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T.C.  

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 

DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ 

 

DAYANAK 

MADDE 1:  

Bu Yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun değişik 7/d–2 maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

AMAÇ ve KAPSAM 

MADDE 2:  

Amaç:  

Bu yönergenin amacı, öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği temeline dayanan, üniversitenin 

akademik ve idari birimleriyle işbirliği içinde ulusal ve uluslararası platformda danışmanlık ve 

koordinasyon hizmeti vermek, ikili anlaşmaların program ve projeler çerçevesinde başlatılmasına 

zemin hazırlamak, bu ilişkileri başlatmak, yürütmek ve geliştirmek üzere Rektörlüğe bağlı olarak 

kurulan Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’nün kuruluş, işleyiş ve görev esaslarını düzenlemektir. 

 

Kapsam: 

Iğdır Üniversitesi’nin uluslararası akademik etkinliklerini düzenlemek, geliştirmek ve gerçekleşmesine 

yardımcı olmak üzere Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’nün kuruluş ve 

çalışma esaslarını içerir. 

 

TANIMLAR 

MADDE 3:  

a. Dış İlişkiler Koordinatörlüğü için “Koordinatörlük”, 

b. Dış İlişkiler Koordinatörü için “Koordinatör”, 

c. Dış İlişkiler Danışma Kurulu için “ Danışma Kurulu”, 

d. Dış İlişkiler Birim Koordinatörleri için “Birim Koordinatörleri” 

e. Iğdır Üniversitesi için “Üniversite”, 
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f. Iğdır Üniversitesinin Rektörü için “Rektör”, 

Kelimeleri kullanılacaktır. 

 

DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YAPISI  

MADDE 4:  

a. Koordinatör 

b. Dış İlişkiler Danışma Kurulu 

c. Dış İlişkiler Birim Koordinatörleri 

d. Dış İlişkiler Alt Birim Koordinatörleri 

 

KOORDİNATÖR  

MADDE 5:  

a. Koordinatör, Rektör Yardımcıları arasından iki (2) yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilir. 

Süresi biten koordinatör tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan koordinatörün yerine 

Rektör tarafından aynı şekilde görevlendirme yapılır. 

b. Koordinatör görevi başında bulunmadığı zamanlarda koordinatörün belirleyeceği birim 

koordinatörlerinden birisi Rektörün onayı alınarak vekâleten görevlendirilebilir.  

 

KOORDİNATÖRÜN GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI 

MADDE 6:  

a. Koordinatörlüğün faaliyet alanları çerçevesinde üniversitenin ulusal ve uluslararası ilişkilerini 

koordine etmek, 

b. Danışma kurulunu toplamak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek, 

c. Birim Koordinatörlerinin koordinasyonunu ve etkin çalışmasını sağlamak, 

d. Yılsonu çalışma raporlarını ve yeni çalışma programını danışma kurulu ile birlikte hazırlayarak 

Rektörlüğe sunmak. 
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DIŞ İLİŞKİLER DANIŞMA KURULU  

MADDE 7:  

1. Danışma Kurulu, koordinatör ve birim koordinatörlerinden oluşur fakat ihtiyaç halinde Rektör 

tarafından en çok beş üye daha görevlendirilebilir.  

2. Rektör ve/veya diğer Rektör Yardımcıları danışma kurulu toplantılarına katılabilirler.  

3. Danışma Kurulu, ayda en az bir defa toplanır. Koordinatör gerekli gördüğü durumlarda Danışma 

Kurulunu toplantıya çağırır. 

4. Kurul üyeliği için uluslararası akademik ilişkiler konusunda deneyimli yabancı dile sahip olma 

özellikleri göz önünde bulundurulur. 

5. Koordinatör, Danışma Kurulunun başkanıdır. 

6. Kurul, üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur. 

7. Kararlar açık oy ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Eşit oy halinde başkanın oyu kararı belirler. 

 

BİRİM KOORDİNATÖRLERİ 

MADDE 8: 

1. Fakültelerde dekan veya yardımcılarından biri, yüksekokul, meslek yüksekokulları ve enstitülerde 

ise müdür veya yardımcılarından biri Rektör tarafından Birim Koordinatörü olarak atanır. 

2. Birim Koordinatörleri görevi başında bulunmadığı zamanlarda koordinatörün belirleyeceği alt 

birim koordinatörlerinden birisi Koordinatörün görüşü ile Rektörün onayı alınarak vekâleten 

görevlendirilebilir.  

3. Birim Koordinatörünün görev süresi bulunmuş olduğu idari görev süresi ile sınırlıdır. Görev süresi 

dolan Birim Koordinatörünün yerine idari göreve atanan kişi Birim Koordinatörü olarak göreve 

başlar. 

 

BİRİM KOORDİNATÖRLERİNİN GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI 

MADDE 9:  

Birim koordinatörleri, kendisine bağlı alt birim koordinatörlerinin faaliyetlerini koordine ederek 

atandığı birim ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesini sağlar ve faaliyetlerle ilgili olarak koordinatöre bilgi 

verir ve onayını alır. Danışma Kurulu’nun aldığı kararların kendi birimlerinde uygulanmasını sağlarlar. 
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ALT BİRİM KOORDİNATÖRLERİ 

MADDE 10: 

Fakültelerde bölüm başkanı, yüksekokul veya meslek yüksekokullarında bölüm başkanları ile bölüm 

koordinatörleri ve enstitülerde enstitü müdür yardımcılarından biri Alt Birim Koordinatörleri olarak 

Rektör tarafından görevlendirilirler.  

 

ALT BİRİM KOORDİNATÖRLERİNİN GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI 

MADDE 11: 

Alt Birim Koordinatörleri Kendi birimleri ile ilgili faaliyetleri yürütür ve faaliyetlerle ilgili olarak 

Birim Koordinatörüne bilgi verir ve birim koordinatörüne karşı sorumludur.  

Alt Birim Koordinatörünün görev süresi bulunmuş olduğu idari görev süresi ile sınırlıdır. Görev süresi 

sona eren Alt Birim Koordinatörünün yerine idari göreve atanan kişi Alt Birim Koordinatörü olarak 

göreve başlar. 

 

DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜNÜN FAALİYET ALANLARI 

MADDE 12: 

1. Uluslararası eğitim ile ilgili konuları incelemek, değerlendirmek ve üniversitede hayata 

geçirilmesini sağlamak, 

2. Yurt dışındaki üniversite ve akademik kurumlarla yapılan uluslararası anlaşmaları hazırlamak, 

mevcut anlaşmaları değerlendirmek ve uygulamaları izleyip geliştirmek,  

3. Yurt dışındaki araştırma kurumlarıyla yapılan uluslararası anlaşmaları değerlendirmek ve 

uygulamaları izleyip geliştirmek, 

4. Uluslararası alanda ortak girişimlerde etkin rol oynamak amacıyla diğer üniversiteler ve bilimsel 

kuruluşlarla işbirliği sağlamak, 

5. AB ülkelerindeki eğitim olanaklarını araştırmak, özellikle yürürlükteki Erasmus, Socrates, Youth, 

Leonardo da Vinci vb. eğitim programlarını izlemek, öğrenci ve öğretim elemanlarının 

bilgilendirmek ve üniversitemizin AB eğitim Programları ile entegrasyonunu sağlamak, 

6. Uluslararası araştırma alanında ortak girişimlerde etkin rol oynamak amacıyla diğer üniversiteler 

ile bilimsel işbirliğini sağlamak, 

7. Üniversitemiz birimlerinde uluslararası araştırma ilişkilerinde akademik danışmanlık yapmak, 
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8. Üniversitemizde Avrupa Kredi Transfer Sistemi’nin (ECTS) uygulanmaya geçirilmesi ve 

yürütülmesi için gerekli çalışmaları gerçekleştirmek, 

9. Üniversitemiz birimlerine uluslararası eğitim ilişkilerinde akademik danışmanlık yapmak, 

10. Üniversitenin uluslar arası tanıtımını sağlamak, akademik ilişkileri arttırmak, uluslar arası 

akademik ve bilimsel organizasyonlarda daha etkin biçimde temsil edilmesini sağlamak, kongre, 

konferans, sempozyum, seminer, panel, sergi vb. etkinliklerin düzenlenmesine yardımcı olmak, 

11. Rektör tarafından verilen diğer görevlerle birlikte uluslararası akademik ilişkiler kapsamında her 

türlü araştırma, inceleme, organizasyon ve değerlendirme faaliyetlerini yapmak, 

 

PERSONEL İHTİYACI 

MADDE 13:  

Koordinatörlüğün akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı koordinatörün önerisi üzerine, 2547 

sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b maddesine göre Rektörün görevlendireceği personel tarafından 

karşılanır. 

 

BÜTÇE 

MADDE 14:  

Koordinatörlüğün içinde bulunduğu yıl için planladığı ve önceki yıl yaptığı faaliyetler dikkate 

alınarak, Koordinatörlük faaliyetlerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi için Rektörlük 

makamının takdir edeceği miktarda bir bütçe sağlanır. 

 

YAZIŞMALAR 

MADDE 15: 

a. Üniversite içindeki birimlerle iletişimi sağlamak amacıyla koordinatörlükçe hazırlanan yazılar 

koordinatörün imzasıyla çıkar, Rektör veya ilgili rektör yardımcısının üst yazısıyla ve yazı işleri 

vasıtasıyla dağıtılır. 

b. Yurtiçindeki kurum ve kuruluşlarla iletişimin sağlanması için hazırlanan yazılar koordinatörün 

imzasıyla çıkar ve Rektörlük Makamının üst yazısıyla dağıtılır. 



 

 6 

c. Yurtdışına gönderilecek yazılar Koordinatörlük tarafından hazırlanır ve denklik (mütekabiliyet) 

esasına göre imzalanarak yazı işleri vasıtasıyla gönderilir. 

d. Yurtdışından gelen yazılar değerlendirilmek ve ilgili birime ulaştırılmak üzere Koordinatörlüğe 

gönderilir. 

e. Akdi nitelikli yazışmalarda Rektör veya yetkili kılınan rektör yardımcısının imzası şarttır. 

f. Tüm yazışmalar gelen ve giden defterine işlenerek arşivlenir. 

g. Yönergede yer almayan hususlarda Genel Mevzuat hükümleri uygulanır. 

 

DEĞİŞİKLİK  

MADDE 16:  

Kuruluş ve çalışma esaslarına ilişkin bu yönerge ile ilgili değişiklik Kurul üyelerinin tam sayısının üçte 

iki çoğunluğunun kararı ve Rektörün onayı ile gerçekleşir. 

 

YÜRÜRLÜK  

MADDE 17:  

Bu yönerge Iğdır Üniversitesi Senatosu’nun onayı ile yürürlüğe girer. 

 

YÜRÜTME 

MADDE 18:  

Bu Yönerge hükümlerini Üniversite Rektörü yürütür. 


