AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
YERLEŞKE KOORDİNATÖRLÜKLERİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Avrasya Üniversitesi Yerleşke Koordinatörlüklerinin
faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14 ncü maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında;
a) Üniversite: Avrasya Üniversitesini,
b) Rektör: Avrasya Üniversitesi Rektörünü,
c) Yerleşke: Avrasya Üniversitesinin birden fazla enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek
yüksekokulunun bulunduğu bağımsız yerleşim alanını,
ç) Yerleşke Koordinatörü: İlgili yerleşkenin yöneticisini,
d) Yerleşke Koordinasyon Kurulu: Yerleşke Koordinatörü başkanlığında faaliyet gösteren kurulu,
ifade etmektedir.
İKİNCİ BÖLÜM
Koordinatörlüklerin Faaliyet Alanları
Koordinatörlüklerin faaliyet alanları
MADDE 4 - (1) Yerleşke Koordinatörlüklerinin faaliyet alanları:
a) Yerleşkede bulunan Enstitü Müdürleri, Dekanlar, Yüksekokul Müdürleri, Fakülte Bölüm
Başkanları temsilcisi ve diğer yetkililerle (örneğin; yerleşkede bulunan yurt müdürü, güvenlik
müdürü, daire başkanları, öğrenci konseyi yerleşke temsilcisi) yerleşke ile ilgili çalışma ve
yönelimlerde işbirliği yapmak.
b) Yerleşkedeki eğitim-öğretim ve hizmet binalarının yerleşim, tadilat ve değişimlerini
planlamak; inşaat, altyapı problemleri ve diğer fiziki ihtiyaçları talebe dönüştürmek, destek
istemek, çözüme kavuşturmak ve iyileştirmek.
c) Yerleşke içi çevre düzenlemeleri ile peyzaj ve park / otopark düzenlemelerini planlamak.
ç) Yerleşke ile ilgili güvenlik, ulaşım, taşıt ve diğer hizmetlerin planlamasını yapmak.
d) Yerleşke güvenliğini sağlamada güvenlik elemanı, güvenlik donanımı, kamera ve aydınlatma
problemlerini tespit etmek, ilgili birimlere iletmek.
e) Yerleşkelerin tematik yapılanmalarına katkı sağlayabilecek işbirliklerini yerel yönetimler,
bürokrasiler ve sivil toplum örgütleriyle temin etmek ve çalıştay, seminer, konferans, sunum,
sergi, proje gibi çalışmalara yansıtmak.
f) Eğitim-öğretim, kültürel, bilimsel ve sanatsal etkinliklerin planlanması, gerçekleştirilmesi ve
değerlendirilmesi için altyapılar sağlamak.
g) Diğer yerleşke koordinatörlükleri ile işbirliği yapmak.
h) Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü’nün yerleşke içi düzenlemelere ilişkin taleplerine cevap
vermek.
ı) Öğrenci taleplerini ilgili birimlere iletmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yerleşke Koordinatörlüğünün Yönetim Organları ve Görevleri
Koordinatörlüğün yönetim organları
MADDE 5- (1)Yerleşke Koordinatörlüğünün Yönetim Organları; Yerleşke Koordinatörü ve
Yerleşke Koordinasyon Kuruludur. Yazışmaları, koordinatörün yöneticisi olduğu birimin
sekreterliği yapar.
Yerleşke koordinatörü
MADDE 6- (1) Koordinatör, rektör yardımcıları arasından Rektör tarafından iki yıllığına
görevlendirilir.
Yerleşke koordinatörünün görevleri
MADDE 7- (1) Koordinatör, Rektöre karşı yerleşke ile ilgili konularda birinci derecede sorumlu
olup görevleri şunlardır:
a) Koordinatörlüğü temsil etmek.
b) Yerleşke Koordinasyon Kurulunu toplamak ve başkanlık yapmak.
c) Yerleşke içi diğer idareciler ve yöneticiler ile düzenli ve etkin çalışmayı sağlamak.
ç) Koordinatörlüğün çalışma alanları ile ilgili olarak Yerleşke içinde görevlendirilen teknik
personel, sürücü ve diğer personelin çalışmalarını planlamak, denetlemek.
d) Koordinatörlüğün çalışma alanları ile ilgili olarak tahsis edilen taşıt, teknik donanım ve diğer
ekipmanın etkin ve verimli olarak kullanılmasını sağlamak.
e) Yerleşke içindeki etkinlik, çalışma, düzenleme ve stratejiler için gerekli tedbirleri almak.
f) Yerleşke ile ilgili talepleri Rektörlüğe iletmek.
Yerleşke koordinasyon kurulu ve görevleri
MADDE 8- (1) Yerleşke Koordinasyon Kurulu; Yerleşke içindeki birimlerin Dekanları,
Yüksekokul ve Meslek Yüksek Okulu Müdürleri, Enstitü Müdürleri ve Fakülteleri temsilen
bulunan bölümlerin Bölüm Başkanları tarafından oluşturulur.
(2) Yerleşke Koordinasyon Kurulu, Yerleşke Koordinatörünün daveti üzerine en az ayda bir kere
salt çoğunluk sağlanarak toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
(3) Yerleşke Koordinasyon Kurulu, Koordinatörlüğün faaliyet alanları ile ilgili konuları görüşür
ve kararlaştırır.
(4) Yerleşke Koordinasyon Kurulu gerekli gördüğü takdirde alt komisyonlar kurabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 9-(1) Yerleşke Koordinatörlüğünün ihtiyacı olan teknik, idari ve hizmet personeli 2547
Sayılı Kanunun 13 / b - 4 Maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilir.
Yürürlük
Madde 10 - (1) Bu Yönerge, Avrasya Üniversitesi Senatosunda onaylandığı tarihte yürürlüğe
girer.
Yürütme
Madde 11 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Avrasya Üniversitesi Rektörü yürütür. Yönergenin
Yürürlüğe Girdiği Üniversite Senatosunun
Tarihi
Sayısı

