesini  sağlamak  amacıyla,  Üniversite  ile  diğer  kurumlar  arasındaki  ilişkileri
güçlendirmek ve işbirliklerini geliştirmek için tavsiyelerde ve girişimlerde bulunmak.

b) Üniversitenin stratejik planının hazırlanma sürecinde, araştırma-geliştirme stratejilerinin,
kalite politikalarının, öncelikli araştırma ve topluma hizmet alanlarının belirlenmesinde tavsiyelerde
bulunmak.

c)  Üniversitenin  stratejik  planının  ve  kalite  güvence  sisteminin  uygulama  sonuçlarını
değerlendirmek ve gerektiğinde iyileştirici tavsiyelerde bulunmak.

ç)  Eğitim-öğretim  programlarının  oluşturulması  ve  güncellenmesinde  dikkate  alınması
gereken  güncel  uluslararası,  ulusal  ve  bölgesel  ihtiyaçlar  ile  mezunların  sahip  olması  beklenen
yetkinlikler hakkında bilgi sunmak ve tavsiyelerde bulunmak.

d)  Eğitim-öğretim  programlarının  bir  parçası  olan  staj,  proje,  bitirme  ödevi,  tez  gibi
faaliyetlerin  etkili  biçimde  yapılması  için  tavsiyelerde  ve  kurumlar  düzeyinde  girişimlerde
bulunmak.

e)  Üniversitedeki  eğitimleri  süresince  öğrencilerin  kişisel  gelişimlerine  katkıda  bulunan
mentorluk/koçluk  programlarının  ve  uzmanlık/iş  hayatı  deneyimlerinin  aktarıldığı  toplantıların
düzenlenmesi için kurumlar düzeyinde girişimlerde bulunmak.

f) Üniversitenin araştırma-geliştirme faaliyetlerinin güncel bilimsel ve toplumsal ihtiyaçlara
uygun olarak yapılabilmesi için öneri sunmak ve bu ihtiyaçların Üniversiteye yönlendirilmesi için
kurumlar düzeyinde girişimlerde bulunmak.

g)  Üniversitenin  öğrencilerini,  akademik  ve  idari  personelini  kapsayan  topluma  hizmet
projelerinin hazırlanması ve yürütülmesinde kurumlar düzeyinde girişimlerde bulunmak.

ğ) Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli
fiziki/teknik altyapı ve mali kaynaklar oluşturulmasında tavsiyelerde bulunmak.

h) İyi yönetişimin tesis edilmesi için tavsiyelerde bulunmak.
ı) Eğitim-öğretim, araştırma ve idari işler kadrolarının yetkinliklerinin korunmasına yönelik

tavsiyelerde bulunmak.
i)  Üniversitenin  tanınırlığını  artırmak  için  tavsiyelerde  ve  kurum düzeyinde  girişimlerde

bulunmak. 

Akademik Birimlerin Danışma Kurullarının Görevleri
MADDE 8 – (1) Akademik birimlerin danışma kurullarının görevleri şunlardır:

a)  Eğitim-öğretim,  araştırma-geliştirme  ve  topluma  hizmet  süreçlerinin  etkili  biçimde
yürütülmesini  sağlamak  amacıyla,  akademik  birim  ile  diğer  kurumlar  arasındaki  ilişkileri
güçlendirmek ve işbirliklerini geliştirmek için tavsiyelerde ve girişimlerde bulunmak.

b) Güncel uluslararası, ulusal ve bölgesel ihtiyaçlar ile mezunların sahip olması beklenen
yetkinlikleri  dikkate  alarak,  eğitim-öğretim  programlarının  amaçlarının  ve  kazanımlarının
belirlenmesinde, eğitim planlarının oluşturulmasında ve güncellenmesinde tavsiyelerde bulunmak.

c)  Program  amaçları  ve  kazanımlarına  ulaşılma  seviyesini,  başarı  ölçme-değerlendirme
sonuçları  ile  paydaşların  program memnuniyetlerini  değerlendirmek  ve  eğitim-öğretim ile  ilgili
iyileştirici tavsiyelerde bulunmak.
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ç)  Eğitim-öğretim  programlarının  bir  parçası  olan  staj,  proje,  bitirme  ödevi,  tez  gibi
faaliyetlerin  etkili  biçimde  yapılması  için  tavsiyelerde  ve  kurumlar  düzeyinde  girişimlerde
bulunmak.

d)  Üniversitedeki  eğitimleri  süresince  öğrencilerin  kişisel  gelişimlerine  katkıda  bulunan
mentorluk/koçluk  programlarının  ve  uzmanlık/iş  hayatı  deneyimlerinin  aktarıldığı  toplantıların
düzenlenmesi için kurumlar düzeyinde girişimlerde bulunmak.

e)  Akademik  birimin  araştırma-geliştirme  faaliyetlerinin  güncel  bilimsel  ve  toplumsal
ihtiyaçlara  uygun  olarak  yapılabilmesi  için  tavsiyelerde  ve  bu  ihtiyaçların  akademik  birime
yönlendirilmesi için kurumlar düzeyinde girişimlerde bulunmak.

f) Akademik birim öğrencilerini, akademik ve idari personelini kapsayan topluma hizmet
projelerinin oluşturulması ve yürütülmesinde kurumlar düzeyinde girişimlerde bulunmak.

g)  Akademik  birimin  tanınırlığını  artırmak  için  tavsiyelerde  ve  kurumlar  düzeyinde
girişimlerde bulunmak. 

Araştırma Birimlerinin Danışma Kurullarının Görevleri
MADDE 9 – (1) Araştırma birimlerinin danışma kurullarının görevleri şunlardır:

a)  Araştırma-geliştirme  ve  topluma  hizmet  süreçlerinin  etkili  biçimde  yürütülmesini
sağlamak  amacıyla,  araştırma  birimi  ile  diğer  kurumlar  arasındaki  ilişkileri  güçlendirmek  ve
işbirliklerini geliştirmek için tavsiyelerde ve girişimlerde bulunmak.

b)  Araştırma  biriminin  araştırma-geliştirme  faaliyetlerinin  güncel  bilimsel  ve  toplumsal
ihtiyaçlara  uygun  olarak  yapılabilmesi  için  tavsiyelerde  ve  bu  ihtiyaçların  araştırma  birimine
yönlendirilmesi için kurumlar düzeyinde girişimlerde bulunmak.

c)  Araştırma  biriminin  tanınırlığını  artırmak  için  tavsiyelerde  ve  kurumlar  düzeyinde
girişimlerde bulunmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Danışma Kurullarının Çalışma Usul ve Esasları

Üniversite Danışma Kurulunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar
MADDE 10 - (1) Kurul, başkanın çağrısı ile yılda en az bir kez olmak üzere toplanır.
(2) Rektör yardımcıları ve Genel Sekreter toplantılarda hazır bulunur. Genel Sekreterlik kurulun
yazmanlık hizmetini  yürütür.  Kurulun faaliyetlerine ilişkin her  yılın  sonunda hazırlanan faaliyet
raporu Rektör tarafından Yükseköğretim Öğretim Kuruluna sunulur. 
(3) Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile
karar alır. Oyların eşitliği durumunda, başkanın oyuna uygun karar alınır.
(4)  Kurul  kararları  tavsiye  niteliğindedir.  Kurulun  gündemini  başkan  belirler.  Üyelerin  talebi
üzerine kurul başkanının uygun gördüğü hususlar da gündeme alınabilir.
(5) Başkanın daveti üzerine kurula üye olmayan kişi ve kurum temsilcileri, Üniversite akademik ve
idari personeli ile öğrencileri toplantılara katılabilir. 

Akademik  Birimlerin  ve  Araştırma  Birimlerinin  Danışma Kurulunun Çalışmasına  İlişkin
Usul ve Esaslar
MADDE 11 – (1) Kurul, başkanın çağrısı ile yılda en az bir kez olmak üzere toplanır.
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(2) Birim yöneticisi yardımcıları toplantılarda hazır bulunur. Birim yönetimi, kurulun yazmanlık
hizmetini  yürütür.  Kurulun  faaliyetlerine  ilişkin  her  yılın  sonunda  hazırlanan  faaliyet  raporu
akademik birim yöneticisi tarafından Rektörlüğe sunulur.
(3) Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile
karar alır. Oyların eşitliği durumunda, başkanın oyuna uygun karar alınır.
(4)  Kurul  kararları  tavsiye  niteliğindedir.  Kurulun  gündemini  başkan  belirler.  Üyelerin  talebi
üzerine kurul başkanının uygun gördüğü hususlar da gündeme alınabilir.
(5) Başkanın daveti üzerine kurula üye olmayan kişi ve kurum temsilcileri, Üniversite akademik ve
idari personeli ile öğrencileri toplantılara katılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yürürlük ve Yürütme 

MADDE 12-(1) Bu yönerge Senatoda onaylandığı tarihte yürülüğe girer. 
MADDE 13-(1) Bu yönergeyi Rektör yürütür.


