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İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 

KURUMSAL İŞ BİRLİĞİ VE DIŞ 

PAYDAŞ YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç ve Kapsam 
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Aydın Üniversitesinin ulusal ve uluslararas ı 
kurumsal işbirlikleri ile dış paydaşlarla sürdürülebilir işbirliğini sağlamak ve bilgi paylaşımında 

bulunmak üzere kurumsal iş birliklerini, dış paydaş seçimini ve bunların çalışma usul ve esaslarını 
belirlemektir. 

Dayanak 

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Genel Kurulunun 22.12.2008 tarih ve 24 sayılı 

oturumunda alınan kararların (2008.24.2562) 11/a maddesine dayanarak 2547 Sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 14. maddesinin verdiği yetkiye göre düzenlenmiştir. 

 

Tanımlar 

MADDE 3 - (1) Bu Yönergede geçen; 

a) Birim: Eğitim programını yürüten Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Meslek 
Yüksekokullarının Bölüm/Programları, 
b) Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü, 
c) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini 
ifade eder. 
d) Dış Paydaş: Kurumla doğrudan veya dolaylı ilişkisi olan kurum dışı kişi ve 
kuruluşlardır. 
e) Kurumsal İşbirliği: İstanbul Aydın Üniversitesinin eğitim kalitesini yükseltebilmek, dış 
paydaşlara ulaşabilmek ve uluslararası alanda tanınırlığını artırabilmek için ikili sözleşmeler 
veya çok taraflı anlaşmalarla yapılan işbirlikleridir. 

 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

 

Kurumsal İş Birliği ve Dış Paydaş Kurulu 

Organ, Görev ve Sorumlulukları 

 

Kurumsal İş Birliği ve Dış Paydaş Kurulu 
MADDE 5 - (1) Kurumsal İş Birliği ve Dış Paydaş Kurulu, Üniversite ve birimlerinde yürütülen 

faaliyetlere ilişkin görüş bildiren ve öneriler sunan kuruldur. Üniversitede Kurumsal İş Birliği ve 
Dış Paydaş Kurulu Eğitim Komisyonu tarafından kendi üyeleri arasından ve üniversitedeki diğer 

birimlerde görev yapan öğretim üyeleriyle kurulur. 
(2) Kurumsal İş Birliği ve Dış Paydaş Kurulu; Eğitim Komisyonu Başkanı, Kalite Koordinatörü ve 
yardımcıları, eğitim birimlerinin temsilcileri, Üniversite öğrenci konsey başkanı, varsa ilgili meslek 

odası birimi temsilcisi ile Eğitim Komisyonu Başkanı tarafından uygun bulunan ve aşağıdaki 
şartları sağlayan dış paydaşlardan oluşur. 



 

Dış Paydaş Olarak Kabul Edilme Şartları: 

1. İlgili birimin meslek alanlarıyla ilgili odadan meslek odası temsilcisi olması, 

2. Sektörde en az 5 yıldır faaliyet sürdürüyor olması, 

3. Üniversitemiz öğrencilerinden en az 3 tanesine bünyesinde staj/yerinde 

uygulama yaptırmış olması, 

4. Eğitim Komisyonu Başkanı ve eğitim birimi temsilcisi tarafından belirlenen 
ve sektörün önde gelen markası olarak kabul edilen işletmelerin/firmaların 

temsilcileri olması, 
5. Dış paydaş olarak çalışacak kurum ve kuruluşların çalışanlarına yasal hakları ve 

diğer sendikal hakları tanınmış olması. 

 
Kurumsal İşbirliği Şartları: 

Uluslararas ı alanda iş birliği yapılacak üniversitenin belirlenmesi ilişkin kriterler: 

1. İlgili üniversitenin NARIC tarafından tanınırlığı olması, 

2. İlgili üniversitenin YÖK tarafından tanınırlığı olması, 

3. İlgili üniversite ile ortak çalışılabilecek alanların tespiti, 

4. İlgili üniversitenin üniversitemizle aynı fakültelerde İngilizce bölümlere 
sahip olması. 

Uluslararas ı Alanda İşbirliği Yapılacak Kurumların Belirlenmesi: 

1. Eğitimle ilgili uluslararası faaliyet göstermek için oluşturulan kurullara 
kurucu olarak dahil olmak, 

2. İlgili uluslararası kuruluşun kuruluşundan itibaren 3 yıllık sürenin geçmiş 
olması, 

3. İlgili Kuruluşa en az 5 farklı ülkeden 25 üniversitenin üye olması 

 

Ulusal alanda İşbirliği Yapılacak Kurumların Belirlenmesi: 

1. İlgili kamu kuruluşları tarafından yükseköğretim alanında oluşturulan kurul 

ve komiteler, 

2. Eğitim alanında resmi birimlerce yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar 

3. Meslek odası veya işveren birlikleri ile bunlara ait birimler. 

(3) Kurumsal İş Birliği ve Dış Paydaş Kuruluna Eğitim Komisyonu başkanlık 

yapar. 
(4) Kurumsal İş Birliği ve Dış Paydaş Kurulu çalışmalarının sekretaryası İstanbul 

Aydın Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü tarafından yürütülür. 
 

Kurul üyeleri ve görev süreleri 
MADDE 6 - (1) Üyelerin görev süresi üç yılla sınırlıdır. Görev süresi sona eren üye, tekrar 
seçilebilir. 

(2) Kurumlarını temsilen görevlendirilen üyelerin, kurumlarındaki görevlerinin sona ermesi 
halinde kurul üyelikleri de sona erer. 

 

 

 

 

 



Kurumsal İş Birliği ve Dış Paydaş Kurulu görevleri 
MADDE 7 - (1) Kurul kararları tavsiye niteliğindedir. Kurul, toplantıda hazır bulunan üyeleri 
ile toplanır ve kararlar, katılanların oy çokluğu esasına göre alınır. 

(2) Kurumsal İş Birliği ve Dış Paydaş Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Gündem programını inceleyerek, görüş ve önerilerini Kurul Başkanına iletmek, 

Birim Dış Paydaş Kurullarının amaca uygun çalışmasını sağlamak ve bu kurullarda gelen 
önerileri değerlendirmek, 

a) Birimlerin faaliyet gösterdiği alanlardaki kamu ve özel sektör kurum, kuruluş ve meslek 

odaları ile iş birliği geliştirmek, 
ç) Dış paydaşların talep ve önerileri üzerine fikir alışverişinde bulunmak, 

b) Eğitimde kalitenin artırılmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve sürekli 
iyileştirilmesine yardımcı olmak. 

Çalışma Takvimi 
MADDE 9 - (1) Kurumsal İş Birliği ve Dış Paydaş Kurulu, Eğitim Komisyonu Başkanı 
tarafından tüm üyelere yapılan davet ile yılda en az bir kez toplanır. Eğitim Komisyonu 

Başkanının gerekli gördüğü hallerde olağanüstü toplanabilir. Kurul toplantı tarihleri yazılı ya da 
elektronik olarak duyurulur. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

Yürürlük ve Yürütme 

 

Yürürlük 
MADDE 10 - (1) Bu Yönerge, İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği 

tarihten itibaren yürürlüğe girer. 
 

Yürütme 

MADDE 11 - (1) Bu Yönergeyi İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür. 


