
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 

STRATEJİK HAMMADDELER VE İLERİ TEKNOLOJİ UYGULAMALARI  

İHTİSASLAŞMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç  

MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı; “Yükseköğretim Kurulu Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon 

Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı” kapsamında Munzur Üniversitesi tarafından yürütülen 

“Stratejik Hammaddeler ve İleri Teknoloji Uygulamaları” ihtisaslaşma faaliyetlerinin 

koordinasyonunu ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak için Stratejik Hammaddeler ve İleri 

Teknoloji Uygulamaları İhtisaslaşma Koordinatörlüğü’nün kuruluşu, amaçları, faaliyet alanları, 

organları, organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

 

Kapsam  

MADDE 2 - Bu Yönerge; Munzur Üniversitesi Stratejik Hammaddeler ve İleri Teknoloji 

Uygulamaları İhtisaslaşma Koordinatörlüğü’nün amaçları, yönetim organları, yönetim organlarının 

görevleri ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 

 

Dayanak  

MADDE 3- Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14’üncü maddesine dayanılarak 

hazırlanmıştır.  

 

Tanımlar  

MADDE 4- Bu Yönergede adı geçen;  

1) Vali: Tunceli Vali’sini, 

2) Rektör: Munzur Üniversitesi Rektörü’nü, 

3) Üniversite: Munzur Üniversitesi’ni, 

4) Yürütme Kurulu: Stratejik Hammaddeler ve İleri Teknoloji Uygulamaları İhtisaslaşma Yürütme 

Kurulu’nu, 

5) Koordinatörlük: Stratejik Hammaddeler ve İleri Teknoloji Uygulamaları İhtisaslaşma 

Koordinatörlüğü’nü, 

6) Koordinatör: İhtisaslaşmadan sorumlu Rektör Yardımcısı veya Öğretim Üyesini, 

7) TRB1 Bölgesi: Tunceli, Elazığ, Malatya ve Bingöl illerini kapsayan bölgeyi ifade eder. 

 

 

 

 



İKİNCİ BÖLÜM 

Organlar ve Çalışma Esasları 

 

MADDE 5- Stratejik Hammaddeler ve İleri Teknoloji Uygulamaları İhtisaslaşma 

Koordinatörlüğü’nün organları:  

a) Yürütme Kurulu,  

b) Sektör Meclisi,  

c) Koordinatörlükten oluşur.  

 

Yürütme Kurulunun Oluşumu  

MADDE 6 – (1) Yürütme Kurulu; Rektör’ün Başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur;  

a) Koordinatör ve Yardımcıları 

b) Teknik Çalışma Grubu Temsilcileri, 

c) Eğitim-Öğretim Programları Temsilcisi, 

ç) Kalite Birimi Temsilcisi, 

d) Bilimsel Araştırma Projeleri Temsilcisi,  

e) Teknoloji ve Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Temsilcisi, 

f) Burs Programları Temsilcisi, 

g) Strateji Daire Başkanlığı Temsilcisi,  

ğ) İletişim Stratejileri Temsilcisi,  

h) Basın ve Yayın Birimi Temsilcisi, 

ı) İş Sağlığı ve Güvenliği Temsilcisi, 

i) Bilimsel ve Eğitsel Etkinlikler Temsilcisi, 

j) Laboratuvar Altyapıları Temsilcisi,  

k) Raportör 

(2) Koordinatör, Koordinatör yardımcıları ve Temsilci üyeler, Rektör tarafından atanır. Gerekli 

hallerde Rektör, Yürütme Kuruluna yeni bir üye atayabilir.  

(3) Zorunlu haller dışında yürütme kurulu üyelerinin görev süresi, ihtisaslaşma faaliyetleri süresince 

devam eder. 

 

 

 



Yürütme Kurulu Görevleri  

MADDE 7- Yürütme kurulunun görev ve sorumlulukları:  

a) İhtisaslaşma kapsamında yürütülecek olan faaliyetleri planlamak, eş güdümü sağlamak ve 

çalışmaları izlemek,  

b) Teknik çalışma grupları tarafından yürütülen Ar-Ge faaliyetlerini izlemek, planlamalar yapmak 

ve yön vermek, 

c) Üniversite bünyesinde İhtisaslaşma alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü programların 

açılmasını planlamak, takip etmek ve ilgili birime sunmak, 

ç) İhtisaslaşma kapsamında kalite çalışmalarını planlamak, koordinasyonunu sağlamak ve izlemek,  

d) İhtisaslaşma alanını teşvik edecek şekilde bilimsel araştırma projelerinin planlanmasını 

sağlamak, 

e) İhtisaslaşma alanını kapsayan üniversite dışı proje çağrıları ile alakalı tanıtım faaliyetleri 

yürütmek, makale ve bildiri gibi proje çıktılarının takibi ile raporlanmasını gerçekleştirmek, 

f) YÖK 100/2000, SAYP, TÜBİTAK Sanayi Doktora gibi burs programlarına dahil bursiyerlerin 

takibini, öğrencilerin burs programlarına teşvikini ve çağrı dönemlerinin duyurulmasını sağlamak, 

g) Üniversite stratejik planının ve hedeflerinin ihtisaslaşma alanı dikkate alınarak güncellenmesini 

sağlamak, 

ğ) Tanıtım ve iletişim faaliyetleri ile alakalı stratejiler geliştirmek, 

h) Üniversite genelindeki laboratuvarların iş sağlığı ve güvenliği standartlarına göre takibini 

sağlamak, 

ı) İhtisaslaşma konusu ile alakalı çalıştay, sempozyum ve kongreler düzenlemek, eğitim, sertifika 

ve faaliyet raporlarının takibini yapmak, 

i) İhtisaslaşma alanında bölgesel ve ulusal düzeyde özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları ile 

işbirliklerinin geliştirilmesi, protokollerin hazırlanması ve takibini sağlamak, 

j) İhtisaslaşma faaliyetleri sırasında ortaya çıkan diğer konuları değerlendirmek, karara bağlamak 

ve gerekli tedbirleri almak. 

 

Yürütme Kurulunun Çalışma Esasları  

MADDE 8- Yürütme Kurulunun çalışma esasları:  

a) Yürütme Kurulu, gerekli hallerde önceden belirlenen gündem maddelerini görüşmek üzere 

toplanır, 

b) Yürütme Kurulu başkanı gerektiğinde kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir, 

c) İhtisaslaşma yürütme kurulu başkanı koordinatör aracılığı ile yürütme kurulunun çalışmalarını 

koordine eder ve düzenler, 

ç) Toplantı gündemi en az 3 (üç) gün önceden kurul üyelerine bildirilir.  



d) Toplantı gündemindeki konular, yapılan değerlendirmeler ile alınan kararlar raportör tarafından 

tutanak altına alınır ve üyeler tarafından imzalanır.  

Koordinatörlük  

MADDE 9- Koordinatörlük; bir koordinatör ve en çok iki koordinatör yardımcısı ile görevli diğer 

uzman personelden oluşur.  

 

Koordinatör  

MADDE 10- Rektör, bir rektör yardımcısını veya bir öğretim üyesini koordinatör olarak görevlendirir 

ve gerekli görmesi durumunda değiştirebilir. Koordinatör çalışmalarında kendisine yardımcı olmak 

üzere üniversite öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişiyi koordinatör yardımcısı olarak Rektörün 

onayına sunar.  

 

Koordinatörün Görevleri  

MADDE 11- Koordinatörün görevleri;  

a) Yürütme Kurulu Başkanına karşı sorumlu olarak Yürütme Kurulunun çalışmalarını koordine 

eder ve düzenler, 

b) Sektör Meclis Başkanına karşı sorumlu olarak Sektör Meclisinin çalışmalarını koordine eder ve 

düzenler, 

c) Teknik çalışma gruplarının koordinasyonunu ve lojistik ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlar,  

ç) Yürütme Kurulu gündemlerini en az 3 (üç) gün ve Sektör Meclisi toplantı gündemlerini en az 7 

(yedi) gün önceden ilgili üyelere bildirir, 

d) Yürütme Kurulu tarafından belirlenen diğer görev ve hedeflerin koordinasyonunu sağlar. 

 

Sektör Meclisinin Görevleri  

MADDE 12 – (1) Sektör Meclisi; Vali Başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur; 

1) Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 

2) Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri ve TRB1 Bölgesi İl Koordinatörleri, 

3) TRB1 Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odaları Başkanları, 

4) TRB1 Bölgesi Sanayi ve Teknoloji İl Müdürleri, 

5) TRB1 Bölgesi KOSGEB İl Müdürleri, 

6) TRB1 Bölgesi Organize Sanayi Bölge Müdürleri, 

7) Yürütme Kurulu Başkanı, Koordinatör ve Yardımcıları, 

(2) Gerekli hallerde Rektör, Vali ile istişare ederek Sektör Meclisine yeni bir üye atayabilir.  

 

MADDE 13- Sektör Meclisi görev ve sorumlulukları;  



a) İhtisaslaşma alanı olan stratejik hammaddeler ve ileri teknoloji uygulamaları konusunda TRB1 

bölgesinde yürütülen faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, iyi uygulama örneklerinin 

yaygınlaştırılmasını sağlamak, ihtisaslaşma faaliyetleri hakkında görüş ve politika oluşturulması amacı 

ile Yürütme Kurulu’na teklifte bulunmak.  

b) Stratejik hammaddeler ve ileri teknoloji uygulamaları alanında ekosistemin geliştirilebilmesi için 

kamu veya özel kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ile bilimsel ve teknik işbirliği, müşterek 

çalışmalar planlanması hususunda tavsiyelerde bulunmak. 

 

Sektör Meclisinin Çalışma Esasları  

MADDE 14- Sektör Meclisin çalışma esasları;  

a) Vali’nin başkanlığında yılda en az 1 (bir) defa olağan olarak toplanır. Yürütme Kurulu 

Başkanı’nın önerisi ve Vali’nin daveti üzerine olağanüstü toplantıya çağrılabilir.  

b) Sektör Meclis Başkanı’nın toplantıya katılamaması durumunda toplantıya Rektör başkanlık eder.  

c) Sektör Meclis Başkanı çalışmaları koordine eder ve düzenler.  

ç) Sektör Meclisi üyeleri toplantıya katılamamaları durumunda yerine toplantıya katılmak üzere bir 

temsilci görevlendirebilirler.  

d) Toplantı gündemi 7 (yedi) gün önceden Koordinatör tarafından kurul üyelerine bildirilir.  

e) Toplantıda gündemdeki konular, yapılan değerlendirmeler ve alınan kararlar, Koordinatör 

tarafından tutanak altına alınır ve Sektör Meclis üyeleri tarafından imzalanır.  

f) Sektör Meclis’in sekretaryası Koordinatörlük tarafından yürütülür.  

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Yürürlük  

MADDE 15- (1) Bu Yönerge, Munzur Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe 

girer.  

 

Yürütme  

MADDE 16- (1) Bu Yönerge hükümlerini Munzur Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

Yönergenin Kabul Edildiği Senato Kararının 

Tarihi Sayısı 

  



 


