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MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 

KAMU ÖZEL VE KARMA SEKTÖR İŞBİRLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

Madde 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Mardin Artuklu Üniversitesi Kamu Özel ve Karma Sektör 

İşbirliği Koordinatörlüğü’nün oluşumunu, görevlerini ve çalışma esaslarını düzenlemektir. 

 

Kapsam 

Madde 2 – (1) Bu Yönerge, Mardin Artuklu Üniversitesi Kamu Özel ve Karma Sektör İşbirliği 

Koordinatörlüğü’nün kurumsal yapısını, faaliyetlerini ve işbirliği şekillerini kapsamaktadır. 

 

Dayanak 

Madde 3 – (1) Bu Yönerge; 04.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 

14.maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

Madde 4 – (1) Bu Yönergede yer alan terimlerden; 

a) Üniversite: Mardin Artuklu Üniversitesi’ni (MAÜ), 

b) Rektörlük: MAÜ Rektörlüğü’nü, 

c) Senato: MAÜ Senatosu’nu, 

ç) Birim: MAÜ’deki tüm akademik birimler ile ilgili araştırma merkezlerini, koordinatörlükleri ve 

idarî birimleri, 

d) MAÜKÖK: MAÜ Kamu Özel ve Karma Sektör İşbirliği Koordinatörlüğü’nü, 

e) MAÜTAS: MAÜ Tarım Sektörü İşbirliği Kurulu’nu, 

f) MAÜSAS: MAÜ Sanayi Sektörü İşbirliği Kurulu’nu, 

g) MAÜHİS: MAÜ Hizmet Sektör İşbirliği Kurulu’nu, 

h) Koordinatör: MAÜKÖK Koordinatörünü, 

ı) Üye: MAÜKÖK Üyesini, 

i) İlgili Kurumlar: Kamu, Özel ve Karma sektör kurumlarını, 

j) Sekretarya: MAÜKÖK Sekretaryasını ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Görevler, Faaliyetler ve Organlar 

Görevler ve Faaliyetler 

Madde 5 – (1) Üniversiteyi ‘bölgesel kalkınma odaklı’ bir kurum hâline getirerek şehrin ve 

bölgenin katma değer seviyesini yükseltmek ana hedefi çerçevesinde; 

a) Şehrin ve bölgenin temel sektörel ve kurumsal fizikî ve dijital envanterini çıkarmak, 

b) Bunların MAÜ tarafından karşılanabilecek temel ihtiyaçlarını tespit etmek, 

c) MAÜ’deki birim personelinin uzmanlıkları itibariyle fizikî ve dijital envanterini çıkarmak, 

d) Söz konusu ihtiyaçlarla kaynakları buluşturmak. 

(2) ‘Sektörel işbirliklerinin artırılması’ ve ‘kurumsal kapasitenin geliştirilmesi’ ara hedeflerine 

yönelik olmak üzere fakat bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, şu faaliyetleri icra etmek: projeler; eğitim 

programları, toplantılar; bilgi destekleri; saha çalışmaları, araştırmalar; istatistikler, iktisadî panoramalar; 

teknoloji transferleri; Ar-Ge; ticarî istihbarat ve strateji; sosyo-kültürel faaliyetler. 

(3) Üniversite ile tarım, sanayi ve hizmet sektörleri bağlamında kamu, özel ve karma sektörler 

arasında geliştirilecek çeşitli işbirliği imkânlarını araştırmak, ilgili stratejileri tespit etmek ve bunlara dair 

kurumsal ve sektörel koordinasyonu sağlamak.  

 

Organlar 

Madde 6 – (1) Organlar; 

a) Koordinatör, 

b) MAÜKÖK Genel Kurulu, 

c) MAÜKÖK Yönetim Kurulu, 

d) MAÜTAS, 

e) MAÜSAS, 

f) MAÜHİS, 

g) Sekretarya, 

h) Danışma Kurulu. 

 

Organların Seçimi 

Madde 7 – (1) Koordinatör; Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından 1 (bir) yıl 

süreyle görevlendirilir. Süre bitiminde Koordinatör tekrar seçilebilir. Koordinatör, kendisine üyeler 

arasından yardımcılar seçebilir. Koordinatörün yokluğunda yardımcılardan en kıdemli olanı görevi 

vekaleten yürütür. Koordinatör yardımcılarının görev süresi koordinatörün görev süresiyle sınırlıdır. 

(2) MAÜKÖK Genel Kurulu, koordinatörün önerisi ile her birimi en az 1 (bir) kişinin temsil 

edeceği biçimde Rektörün onayı ile görevlendirilmek suretiyle oluşturulur. MAÜKÖK Genel Kurul 

üyelerinin görev süresi 1 (bir) yıldır. Görev süresi dolan üye, tekrar seçilebilir. 

https://www.artuklu.edu.tr/kalite
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(3) MAÜKÖK Yönetim Kurulu, koordinatörün önerisi ile koordinatör yardımcıları, kurul 

başkanları ve kurul başkan yardımcılarından Rektörün onayı ile görevlendirilmek suretiyle oluşturulur. 

MAÜKÖK Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 1 (bir) yıldır. Görev süresi dolan üye, tekrar 

seçilebilir. 

(4) MAÜTAS, MAÜKÖK’ün tarım sektörü ile ilgili üyelerinden oluşur. Kurul, koordinatörün de 

onayıyla üyeleri arasından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. 

(5) MAÜSAS, MAÜKÖK’ün sanayi sektörü ile ilgili üyelerinden oluşur. Kurul, koordinatörün de 

onayıyla üyeleri arasından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. 

(6) MAÜHİS, MAÜKÖK’ün hizmet sektörü ile ilgili üyelerinden oluşur. Kurul, koordinatörün de 

onayıyla üyeleri arasından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. 

(7) Sekretarya, MAÜKÖK’ün sekretarya hizmetlerini yerine getirmek üzere Rektörlük tarafından 

tahsis edilen personelden oluşur. Ayrıca; gerekli mekan, araç ve gereç ihtiyacı da Rektörlük tarafından 

karşılanır. 

(8) Danışma Kurulu, MAÜKÖK’e faaliyetlerinde katkı sağlamak maksadıyla İlgili Kurumlardan 

seçilen üyelerden oluşur. 

 

Koordinatörün Görevleri 

Madde 8 – (1) Koordinatörün görevleri şöyledir: 

a) MAÜKÖK Genel Kuruluna başkanlık etmek, 

b) MAÜKÖK Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, 

c) MAÜTAS, MAÜSAS ve MAÜHİS arasında koordinasyonu sağlamak, 

d) MAÜKÖK ve kurul kararlarını Rektörlüğe sunmak. 

 

MAÜKÖK Genel Kurulu’nun Görevleri 

Madde 9 – (1) MAÜKÖK Genel Kurulu, koordinatörün daveti üzerine her eğitim-öğretim yılı 

başında ve sonunda tüm üyelerin katılımıyla olağan toplantılarını yapar. 

(2) Koordinatörün daveti üzerine veya herhangi bir üyenin talebi hâlinde olağanüstü toplantı 

yapılabilir. 

(3) Toplantılar, üyelerin salt çoğunluğu ile gerçekleştirilebilir. 

(4) Kararlar, katılımcıların salt çoğunluğu ile alınır. 

(6) MAÜKÖK Genel Kurulu, bu yönergenin 5.maddesinde belirtilen görevlerin ve faaliyetlerin 

yerine getirilmesinde koordinatöre yardımcı olur. 

 

MAÜKÖK Yönetim Kurulu’nun Görevleri 

Madde 9 – (1) MAÜKÖK Yönetim Kurulu, koordinatörün daveti üzerine tüm üyelerin katılımıyla 

toplantılarını yapar. 

https://www.artuklu.edu.tr/kalite
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(2) MAÜKÖK Yönetim Kurulu, bu yönergenin 5.maddesinde belirtilen görevlerin ve faaliyetlerin 

yerine getirilmesinde koordinatöre yardımcı olur. 

 

MAÜTAS, MAÜSAS ve MAÜHİS’in Görevleri 

Madde 10 – (1) MAÜTAS, tarım sektörü ilgili olmak üzere, bu yönergenin 5.maddesinde belirtilen 

görevlerin ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde koordinatöre yardımcı olur. 

(2) MAÜSAS, sanayi sektörü ilgili olmak üzere, bu yönergenin 5.maddesinde belirtilen görevlerin 

ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde koordinatöre yardımcı olur. 

(3) MAÜHİS, hizmet sektörü ilgili olmak üzere, bu yönergenin 5.maddesinde belirtilen görevlerin 

ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde koordinatöre yardımcı olur. 

 

Sekretaryanın Sorumlulukları 

Madde 11 – (1) Sekretarya, gerekli her türlü işlemi (yazışmalar, ziyaret belgeleri, protokoller, 

projeler, diğer faaliyetler vs.) gerçekleştirir. 

(2) Sekretarya yapılan her işlemi kayıt altına alır. Bilgilerin ve belgelerin fiziksel ve dijital 

arşivlenmesinden ve muhafazasından Sekretarya sorumludur. 

 

Danışma Kurulu 

Madde 12 – (1) Danışma Kurulu, koordinatörlüğün faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya 

çalışmalarıyla koordinatörlüğe katkısı olacağı düşünülen Üniversite öğretim elemanları ile ulusal ve 

uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kamu, özel ve karma kurum-kuruluş temsilcilerinden oluşur. 

Danışma Kurulunu görevleri şöyledir: 

(a) Koordinatörlüğün faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak, 

(b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kurulu’na danışmanlık yapmak, 

(c) Koordinatörlük ile ilgili kurum, kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak, 

(d) Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer konularda önerilerde bulunmak. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kurumlarla İşbirliği Usülleri 

İşbirliği Usulü 

Madde 13 – (1) MAÜKÖK ve kurulları, MAÜ adına ilgili kurumlarla işbirlikleri gerçekleştirebilir. 

(2) MAÜKÖK; MAÜ adına işbirliklerini ilgili kurumlarla protokol imzalamak suretiyle 

gerçekleştirir. 

(3) Gerekli görmesi hâlinde MAÜKÖK, ilgili kurumları da kurullarına ve faaliyetlerine davet 

edebilir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Son Hükümler 

Hüküm Bulunmayan Hâller 

Madde 19 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hâllerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri 

uygulanır. 

 

Yürürlük 

Madde 20 – (1) Bu Yönerge, MAÜ Senatosu’nca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 21 – (1) Bu Yönerge, MAÜ Rektörü tarafından yürütülür. 
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