T.C.
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi
danışma kurulunu oluşturmak, kurulun çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Hayvan
Hastanesinin kamu ve özel sektör kuruluşları ile diğer paydaşlar arasındaki iş birliğini ve bu iş
birliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla oluşturulan Fakülte Danışma Kurulunun
faaliyetleri ile ilgili hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu yönerge, 04.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun
44. Maddesinin (f) fıkrası, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 08.10.2016 tarih ve 29851 sayılı
“Yükseköğretim Kurumlarında Danışma Kurulu Oluşturulmasına İlişkin Yönetmelik”
hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- (1) Bu yönergede geçen;
1) Fakülte: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesini,
2) Fakülte Danışma Kurulu: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesini Danışma
Kurulunu,
3) Rektör: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,
4) Senato: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunu,
5) Üniversite: Sivas Cumhuriyet Üniversitesini,
6) Üniversite Danışma Kurulu: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Danışma Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kurulun Tanımı, Oluşturulması, Kaldırılması ve
Kurul Üyelerinin Belirlenmesi
Danışma kurulunun tanımı
Madde 5- (1) Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Danışma Kurulu
ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri takip ederek, Fakültede eğitim-öğretim, araştırma
faaliyetleri ve topluma hizmet sunumları öncelikli olmak üzere; Fakülte ile ilgili programlara
çeşitli konularda katkı sağlamak; kamu, özel sektör kuruluşları ve diğer paydaşlar arasında güçlü
bir işbirliği zemini oluşturmak, bu iş birliğinin sürdürülebilmesini sağlayacak faaliyetlerde
bulunmak; Fakülteyi geliştirecek projeler üretmek amaçlarıyla tavsiye niteliğinde görüş ve öneri
bildiren kuruldur.
Danışma kurulunun oluşturulması ve kaldırılması
Madde 6- (1) Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde oluşturulacak
kurul Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Danışma Kurulu adı ile anılır (SCÜVETDAK)
(2) Danışma Kurulu, madde 7’de belirtilen şekliyle oluşturulur; Dekanın teklifi, Fakülte
Kurulu kararı ve Senato onayı ile kurulur, gerektiğinde aynı usulle kaldırılır.
Danışma kurulu üyelerinin belirlenmesine ilişkin esaslar
Madde 7- (1) Siyasî partilerin merkez ve taşra teşkilatındaki yöneticileri, yönetim, yürütme
ve denetim kurulu üyeleri danışma kurulunda yer alamaz.
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(2) Üniversite dışından Danışma Kurulunda yer alacak üyeler, Fakülte içinden Kurulda yer
alacak üyelerin aralarında yapacağı ilk toplantıda belirlenir.
(3) Danışma kurulu; Dekan başkanlığında Dekan Yardımcıları, Fakülte Kurulu üyeleri,
Fakülte Öğrenci Temsilcisi ile bu üyelerin seçeceği; içlerinden en az birinin fakültemiz mezun
öğrencilerinden olmak üzere kamu, özel sektör, meslek ve sivil toplum kuruluşlarının
temsilcilerinden oluşur.
Danışma kurulun oluşturulması
Madde 8- (1) Kurul başkanı ve 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.
(2) Kurumu temsilen görevlendirilen üyelerin, kurumdaki görevlerinin sona ermesi
durumunda kurul üyelikleri son bulur. Yerine atananlar devam ederler.
(3) Kurul üyeliği fahridir.
(4) Seçilmiş üyelerin mazeret belirtmeksizin üç kez toplantıya gelmemesi halinde üyeliği
düşer.
(5) Üyeliği düşen üyenin yerine, üye seçiminde izlenen yol takip edilerek yeni üye seçilir.
(6) Kurul gerekli görülen durumlarda, kurulun çalışmalarına yardımcı olmak üzere
toplantılara üye olmayan yeni isimler çağırabilir ve alt çalışma grupları kurabilir. Çalışma
gruplarının görevlerini ve görev süresini Danışma Kurulu belirler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları
Danışma kurulunun çalışma usulü
Madde 9- (1) Dekan kurula kendisi başkanlık edebileceği gibi yardımcılarından birisini de
başkan olarak görevlendirebilir.
(2) Danışma Kurulunun raportörlüğünü ve sekretaryasını fakülte sekreterliği yürütür.
Kurulun gündemi kurul başkanı tarafından hazırlanır. Gündemin hazırlanmasında kurul üyelerinin
önerileri dikkate alınır. Kurul üyeleri, Kurul Başkanınca belirlenen ve kendilerine önceden
gönderilen gündeme ek madde teklif edebilir, oluşan gündeme göre görüş ve önerilerini sunar.
(3) Fakülte Danışma Kurulu, fakülte sekreterliğinin tüm üyelere yaptığı davet ile bahar ve
güz yarıyıllarında olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Kurul toplantı tarihi, yeri, saati ve
toplantı gündemi ile varsa gündeme ilişkin raporlar ve diğer belgeler fakülte sekreterliği tarafından
en az 5 gün önce üyelere elektronik ortamda duyurulur.
(4) Gerekli durumlarda Başkanın çağrısı üzerine kurul olağanüstü toplanabilir.
(5) Kurul üyeleri, Kurul Başkanınca belirlenen ve kendilerine önceden gönderilen gündemi
inceler, görüş ve önerilerini Kurul sekretaryasına yazılı olarak veya elektronik ortamda iletir.
(6) Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanarak katılanların salt çoğunluğuyla
karar alır; çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşit olması halinde kurul başkanının bulunduğu taraf
çoğunlukta sayılır.
(7) Kurul üyesi olmayan kişilerin toplantıya çağrılması durumunda bu kişiler oylamaya
katılamazlar.
(8) Toplantı esnasında tutulan tutanaklar, toplantı sonrası Kurul üyelerine yazılı olarak/
elektronik ortamda iletilir.
(9) Danışma Kurulunun almış olduğu kararlar, bağlayıcı olmayıp, tavsiye niteliğindedir.
Kurul kararları; ilgisine göre, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulunun bilgisine sunulur ve
bu kurullarda tartışılır.
(10) Fakülte Sekreterliği genel bir faaliyet raporu hazırlar ve en geç Aralık ayının sonuna
kadar rektörlük makamına iletir.
(11) Aşağıdaki belgeler, ilk kez katılan üyelere veya kapsamında değişiklik olması halinde
tüm üyelere gönderilir:
1) Veteriner Fakültesinin misyonu ve vizyonu
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2) Veteriner Fakültesinin hedefleri,
3) Veteriner Fakültesi hakkında genel bilgiler,
4) Veteriner Fakültesinin yeterlilikleri ve ders müfredatı,
5) Veteriner Fakültesi Danışma Kurulu Yönergesi
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Danışma Kurulunun Görev ve Sorumlulukları
Danışma kurulunun görevleri
Madde 10- (1) Fakülte Danışma Kurulunun görevleri şu şekildedir:
1) Üniversite dışından Fakülte Danışma Kurulunda yer alacak üyeleri Üniversite
Senatosuna önermek,
2) Fakültenin faaliyet gösterdiği alanlardaki kamu ve özel sektör, kurum, kuruluş ve meslek
odaları ile iş birliği yaparak ilgili alanlarda uygulama çalışmalarına destek sağlamak,
3) Fakültenin ders müfredatlarının güncellenmesi konusunda gerekli çalışmalar yapmak ve
konuyla ilgili tavsiye kararları almak,
4) Özellikle uygulamaya yönelik derslerin uygulamalarının nasıl yapılması gerektiği
konusunda ilgili Dekana tavsiyelerde bulunmak,
5) Bölüm / ana bilim dalı ile ilgili proje önerilerinde bulunmak,
6) İlgili meslek alanlarında kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu konularda proje,
seminer, tez çalışmaları, panel, sempozyum, çalıştay vb. bilimsel etkinliklerin yapılmasına ilişkin
önerilerde bulunmak,
7) Kamu ve özel sektörün bilgi birikimi ve deneyimlerinin öğrencilere aktarılması ve
motivasyonlarının artırılması amacıyla konuk konuşmacı önerilerinde bulunmak,
8) Yeni bölüm/ ana bilim dalı açılması konusunda Rektörlük Makamına önerilecek bölüm/
ana bilim dalı taslakları hakkında araştırma çalışmaları yapmak, görüş ve öneri raporu hazırlamak,
9) Ulusal ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda çeşitli tavsiye kararları almak ve
Dekanlık Makamına önermek,
10) Alt danışma kurullarında alınan kararları bir rapor halinde Dekanlık Makamına
sunmak,
11) Gerekli görülen durumlarda kurulun çalışmalarına yardımcı olmak üzere komisyonlar
kurmak,
12) Üniversite Danışma kurulunun vereceği diğer görevleri yapmak.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük
Madde 11- (1) Bu yönerge Senato tarafından kabul edildiği 03.04.2019 tarihinde yürürlüğe
girer.
Yürütme
Madde 12- (1) Bu yönergeyi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü adına Veteriner
Fakültesi Dekanı yürütür.
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