
DOKUZ EYLUL UNiVNNSiTNSi
DANI$MA KURULU YONBncnsi

niniNci nOlUwt

Amag, Kapsam, DaYanakve Tanrmlar

MADDE 1 - Amag ve KaPsam

(1) Dokuz Eyliil Universitesi ve akademik birimleri ile kamu ve 6zel sektdr kurum ve

t *rtrrqt*r, sivilioplum kuruluqlarr (STK), meslek odalart,.mezunlarvb. drq paydaglar arasmda

igbirli[i kurarak universite,nin Kalite Yonetim Sisteminin bilegenleri olan Kalite Giivence,

Egrl# Or;;iil, Uluslararasrlagma, Araqtrrma, Topluml{_Katkr, Y0netim Sistemi alanlarrnda

siirekli ifileqmesine katkr saglayarak istihdam odakh politikalarrn olugturulmasr ve

geliqtirilmesi ile buna ba[h yeni agrlacak e[itim programlart ve kontenjanlarmrn planlanmasma

lon"tit stireglerde g6ri{r. tin"rid" bulunmak iizere Dantgma Kurulu oluqturma ile gahqma

usul ve esaslanm belirlemektir.

MADDE 2 - Dayanak

(1) Bu Ydnerge, 04.11.1981 tarihli ve 2547 Sayrh Ytikseko[retim Kanu 44 tincti

maddesinin (f) fikrasrna,2547 SayrL Ytiksekd[retim Kanununun 36ncr ek maddesine ve

od.io:oro jarihli ve zg15l sayrh Resmi Gazetede yaytmlanan "Ytiksekci[retim

Kurumlalnda Damqma Kurulu Olugturulmasrna itiqldn Ydnetmelik"e gdre

dtizenlenmigtir.

MADDE 3 - Tanrmlar

(1) Bu Ydnergede goqen;

a) Birim Damgma Kurulu : Akademik (Faktilte, Enstitii, Yiiksekokul, Meslek Ytiksekokulu,

Konservatuvar,

Uygulama ve Araqtrrma Merkezleri) birimlerin damqma kurulunu,

b) program Damqma Kurulu: Lisans, 0n lisans ve Lisanstisti.i programlarmrn damqma kurulunu

ifade eder.

c) Rektdr : Dokuz Eyliil Universitesi Rektdrtinii,

g) Senato : Dokuz Eyli.il Universitesi Senatosunu,

d) STK: Sivil Toplum Kuruluglarrm,

e) Universite : Dokuz Eyliil Universitesini,

f) Universite Damgma Kurulu : Universite ve birimlerinde ytiriittilen faaliyetlere iliqkin gdriil

bildiren ve Oneriler sunan kurulu,

g) Ydnetim Kurulu : Dokuz Eyltil Universitesi Yonetim Kurulunu,

iriNci nOlUwt
Danrqma Kurulu, Gdrev ve Sorumluluklart ile Qahqma Usul ve Esaslarr

MADDE 4 - Universite Danrqma Kurulu



(1) Universite Damqma Kurulu, Rektoriin baqkanhfirnda, Rektdr Yardtmcrlart' Senatoyu

temsilen iki tiye, Kalite Koordinat<irii, Dokuz fyitit Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO),

Dokuz Eyliil retnoto3i Geligtirme A.$. (DEPARK)I Dokuz Eyliil Universitesi Mezunlar

Derne[i (neUOenl, turn, ve 0ze1 sektOi kurum ve kuruluqla,, Sivil ]oplum Kurulugla,

tarafindan 6nerilen iiiqiler arasmdan Rektdrtin teklifi ve Senato karart ile oluqur.

MADDE 5 - Universite Danrgma Kuruluna Uye Seqimine itiqtrin Esaslar

(1) Universite damqma kuruluna iiye segimine iligkin esaslar qunlardr:

a) Kurul i.iyelerinin g6rev stiresi iig yrlla smrltdr. G6rev stiresi sona eren iiye, kurumu

tarafindan tekrar dnerilebilir.
b) Kurumlanm temsilen gorevlendirilen iiyelerin, kurumlanndaki gdrevlerinin sona ermesi

halinde kurul iiyelikleri de sona erer.

c) G6revi sona eren veya istifa eden iiyenin yerine kurumu tarafindan yeni tiye belirlenir veya

R"ktOttit teklifi ile yeni bir kurumdan iiye Damqma Kuruluna seqilir'

g) Damqma Kuruluna tiyelik Rektorunieklifi ve Senato karanyla sonlandrrtlabilir.

MADDE 6- Danrqma Kurulunun Giirevleri

(1) Damqma Kurulunun gtirevleri qunlardu:

a) Universite ve birimlerinin faaliyet gdsterdigi alanlardaki kamu ve ozel sektdr kurum, kuruluq,

meslek odalan ve STK'lar ile itigiileiini ve iqbirliklerini geligtirmek ve gtiglendirmek,

b) Drg paydaqlaln, Universite ile ilgili talepleri ve dnerileri hakkrnda gtirtig bildirmek,

c) E[itimde kalitenin artrrrlmasma, geliqtirilmesine, yaygrnlaqtrrrlmasrna ve stirekli

iyileqtirilmesine katkrda bulunmak,

g) Universitenin e[itim-dpretim faaliyetlerinin
zenginlegtirilmesine katkrda bulunmak,

d) Yeni program Onerilerinde bulunmak.

e) Universite drqr kurum ve kuruluglar ile iqbirli[i yaparak ilgili atanda uygulama gahqmalarrna

destek sa[lamak, yardtmct olmak,

f) Kamu vg 6zel sekt6rde istihdam ihtiyacrmn karqrlanmasrna iligkin olarak mezunlardan

b"kl"rr.n bilgi ve becerilerin kazandurlmast konusunda dnerilerde bulunmak,

g) Kamu-Universite.sanayi iqbirli[inin arttrrrlmasr, Ar-Ge faaliyetlerinin geligtirilmesi igin

dnerilerde bulunmak,

h) Universitenin tarumrh[rm artttrmak igin gdrtiq ve $nerilerde bulunmak,

MADDE 7 -Danrqma Kurulunun Qahqma Usulve Esaslart

(1) Damqma Kurulunun gahqma usul ve esaslart gunlardrr:

u; D*rq*u Kurulu yrldaen azbir defa olmak iizere Baqkan gaprrsr ile toplarur'

b) Kurul giindemi Bagkq tarafindan hazrlanr. Gtindemin hazrlanrtasmda Kurul iiyelerinin

6nerileri dikkut a1mr. Universitenin talepleri, Oncelikle giindeme almr ve gtlrtiqiiltir. Gtinder'n,

toplantr tarihinden enazugiq giinti 6nce iiyelere elektronik ortamda bildirilir.

c) G6riiqlerine baqvurmak amacrylakurul tiyesi olmayankiqi veyakurumtemsilcileri toplanilya

ga[rrrlabilir, g<iriiqleri dinlenebilir.

g) Rektdriin katrlamadrpr toplantrlara Rektdr Yardtmctst baqkanhk eder'

stajlar, rehberlik, mentorluk benzeri yollarla



d) Kurulun topiantr organizasy.nu ve sekretarya g.revi Karite Koordinatorlii[ii tarafindan

vurutulur.

.; frrut onerileri tavsiye niteligindedir. Kurul onerileri, ilgisine gore Universite Senatosu'nun'

yonetim Kurulu'nun-ul ifgifi dniversite birimlerinin bilgisine sunulabilir'

f) Kalite Koordinatorri.igi tarafindan Danrqma Kururu onerileri ve faaliyetlerine iliqkin raporlar

dikkate alnarak genel bir faaliyet raporu hazrlanr.Bu rapor gerekli oldu[unda yiikseko[retim

if .^iigiii Uriverslte' nin hanrladrgr kurumsal raporlarda paylaqrlrr'

g) Kalite Koordinatorlii$i tarafindan Damqma Kurulu ve faaliyetlerine iliqkin her yrl sonunda

Vukseko[retim Kurulana bilgi verilir'

MADDE 8 - Birim Danrqma Kurulu

(1)BirimDanrqmaKurulu,DekarVMtidtirbaqkanh[rnda,DekarVMtidtirYardrmcrlanile
birimin iqleyiq ve programlannr yaktndan taruyan kamu ve ozel sektor kurum ve

kuruluglan, sTK, meslek odalart, m"runlurvb. temsilcilerinden, DekanrrvMtidiiriin teklifi

ve Faki.ilte/Enstitii/yiiksekokul Kurulu karanyla oluqur ve Kalite Koordinatorliifiti'ne

bildirilir.

MADDE g - Birim Danrqma Kuruluna uye Segimine iliqkin Esaslar

(1)BirimDantqmaKurulunai.iyesegimineiliqkinesaslarqunlardrr:

a) Kurul tiyelerinin gorev siiresi iig yrlla stntrltdtr. Gorev siiresi sona e en tiye' kurumu

tarafindan tekrar onerilebilir'

b) Gorevi sona elen ve kuruldan istifa eden iiyenin yerine kurumu tarafindan yeni tiye belirlenir

veya DekarvMtidtir'rin teklifi ile yeni bir kurumdan iiye Danrqma Kuruluna seqilir'

c) Birim Danrgma Kuruluna flyelik Dekanrn veya kurulun teklifi ve Fakiilte/Enstittl/Yiiksekokul

Kurul karanyla sonlandrrrlabilir'

MADDE 10 - Birim Danrqma Kurulunun Qalqmasrna iliqkin Usul ve Esaslar

(1) Birim Danrgma Kurulunun galtqmastna iliqkin usul ve esaslar qunlardrr:

a) Birim Danrqma Kururu yrrda en az bir defa olmak izere DekanrrvMildiiriin gafirrsr ile

toplantr.

b) Kurul giindemi DekarvMiidtir tarafin dan haztlanrr' Gtindemin haztlanmastnda Kurul

iiyelerinin onerileri dikkate ahnrr. Birimin talepleri, oncelikle gi.indeme altntr ve goriiqiiliir'

Gtindem, toplantr tarihinden et az:uqig giinii once iiyelere elektronik ortamda bildirilir'

c) Gori.iqlerine baqvurmak amacryla kurul iiyesi olmayan kiqi veya kurum temsilcileri toplanttya

gafirrrlabilir, gortiqleri dinlenebilir'

g) Baqkanrn katrlamadr[r toplantrlara DekarVMi.idtir yardrmcrsr baqkanhk eder'

d) Kurulun, toplantt tutanaklartntn haztrlanmast, paylaqtlmast' arqivlenmesi ve rapor hazrlama

iqlerini krpruyun ,.kr"turyu gorevi Fakiilte/Enstitii/Yiiksekokul sekreteri ve birim kalite

dokiimantasyon sorumlusu tarafindan yiiriitiiliir'

e) Kurul 6nerileri tavsiye niteli[indedir. Kurul onerileri, birimlerin ilgili kurul/komisyonlanntn

bilgisine sunulabilir.



f) Birimlerin ilgili kurul/komisyonlan, Damqma Kurulundan alman tavsiyeler do$rultusunda

uygulanmarrruluru, verilen faaliyetler raporlarur, Dekar/ Miidiir katarlar ve faaliyetlerin

uygulama sonuglan hakkrnda Dant gma Kurulunu bilgilendirir.

MADDE 11- Birim Danrqma Kurulu Gdrev ve Sorumluluklart

Birim Damgma Kurulunun gdrevi, Universite Danrqma Kurulu gdrevlerinin birimler bannda

yiiriitiilmesini kap sar.

MADDE 12- Program Danrqma Kurulu

(1) Program Damqma Kurulu Program Bagkamrun baqkanhfrnda, Baqkan Yardrmcrlan,

program ig paydaglarmdan segilen iiyeler ve programtn mezun yetiqtirdi[i alandaki kamu ve
-rizel 

sektOr kurum ve kuruluglan, mezunlarr, meslek odalan ve STK'lan temsil eden tiyelerden

oluqur.

(2) Enstittiler ve bir programr olan Faktilteler (Diq Hekimli[i, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon,

Hemqirelik, Hukuk, ilahiyat, Veteriner, Trp Faktilteleri gibi) igin Birim Dantgma Kurulunun

oluqturulmasr yeterlidir.

(3) Bir birime ba[h, efitim amacl ve program grktrlarr benzer olan ancak farkh diploma ve lveya

derecelerde mezun veren lisans programlarr igin sadece Birim Dantqma Kurulu olugturulmasr

yeterlidir.

(4) Bir programda lisans ve lisansiistii programlar aym anabilim dah tarafindan ydnetiliyorsa,

farkh dereceler igin ortak Program Damgma Kurulu oluqturulabilir.

(5) Bir bdliimti oluqturan elitim amacr ve program grktrlan benzq olan ancak farkh diploma

velveya derecelerde mezun veren Lisans ana sanat dah ve anabilim dah niteli[indeki
programlar anadallarr yeterli derecede temsil edecek tiyelerin yer aldrfr ortak Damqma Kurulu

oluqturabilirler.

MADDE 13- Program Danryma Kuruluna Uye Segimine itiqkin Esaslar

(1) Program Damqma Kuruluna tiye segimine iliqkin esaslar qunlardr:

a) Kurul flyelerinin gOrev siiresi iig yrlla smrltdtr. Gdrev siiresi sona oren tiye, kurumu

tarafindan tekrar dnerilebilir.

b) Kurumlarmr temsilen gdrevlendirilen veya istifa eden iiyelerin, kurumlarrndaki gdrevlerinin

sona eflnesi halinde kurul tiyelikleri de sona erer. Gcirevi sona eren iiyenin yerine kurumu

tarafindan yeni i.iye belirlenir.

c) Kuruldan istifa eden tiyenin yerine kurumu tarafindan yeni tiye belirlenir veya Program

Bagkanmm teklifi ile akademik kurulun karan ile yeni bir kurumdan iiye segilebilir.

g) Damgma Kuruluna tiyelik Program Baqkammn teklifi ve Bdliim Akademik Kurulunun

kararryla sonlandrrrlabilir.

MADDE 14 - Program Danrqma Kurulunun Gdrevleri

(1) Program Damgma Kurulunun gdrevi, Universite Damgma Kurulu gdrevlerinin birimler

ianndaytirtittilmesini kapsar. Enstittiler ve bir programr olan Faktilteler (Diq Hekimli[i, Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon, Hemqirelik, Hukuk, ilahiyat, Veteriner, Trp Faktilteleri gibi) igin

B irim D antqma Kurulunun olugturulmasr yeterlidir.



MADDE 15 - Program Dan$ma Kurulunun Qahgma usulve Esaslan

(1) program Damqma Kurulunun gahqma usul ve esaslart qunlardrr:

a) Damqma Kurulu yrlda en azbitdefa olmak izeteProgram Bagkammn ga[rrsr ile toplanu'

b) Kurul gi,indemi Bagkan tarafindan hazrlant. Giindemin haztlatwasrnda Kurul iiyelerinin

onerileri dikkate ufrrrr. Programm talepleri, dncelikle gtindeme almr ve gdriiqiiltir' Giindem'

toplantl tarihinden en az tigiq gtinti 6nce i.iyelere elektronik ortamda bildirilir'

c) Goriiqlerine baqvurmak amacrylakurul iiyesi olmayankiqi veyakurumtemsilcileri toplanttya

ga[rrrlabilir, gOrtigleri dinlenebilir.

g) Bagkamn katrlamadr[r toplantrlara baqkan yardtmctst baqkanfuk eder'

d) Kurulun, toplanfl tutanaklaflrun hazrrlanmasr, paylaqrlmasr, arqivlenmesi ve rapor hazvlama

iqlerini kapsayan sekretarya gorevi proglam baqkanhprmn gorevlendirmesiyle yiiriitiiliir'

e) Kurul onerileri tavsiye nitelisindedir. Kurul dnerileri, Birim ve Program Kurullaflntn

bilgisine sunulur ve tartiqrlrr. Bu oneriler doprultusunda gergekleqtirilecek faaliyetlere karar

verilir.

fl Program Damgma Kurulu dnerileri ve Program Kurullanrun aldr[r kararlar raporlamr ve

.upo. i'iri- Kalite Doktimantasyon sorumlusuna arqivlenmek iizere gdnderilir'

g) Program kurullarrnda, Program Damqma Kurulundan alman tavsiyeler do[rultusunda

uygulanmasma karar ,.ril.r, fa-aliyetler raporlamr, P19ery Baqkam kararlar ve faaliyetlerin

"VE"f 
*u sonuglan hakkrnda Damgma Kurulunu bilgilendirir.

tiqUNcU SoLUNI

Yiiriirliik ve Yiiriitme

MADDE 16 - Yiiriirliik
Bu Ydnerge Universite Senatosu'nda onaylandr[r tarihte yiiriirlti[e girer'

MADDE 17 - Yiirtitme

Bu Y6nerge htikiimlerini Rektdr ytirtittir.


