
T.C. 
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 

MÜKEMMELİYET KOORDİNATÖRLÜĞÜ (NİSHMÜKOR) USUL VE ESASLARI 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 
Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esaslar; Nişantaşı Üniversitesi Mükemmeliyet Koordinatörlüğünün 
amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline 
ilişkin usul ve esasları düzenlemeyi amaçlar. 
 
Kapsam 
MADDE 2 – (2) Bu Usul ve Esaslar; Nişantaşı Üniversitesi Mükemmeliyet Koordinatörlüğünün 
amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline 
ilişkin hükümleri kapsar. 
 
Dayanak 
MADDE 3 – (3) Bu Usul ve Esaslar; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5 inci 
maddesinin d bendine, 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendine ve 14 
üncü maddesine dayanılarak hazırlanmış olan 03/03/2022 tarihli ve 2022/06 sayılı Nişantaşı 
Üniversitesi Mükemmeliyet Koordinatörlüğü Yönergesine dayanır. 
 
Tanımlar 
MADDE 4 – (4) Bu Usul ve Esaslarda geçen; 

a) Koordinatör: Nişantaşı Üniversitesi Mükemmeliyet Koordinatörlüğü Koordinatörünü, 
b) Koordinatörlük (NİSHMÜKOR): Nişantaşı Üniversitesi Mükemmeliyet Koordinatörlüğünü, 
c) Koordinatörlük Komisyonu: Nişantaşı Üniversitesi Mükemmeliyet Koordinatörlüğü 

Komisyonunu, 
d) Rektör: Nişantaşı Üniversitesi Rektörünü, 
e) Üniversite: Nişantaşı Üniversitesini, 
f) Üye: Nişantaşı Üniversitesi Mükemmeliyet Koordinatörlüğü Komisyonu Üyesini 
g) Yönerge: Nişantaşı Üniversitesi Mükemmeliyet Koordinatörlüğü Yönergesini 

ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Koordinatörlüğün Yönetim Organları, Görevleri ve Çalışma Şekli 

 
Koordinatörlüğün Yönetim Organları ve Görevleri 
MADDE 5- (1) Koordinatörlük; Nişantaşı Üniversitesi Mükemmeliyet Koordinatörlüğü Yönergesi 
madde 8’e göre Rektör tarafından Üniversite akademik personeli arasından görevlendirilen 
Koordinatör, görevlendirilmiş olan Koordinatörün tavsiyesi ve Rektörün onayı ile Üniversite 
akademik ve/veya idari personeli arasından görevlendirilen en az 1 (bir) Koordinatör Yardımcısı, 
Koordinatörün tavsiyesi ve Rektörün onayı ile Üniversite akademik ve/veya idari personeli arasından 
görevlendirilen 1 (bir)’i raportör üye olmak üzere en az 3 (üç) komisyon üyesinden oluşur.  
(2) Koordinatör, Koordinatörlük Komisyonunun başkanıdır; görevi başında bulunmadığı zamanlarda 
yerine görevlendireceği Koordinatör Yardımcısı/Yardımcılarının biri vekalet eder. 
 
Koordinatörün Görevleri 
MADDE 6- (1) Koordinatörün görevleri; 

a) Koordinatörlüğü temsil etmek, 



b) Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda akademik ve idari süreçlerde 
mükemmeliyet modelinin oluşturulması ve sürekli iyileştirilmesine yönelik Yönergede 
belirtilen amaç ve faaliyet alanlarına ilişkin görevleri yürütmek, 

c) Koordinatörlüğün çalışmaları ile ilgili, Rektör’e her dönem çalışma raporu sunmak, 
d) Koordinatörlük bünyesindeki birimlerin yapılanmasını ve etkin şekilde işleyişini sağlamak; 

gerekli planlama ve düzenlemeleri yapmak. 
 
Koordinatörlük Komisyonunun Görevleri  
MADDE 7- (1) Koordinatörlük Komisyonunun görevleri; 

a) Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda akademik ve idari süreçlerde 
mükemmeliyet modelinin oluşturulması ve sürekli iyileştirilmesine yönelik Yönergede 
belirtilen amaç ve faaliyet alanlarına ilişkin görevlerin yürütmesinde Koordinatör ile iş birliği 
içinde çalışmak, 

b) Üniversitenin akademik ve idari birimleri arasında haber akışını sağlamak; eşgüdüm 
oluşturmak, 

c) Üniversitenin paydaşları ile etkin bir iletişim köprüsü kurmak. 
 
Koordinatörlüğün Çalışma Şekli 
MADDE 8- (1) Koordinatörlüğün çalışma şekli aşağıdaki gibidir: 

a) Koordinatör, Koordinatörlük Komisyonunu haftada 1 (bir) gün ve gerekli gördüğü hallerde 
toplantıya davet eder ve komisyona başkanlık eder. Koordinatörün bulunmadığı zamanlarda 
Komisyona görevlendireceği Koordinatör Yardımcısı/Yardımcılarının biri başkanlık eder. 

b) Gündem, komisyon üyelerinden gelen öneriler göz önünde bulundurularak Koordinatör 
tarafından belirlenir ve Raportör tarafından Üyelere toplantı öncesinde iletilir. 

c) Komisyon toplantılarında alınan kararlar Raportör tarafından yazılı hale getirilir ve Üyelere 
iletilir.  

d) Geçerli mazereti olmaksızın bir takvim yılı içinde yıllık/mazeret/kısa süreli hastalık vb. izin 
süreleri haricinde üst üste 3 (üç) veya aralıklarla 6 (altı) toplantıya katılmayan ya da 6 (altı) 
aydan fazla süre ile hastalık, kaza vb. nedenle görevini yapamaz hale gelen Üyelerin görevi 
sona erer. 

e) Koordinatörlük, Üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt 
çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde Koordinatörün oyu yönünde karar verilmiş 
sayılır.  

f) Her bir gündem maddesine ait görüşmeler tamamlandığında oylamaya geçilir. Her Üye oyunu 
açık kullanır.  

g) Kararlar, Koordinatör ve Üyeler tarafından imzalanan tutanaklarla tespit edilir. Kararlara her 
takvim yılı başından itibaren bir sıra numarası verilir. Kararlarda toplantı tarihi, karar sayısı, 
karar metni, toplantıya katılan Koordinatör ve üyelerin adları yer alır.  

h) Kararlar biri ıslak imzalı olmak üzere iki nüsha halinde hazırlanır. Islak imzalı nüsha, Karar 
Defteri ile kayıt altına alınır; diğer nüsha, arşivlenmek üzere EBYS üzerinden Rektörlük’e iletilir. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 
 
Yürürlük 
MADDE 9 – (1) Bu Usul ve Esaslar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
MADDE 10 – (1) Bu Usul ve Esaslar hükümlerini, Nişantaşı Üniversitesi Rektör’ü yürütür. 
 


