
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 

BÖLGESEL KALKINMA ODAKLI İHTİSASLAŞMA PROJESİ YÖNERGESİ * 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1. Bu yönergenin amacı; Yozgat Bozok Üniversitesi Bölgesel Kalkınma Odaklı 

Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi faaliyetlerinin yönetilmesi için, “Yozgat Bozok 

Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü (YOBÜKEN)” kurulumu, proje faaliyetleri için 

kurulların oluşturulması ile görev ve sorumlulukları hakkındaki usul ve esasları 

düzenlemektir. 

 

Kapsam  

MADDE 2. Bu yönerge, Yozgat Bozok Üniversitesi Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon 

Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesiyle ilgili faaliyetlerin uygun bir şekilde yönetilmesi 

amacıyla; YOBÜKEN’in kurulması, proje koordinatörlüğünün, araştırma gruplarının, 

yürütme ve danışma kurulunun oluşturulması gibi yönetim organları ile yönetim organlarının 

görevleri ve çalışma şekillerine dair çeşitli hükümleri kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3. Bu yönerge, 2547  Sayılı  Yükseköğretim  Kanununun  14 üncü   maddesine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4. Bu yönergede adı geçen; 

 

Üniversite: Yozgat Bozok Üniversitesini, 

 

Rektörlük: Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünü, 

 

Rektör: Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörünü, 

 

Senato: Yozgat Bozok Üniversitesi Senatosunu, 

 

Proje: Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından yürütülen Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon 

Farklılaşması ve İhtisaslaşması temelinde; “Sürdürülebilir Biyomalzeme ve Biyoenerji 

için: Endüstriyel Kenevir” Projesini ifade eder. 

 

Koordinatörlük: Proje kapsamında oluşturulan araştırma gruplarının koordinasyonundan        

            Sorumlu birimi, 

 

Proje Koordinatörü: Proje konusu ile ilgili tüm çalışmaları ve çalışma gruplarının  

             koordinasyonunu  sağlayan kişiyi, 

 

Yozgat Bozok Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü (YOBÜKEN): Projenin AR-GE  

              faaliyetlerinin yürütüldüğü enstitünün adı, 

 

Araştırma Grupları: Enstitü bünyesinde oluşturulan ve kenevir araştırmalarıyla ilgili faaliyet   



               alanları belirlenen AR-GE faaliyetleri yapan araştırma grupları, 

Yürütme Kurulu: Belli aralıklarla proje faaliyetlerini değerlendirmek, bütçeyi planlanmak,          

              faaliyet raporları hazırlamak, projelerin yürütülmesi esnasında yaşanması muhtemel  

               sorunlara karşı gerekli tedbirleri almak için oluşturulan kurulun adıdır.  

 

Danışma Kurulu: Bölgenin kalkınmasına ivme kazandıracak nitelikte kenevir araştırmaları ile  

               uygulama alanlarına ve proje çıktılarının etkinliğinin arttırılmasına  katkı sağlayan  

               kurul,   

   

ORAN: Orta Anadolu Kalkınma Ajansını,  

 

KOP: Konya Ovası Projesi Kalkınma İdaresi Başkanlığını,  

 

TKDK: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörlüğünü, 

 

KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı    

              Yozgat İl Müdürlüğünü, 

 ifade eder. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Organlar ve Çalışma Esasları ve Kurulların Görevleri 

 

MADDE 5. Proje Yönetimi Organları; 

 

a) Proje Koordinatörü 

b) Proje Yürütme Kurulu 

c) Danışma Kurulu 

 

MADDE 6. Proje Koordinatörü: Rektör tarafından görevlendirilen, proje kapsamındaki 

faaliyetleri organize eden ve Rektörle bağlantıyı sağlayan ilgili Rektör Yardımcısıdır.  

 

Proje Yürütme Kurulu: Proje Koordinatörü, Proje Araştırma Grubu Başkanları ve Rektörün 

gerek gördüğü diğer üyelerden oluşur. Rektör gerekli gördüğü durumlarda kurulda değişiklik 

yapabilir. Proje Yürütme Kurulunun Başkanı Rektördür. Bu görev, Rektörün gerekli gördüğü 

durumlarda, ilgili Rektör Yardımcısı tarafından da yürütülebilir.   

 

Danışma Kurulu: Kenevir araştırmalarının bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacak nitelikte 

olmasını ve proje çıktıları etkinliğinin arttırılmasını sağlayan, destek ve fırsatlar oluşturan 

kuruldur. Bu Kurul, endüstriyel kenevir alanında bölgenin kalkınmasına yönelik ekosistemi 

oluşturmak için; proje, fikir, görüş, kaynak, destek üreten ve her türlü çözümü temin eden 

kuruldur.    

 

Yozgat Valisi, Yozgat Belediye Başkanı ve Yozgat Bozok Üniversitesinin Rektörü Danışma 

Kurulunun Doğal ve Daimi Üyeleridir. 

 

Diğer Üyeler; Tarım-Orman, Sağlık, Sanayi-Ticaret Yozgat İl Müdürleri, İl Emniyet Müdürü, 

İl Jandarma Komutanı, Sanayi Ticaret Odası ve Ziraat Odası Başkanları, Organize Sanayi 

Müdürü, Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörü, ORAN Kalkınma 

Ajansı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü, KOP Projesi Temsilcisi, KOSGEB Yozgat İl 



Müdürü, Kenevirle ilişkili faaliyet gösteren özel sektör ve diğer sivil toplum kuruluşlarının 

temsilcileri ile konu uzmanı öğretim elemanlarından oluşur.    

 

  

 

MADDE 7. Proje Koordinatörü, Yürütme ve Danışma Kurullarının Görevleri 

 

Proje Koordinatörünün görev ve sorumlulukları;  

  

a) Proje kapsamında yürütülecek olan faaliyetleri planlamak, çalışma gruplarıyla 

koordinasyonu sağlamak, her bir çalışma grubunun çalışmalarını izlemek, değerlendirmek ve 

gerektiğinde Proje Yürütme Kuruluna Başkanlık etmek, 

b) Projenin başarıyla yürütülmesini sağlayacak, multidisipliner çalışmaların planlanıp 

yürütüldüğü, gerektiğinde proje konusunda eğitim öğretim faaliyetlerinin yapılmasına katkı 

sağlayacak kadro, fiziki mekân, alt yapı, teknik donanım ve insan kaynaklarından müteşekkil 

bir Kenevir Araştırma Enstitütüsü oluşturulmasını organize etmek,    

c) İhtisaslaşma projesinin hedefine varabilmesi için yeni çalışma alanları oluşturmak ve 

ekipler kurmak, 

d) Yapılan AR-GE faaliyetlerini sektörle buluşturmak, 

e) Proje faaliyetlerinin yürütülmesinde kendisine yardımcı olabilecek en az bir akademisyeni, 

koordinatör yardımcısı olarak belirleyip, Rektör’ün onayına sunmak.  

 

Proje Yürütme Kurulunun Görevleri; 

 

a) Projeye YÖK tarafından takdir edilen bütçeyi planlanmak, izlemek ve değerlendirmek, 

b) Projenin başarıyla hedefine varabilmesi için öneriler oluşturmak, 

c) Belli aralıklarla proje faaliyetlerini değerlendirme ve yeni çalışma alanları önermek amaçlı 

toplantılar yapmak, 

d) Satın alma ve inşaat işleri konusunda faaliyet gösterecek İhale Komisyonu ile Muayene ve  

Kabul Komisyonu üyelerini belirlemek ve komisyonların çalışmalarını izlemek ve 

denetlemek, 

e) Yıllık iş programlarını yapmak,      

f) Proje konusuyla ilgili daha fazla çalışma yapılmasını sağlayacak ilave tedbirler almak,  

g) Kongre, sempozyum ve çalıştay, vb. bilimsel etkinlikler düzenlemek, 

h) Projenin amacı ve kapsamı doğrultusunda Rektörün vereceği diğer iş ve işlemleri 

yürütmektir. 

 

Proje Danışma Kurulunun Görevleri 

 

a) Proje kapsamında yürütülen faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek, proje uygulamaları 

hakkında görüş ve politika oluşturulmasını sağlamak,  

b) Projenin başarıyla yürütülmesi ve yeni fikirlerin ortaya konmasını sağlamak,  

c) Yeni destekler ve proje kaynakları temin etmek, 

d) AR-GE faaliyetleri sonucu elde edilen bulguları sanayicilerle buluşturmak, 

e) Kenevire dayalı sanayinin geliştirilmesi amacı ile kamu veya özel kurum ve kuruluşlar ile 

sivil toplum kuruluşları arasında bilimsel ve teknik işbirliği imkânlarını araştırmak ve 

müşterek çalışmalar yapılması amacı ile tavsiyelerde bulunmak, 

f) Güvenlik tedbirleri ve proje kapsamında yapılan eğitim faaliyetlerine katkıda bulunmak.  

 

 



 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Araştırma Grupları ve Görevleri 

 

MADDE 8. Endüstriyel Kenevir Projesi Araştırma Grupları  

 

a) Tarım, Gıda ve Yem Araştırmaları Grubu 

b) Tıp, İlaç ve Sağlık Araştırmaları Grubu     

c) Tekstil, Selüloz, Kompozit ve Biyomalzeme Araştırmaları Grubu 

d) Elektronik, Makine ve Enerji Araştırmaları Grubu 

e) İnşaat ve Yapı Malzemeleri Araştırmaları Grubu  

f) Temel Bilimler Araştırmaları Grubu 

g) Sosyal Bilimler, Mevzuat ve Pazarlama Araştırmaları Grubu  

 

Her bir araştırma grubu, projenin hedefleri doğrultusunda araştırmalar planlar, yürütür ve 

sektöre katkı sağlayacak çıktılar oluşturmaya yönelik faaliyetler yapar. Yurt içi ve yurt dışı 

gelişmeleri takip ederek, çözüm önerileri oluşturur. Araştırma gruplarının faaliyetleri, grup 

başkanları tarafından koordinatöre bağlı olarak yürütülür. 

 

Her araştırma grubuna, koordinatörün önerisiyle rektör tarafından konuyla ilgili bir 

akademisyen, başkan olarak görevlendirilir. 

 

 

MADDE 9. Araştırma Grubu Başkanının Görevleri; 

 

a) Başkanı oldukları grubun alanıyla ilgili projeler üretmek, destekler bulmak ve Endüstriyel 

Kenevir Projesinin hedefleri doğrultusunda başarıyla yürütülmesini sağlamak, 

b) Rektör ve Proje Koordinatörünün proje kapsamında verdiği görevleri yapmak,  

c) Araştırma grubunda yürütülen projelerin ve diğer faaliyetlerin belirlenen takvime uygun 

olarak gerçekleşmesini sağlamak, 

d) Sorumlu olduğu proje/projelerin tüm iş ve işlemlerini takip etmek ve Proje Koordinatörüne 

belli aralıklarla rapor vermek, 

e) Araştırma Grubu Başkanının önerisi ve Yürütme Kurulunun kararı ile alt çalışma grupları 

da oluşturabilir.   

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Yürürlük 

 

MADDE 10. Bu yönerge Yozgat Bozok Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği 

tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

 

MADDE 11. Bu yönerge hükümlerini Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 

* Bu yönerge; 04.03.2020 tarihi itibariyle Üniversitemiz Senatosunca kabul edilmiştir 
 


