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NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 

MÜKEMMELİYET KOORDİNATÖRLÜĞÜ (NİSHMÜKOR) YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Nişantaşı Üniversitesi Mükemmeliyet Koordinatörlüğünün 

amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline 

ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; Nişantaşı Üniversitesi Mükemmeliyet Koordinatörlüğünün 

amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline 

ilişkin hükümleri kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge; 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 hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede 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 

ifade eder. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Koordinatörlüğün Amaçları ve Faaliyet Alanları 

 

Koordinatörlüğün Amaçları 

MADDE 5 – (1) Koordinatörlük, Üniversitede eğitim ve öğretim başta olmak üzere tüm akademik 

ve idari süreçlerin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla aşağıdaki hizmetleri verir: 

a) Eğitim ve öğretim programlarında ulusal ve uluslararası alanda değişen koşullara uyum 

sağlamak üzere sınıf içi ve sınıf dışı öğrenci merkezli eğitim ve öğretim süreçlerinin etkin bir 

biçimde gerçekleştirilmesi ile ilgili her alanda araştırma yapmak ve geliştirmeye yönelik 

faaliyetlerde bulunmak, 

b) Etkin eğitim ve öğretim süreçlerini ve eleştirel düşünceyi teşvik eden yöntemleri 

yaygınlaştırarak, öğretim elemanlarının ve öğrencilerin yenilikçi eğitim uygulamalarıyla 

bütünleşmelerine destek olmak; hem öğretim elemanlarına hem de öğrencilere yönelik 

çalışma grupları, seminerler, konferanslar, bilgi teknolojileri desteği, danışmanlık gibi 

hizmetler sağlamak, 

c) Üniversitedeki akademik ve idari personele yönelik tüm süreçlerin geliştirilmesine yönelik 

önerilerde bulunmak, planlama yapmak ve koordinasyonunu sağlamak. 
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(2) Koordinatörlük, verdiği tüm hizmetlerin Üniversitenin misyon ve vizyonuna paralel, mesleki ve 

etik ilkelere bağlı, gelişime ve yeniliklere açık bir biçimde öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve 

idari personelin ihtiyaçlarına uygun olmasını gözetir. 

 

Koordinatörlüğün Faaliyet Alanları 

MADDE 6 – (1) Koordinatörlüğün faaliyet alanları şunlardır: 

a) Üniversitenin ilgili birim ve kurullarıyla koordinasyon halinde, akademik ve idari iş 

süreçlerinde mükemmelliği hedefleyen kalite çalışmalarının tüm birimlerde başlatılmasında 

ve sürdürülmesinde öncü rol üstlenmek, 

b) Koordinatörlük ile Üniversitenin diğer akademik ve idari birimleri yanı sıra uygulama ve 

araştırma merkezleri arasındaki ortak konu ve çalışmaların koordinasyonunu düzenlemek, bu 

süreçlerin ve çalışma yönteminin takibini yapmak, 

c) Koordinatör tarafından gerekli görüldüğü takdirde, bir veya daha çok hizmet dalı için, işlerin 

daha verimli yürütülebilmesi amacıyla, Koordinatörün önerisi ve Koordinatörlük Komisyonu 

kararıyla, Komisyon Üyesi olmayan kişilerin de yer alabileceği süreli/süresiz görev yapacak 

olan birimler ya da koordinasyon ve/veya çalışma grupları oluşturmak; koordinasyon/çalışma 

grubunun görevlerini, kimlerden ve kaç kişiden oluşacağını ve görev süresinin ne kadar 

olacağını Koordinatörlük Komisyonu tarafından belirlemek ve Rektörlük onayı ile 

kesinleştirmek. 

d) Öğrenci, öğretim elemanları, mezun ve işveren gibi eğitim ve öğretim paydaşlarının tatmin 

düzeylerinin düzenli olarak izlenmesini mümkün kılacak uygun yöntemleri belirlemek ve 

ilgili birimlerle koordinasyon halinde çalışmak, 

e) Öğretim elemanlarına yönelik öğrenci merkezli eğitim ve öğretim programları geliştirme, 

eğitim ve öğretimde teknoloji kullanımı, ölçme değerlendirme, öğrenciyle iletişim gibi 

konularda nesnel ve çağdaş tekniklerin uygulanması için bilgilendirici seminerler, çalıştaylar 

ve toplantılar düzenlemek, 

f) Eğitim ve öğretim programlarında, ulusal ve uluslararası alanda değişen koşullara uyum 

sağlayacak güncellemelerin yapılması konusunda stratejiler belirleyerek uygulanması, 

etkinliğinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve rapor edilmesini koordine etmek, 

g) Eğitim ve öğretim girdi, süreç ve çıktılarının akademik birimlere göre envanterini çıkarmak 

üzere kullanılacak ölçütler belirlemek, izlemede görevli birimler ve veri toplama 

yöntemlerinden oluşan bir eğitim ve öğretim değerlendirme sistemini hayata geçirmek, 

h) Göreve yeni başlayan akademik ve idari personel için işe ve işyerine uyum programları 

düzenlemek, 

i) Öğretim elemanlarının atama ve yükseltme kriterlerinin belirlenmesinde ve mesleki 

gelişimlerinin sürdürülmesinde yapılacak çalışmalara katkıda bulunmak,  

j) Eğitim ve öğretime ilişkin çevrimiçi kaynakların yer aldığı sanal kütüphane oluşturulmasına 

destek olmak, 

k) Öğrencilere, akademik bilgi beceri ve yetkinliklerinin farkına varma, Üniversitede gerekli 

olan öğrenme becerilerini geliştirme, zaman yönetimi, sınavlara hazırlık gibi konularda 

seminerler, çalıştaylar ve eğitimler düzenlemek, 

l) Öğrencilerin akademik ve psiko-sosyal gelişimini izleyip değerlendirerek olumlu veya 

olumsuz yönde etkileyen faktörler hakkında araştırmalar yapmak; araştırmalardan elde edilen 

bulguları, ilgili birimlerle paylaşarak öğrencilerin akademik ve psiko-sosyal gelişimini 

destekleyici uygulamaların tasarlanmasına yardımcı olmak, 

m) Koordinatörlüğün amaçları kapsamında kitap, kitapçık, broşür, bülten ve benzeri yayınlar 

yapmak, 

n) Üniversitenin misyon ve vizyonu ile bilimsel ve etik ilkeler çerçevesinde öğrencilerin ve 

öğretim elemanlarının öğrenme ve öğretme gereksinimleri kapsamında diğer faaliyetleri 

gerçekleştirmek. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Koordinatörlüğün Yönetim Organları ve Görevleri 

 

Koordinatörlüğün Yönetim Organları 

MADDE 7 – (1) Koordinatörlüğün yönetim organları şunlardır: 

a) Koordinatör 

b) Koordinatörlük Komisyonu 

 

Koordinatör ve Görevleri 

MADDE 8 – (1) Koordinatör, Rektör tarafından Üniversite akademik personeli arasından 

görevlendirilir. Rektöre bağlı olarak çalışır ve her türlü faaliyetten Rektörü haberdar etmekle 

yükümlüdür. Koordinatör, görevlendirilmesindeki usule göre görevden alınabilir. Koordinatörün 

tavsiyesi üzerine Rektör’ün uygun görmesi ile Üniversite akademik ve/veya idari personeli arasından 

en az 1 (bir) kişi Koordinatör Yardımcısı olarak Koordinatör tarafından görevlendirilir. 

Koordinatörün herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, Koordinatör 

Yardımcısı/Yardımcılarının da görevi sona erer. Koordinatör, görevi başında bulunmadığı 

zamanlarda yerine görevlendireceği Koordinatör Yardımcısı/Yardımcılarının biri vekalet eder.  

(2) Koordinatör, Koordinatörlük Komisyonunun başkanıdır.  

(3) Koordinatörlük Komisyonunu haftada 1 (bir) gün ve gerekli gördüğü hallerde toplantıya davet 

eder. 

(4) Koordinatörlüğün gerekli koordinasyonu ve denetimini sağlar. Koordinatörlüğün idari işlerini 

yürütür.  

(5) Koordinatörlükte verilen hizmetlerin amacına uygun, bilimsel ve etik ilkelere bağlı olarak düzenli 

bir biçimde verilmesini, değerlendirilmesini ve geliştirilmesini sağlar. 

(6) Koordinatörlüğün Üniversitedeki akademik ve idari birimler, öğrenci temsilcileri ve öğrenci 

toplulukları ile iletişim ve iş birliği içinde çalışmasını sağlar, 

(7) Her faaliyet dönemi sonunda, Koordinatörlüğün çalışma raporunu, bir sonraki dönemin çalışma 

program taslağının hazırlamasını sağlar, 

(8) Koordinatörlüğün çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre 

karşı sorumludur, 

(9) Koordinatörlüğün çalışma alanı ile ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlar ile iş birliği ve/veya 

koordinasyon esasları çerçevesinde ortak projeler geliştirir ve yürütür, 

(10) Koordinatörlükte görev yapacak akademik ve idari personel ihtiyacını belirler ve 

görevlendirilmeleri ile ilgili tavsiyeleri Rektörlüğe iletir. 

 

Koordinatörlük Komisyonu ve Görevleri 

MADDE 9 – (1) Koordinatörlük Komisyonu, Koordinatörün tavsiyesi ile Üniversite akademik 

ve/veya idari personeli arasından Rektör tarafından görevlendirilen 1 (biri)’i Raportör olmak üzere 

en az 3 (üç) Komisyon Üyesinden oluşur. Görevden ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yenileri 

görevlendirilebilir. 

(2) Koordinatörlük Komisyonu, Koordinatörlüğün her türlü faaliyetinin Koordinatör ile iş birliği 

içerisinde yürütülmesinden, verilen görevleri zamanında yerine getirilmesinden Koordinatöre karşı 

sorumludur.     

(3) Koordinatörlük Komisyonunun sekretarya hizmetlerini Raportör yürütür. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

Yürürlük 

MADDE 10 – (1) Bu Yönerge, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 11 – (1) Bu Yönerge hükümlerini, Nişantaşı Üniversitesi Rektör’ü yürütür. 


