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ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 

DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Anadolu Üniversitesinin her alanda iş dünyası, kurum ve 
kuruluşlarla ve diğer paydaşlarla işbirliği yapmasına ve ilişkilerini geliştirmesine yönelik olarak 
Danışma Kurulunun oluşturulmasını ve bu Kurulun çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 

 

Dayanak 

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (f) 
fıkrası ile 8.10.2016 tarihli, 29851 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında 
Danışma Kurulu Oluşturulmasına İlişkin Yönetmelik” e göre hazırlanmıştır.  

Tanımlar 

MADDE 3 – (1) Bu Yönergede geçen: 

a) Danışma Kurulu: Anadolu Üniversitesi Danışma Kurulunu, 
b) Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü, 
c) Senato: Anadolu Üniversitesi Senatosunu, 
ç) Üniversite: Anadolu Üniversitesini, 
d) Yönerge: Anadolu Üniversitesi Danışma Kurulu Yönergesini 

ifade eder.  

İKİNCİ BÖLÜM 

Danışma Kurulunun Oluşturulması, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları 

Danışma Kurulunun oluşturulması 

MADDE 4 – (1) Danışma Kurulu; iş dünyası, eğitim vb. alanlarda üstün hizmetleri olan kişiler ve 
diğer paydaş kurumların temsilcileri arasından Rektörün önerisiyle Senato kararıyla oluşturulur.  

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi 4 yıldır. Görev süresi sona eren üye yeniden 
görevlendirilebilir. 

(3) Oluşturulan Danışma Kurulu, Senato kararıyla kaldırılabilir. 

 

Danışma Kurulunun görevleri 

MADDE 5 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Üniversite birimlerinin faaliyet gösterdiği alanlarda kamu kurumları, özel sektör ve sivil 
toplum kuruluşları ile ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliklerinin güçlendirilmesi yönünde 
önerilerde bulunmak, 
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b) Eğitim-öğretim ve araştırma süreçlerinin geliştirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi amacıyla ilgili 
birim, bölüm ve programlara yönelik görüş ve önerilerde bulunmak, 

c) Üniversite-Sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi ve Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesi için görüş 
ve önerilerde bulunmak, 

ç) Üniversitenin dış paydaşlarıyla olan ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik önerilerde 
bulunmak ve destek olmak, 

d) Üniversitenin stratejik planının hazırlanmasında görüş bildirmek,   
e) Üniversitenin tanınırlığını arttırmak için görüş ve önerilerde bulunmak, 
f) Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin staj ve uygulama imkânlarının geliştirilmesi ile Üniversite 

mezunlarının istihdam ve tercih edilebilirliklerinin arttırılması amacıyla görüş ve önerilerde 
bulunmak. 
 

Danışma Kurulunun çalışma usul ve esasları 

MADDE 6 – (1) Danışma Kurulunun çalışmasına yönelik usul ve esaslar şunlardır: 

a) Danışma Kurulu, yılda en az 1 kez olmak üzere Rektörün çağrısı ile toplanır. Toplantıya Rektör 
başkanlık eder. 

b) Toplantı gündemi üyelerin görüşleri dikkate alınarak Rektör tarafından belirlenir. 
c) Danışma Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu 

ile karar alır. 
ç) Danışma Kurulunun sekretarya görevi Üniversite Genel Sekreterliği tarafından yürütülür. 
d) Danışma Kurulu kararları öneri niteliğindedir. 
e) Danışma Kurulu faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın sonunda Yükseköğretim Kuruluna bilgi 

verilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yürürlük ve Yürütme 

Yürürlük 

MADDE 7 – (1) Bu Yönerge Senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme  

MADDE 8 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür. 
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