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7 Aralık 2020 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31327

YÖNETMELİK

Nevşeh�r Hacı Bektaş Vel� Ün�vers�tes�nden:
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMDE MÜKEMMELİYET

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, Nevşeh�r Hacı Bektaş Vel� Ün�vers�tes� Eğ�t�mde Mükemmel�yet

Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n amaçlarına, faal�yet alanlarına, yönet�m organlarına, yönet�m organlarının
görevler�ne ve çalışma şekl�ne �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, Nevşeh�r Hacı Bektaş Vel� Ün�vers�tes� Eğ�t�mde Mükemmel�yet Uygulama

ve Araştırma Merkez�n�n amaçlarına, faal�yet alanlarına, yönet�m organlarına, yönet�m organlarının görevler�ne ve
çalışma esaslarına �l�şk�n hükümler� kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 4/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 7 nc�

maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (d) bend�n�n (2) numaralı alt bend� �le 14 üncü maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkez�n Danışma Kurulunu,
b) Merkez (NEVEMM): Nevşeh�r Hacı Bektaş Vel� Ün�vers�tes� Eğ�t�mde Mükemmel�yet Uygulama ve

Araştırma Merkez�n�,
c) Müdür: Merkez�n Müdürünü,
ç) Rektör: Nevşeh�r Hacı Bektaş Vel� Ün�vers�tes� Rektörünü,
d) Ün�vers�te: Nevşeh�r Hacı Bektaş Vel� Ün�vers�tes�n�,
e) Yönet�m Kurulu: Merkez�n Yönet�m Kurulunu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkez�n Amaçları ve Faal�yet Alanları

Merkez�n amaçları
MADDE 5 – (1) Merkez�n amaçları şunlardır:
a) Ün�vers�tede eğ�t�m ve öğret�m�n tüm süreçler�nde mükemmel�yete ulaşılmasına katkıda bulunmak.
b) Öğret�m elemanlarının etk�l�, yen�l�kç�, öğrenc� merkezl� eğ�t�m uygulamaları gerçekleşt�rmeler�ne destek

olmak.
c) Öğrenc�ler�n akadem�k ve sosyal gel�ş�mler�ne destek olmak.
ç) Öğrenme ve öğret�me �l�şk�n n�tel�kl� araştırmalar yapmak, �lg�l� araştırma sonuçlarını kurum �ç� �lg�l�

b�r�mlerle paylaşarak öğrenme ve öğretmey� gel�şt�recek düzenlemeler�n planlanmasına ve yürütülmes�ne destek
olmak.

d) Eğ�t�mde mükemmell�ğe ulaşma amacıyla sağlanan h�zmetler� sürekl� değerlend�rmek/gel�şt�rmek.
e) Merkez�n çalışma alanları kapsamında kurum �ç�/dışı paydaşlara danışmanlık h�zmet� vermek.
f) Ün�vers�tes�n�n m�syonuna uygun, meslek� ve et�k �lkelere bağlı, gel�ş�me ve yen�l�klere açık b�r b�ç�mde

öğret�m elemanlarının ve öğrenc�ler�n �ht�yaçlarına uygun öğrenme-öğretme faal�yetler� gerçekleşt�rmek.
Merkez�n faal�yet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez�n faal�yet alanları şunlardır:
a) Ün�vers�teye yen� katılan öğret�m elemanlarına yönel�k uyum programı ve öğretme becer�ler�n� gel�şt�rmeye

yönel�k eğ�t�mler düzenlemek.
b) Öğret�m elemanlarına yönel�k öğret�m programları gel�şt�rme/değerlend�rme, öğret�mde teknoloj� kullanımı,

öğret�m yöntemler�, ölçme ve değerlend�rme, öğrenc�yle �let�ş�m g�b� konularda eğ�t�mler düzenlemek.
c) Öğret�m elemanlarının öğret�m becer�ler�n� gel�şt�rmeye yönel�k b�reysel veya grup danışmanlığı h�zmet�

vermek.
ç) Öğrenme ve öğret�me �l�şk�n çevr�m�ç� kaynakların yer aldığı sanal kütüphane oluşturmak.
d) Farklı alanlardan, bölümlerden öğret�m elemanlarının b�r araya gelerek eğ�t�m ve öğret�m �le �lg�l� b�lg� ve

deney�mler�n� meslektaşlarıyla paylaştıkları öğrenme ortamları oluşturmak.
e) Ün�vers�te �ç� �lg�l� b�r�mlerle �şb�rl�ğ� �çer�s�nde öğret�m elemanlarının öğret�m performansını

�zleme/değerlend�rme çalışmaları yaparak sonuçları �lg�l�lerle paylaşmak.
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f) Öğrenc�lere, akadem�k özell�kler�n�n farkına varma, akadem�k hedefler�ne ulaşma, Ün�vers�tede gerekl� olan
öğrenme becer�ler�n� gel�şt�rme ve başarılarını arttırma g�b� konularda eğ�t�mler düzenlemek.

g) Öğrenmey� gel�şt�rmey� amaçlayan öğrenme becer�ler� ve stratej�ler�, zaman yönet�m�, sınavlara hazırlık
g�b� konularda öğrenc�lere sem�nerler vermek.

ğ) Ün�vers�teye yen� katılan öğrenc�ler�n akadem�k ve sosyal uyumunu destekley�c� uyum programı
düzenlemek.

h) L�sansüstü öğrenc�lere tez öner�s� hazırlama, yeterl�l�k sınavına hazırlanma, yurt dışı araştırma olanakları
g�b� konularda destek vermek.

ı) Öğrenc�ler�n akadem�k gel�ş�m�n� destekleyen çevr�m�ç� kaynakların yer aldığı sanal kütüphane ortamı
sunmak.

�) Öğrenc�ler�n sosyal gel�ş�m�n� desteklemey� amaçlayan tanıtım etk�nl�kler� düzenlemek.
j) Öğret�m elemanlarının ve öğrenc�ler�n prof�ller�n�, beklent�ler�n� ve memnun�yetler�n� bel�rlemek amacıyla

araştırmalar yapmak.
k) Merkez bünyes�nde ver�len tüm h�zmetler� değerlend�rmek.
l) Öğrenc�ler�n akadem�k gel�ş�m�n� �zley�p değerlend�rerek öğrenc�ler�n gel�ş�m�n� olumlu veya olumsuz

yönde etk�leyen etkenler hakkında araştırmalar yapmak.
m) Ün�vers�te öğrenme-öğretme olanaklarının gel�şt�r�lmes�ne yönel�k olarak eğ�t�mde teknoloj� kullanımı,

öğret�m elemanı-öğrenc� �let�ş�m�n�n gel�şt�r�lmes� g�b� çeş�tl� konularda projeler hazırlamak ve uygulamaya koymak.
n) Araştırmalardan elde ed�len bulguları yönet�c� ve öğret�m elemanlarıyla paylaşarak öğrenc�ler�n akadem�k

gel�ş�m�n� destekley�c� ve öğret�m ortamını zeng�nleşt�r�c� uygulamaların tasarlanmasına yardımcı olmak.
o) Araştırma bulgularını yurt �ç� ve yurt dışı b�l�msel toplantılarda paylaşarak b�l�msel yayın hal�ne get�rmek.
ö) Merkez�n amaçları doğrultusunda k�tap, broşür, bülten ve benzer� yayınlar yapmak.
p) Merkez�n amaçları kapsamında sem�nerler ve b�l�msel toplantılar düzenlemek.
r) İlg�l� mevzuat hükümler� kapsamında resmî, özel kurum ve kuruluşlara danışmanlık h�zmet� vermek ve

onlarla �şb�rl�ğ� �ç�nde çalışmak.
s) Ün�vers�ten�n m�syon ve v�zyonu �le b�l�msel ve et�k �lkeler çerçeves�nde, öğrenc�ler�n ve öğret�m

elemanlarının öğrenme ve öğretme gereks�n�mler� kapsamında Rektörün ve/veya Yönet�m Kurulunun karar verd�ğ�
d�ğer faal�yetler� gerçekleşt�rmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkez�n Yönet�m Organları ve Görevler�

Merkez�n yönet�m organları
MADDE 7 – (1) Merkez�n yönet�m organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönet�m Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkez�n faal�yet alanları konusunda araştırma, uygulama ve eğ�t�m deney�m�ne

sah�p k�ş�ler arasından Rektör tarafından 3 yıl süre �le görevlend�r�l�r. Görev süres� dolan Müdür, yen�den
görevlend�r�leb�l�r.

Müdürün görevler�
MADDE 9 – (1) Müdürün görevler� şunlardır:
a) Merkez� tems�l etmek ve �dar� �şler�n� yürütmek.
b) Yönet�m Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek.
c) Ün�vers�te Yönet�m Kurulu ve Yönet�m Kurulu kararlarını uygulamak ve gerekl� koord�nasyonu ve

denet�m� sağlamak.
ç) Merkezde ver�len h�zmetler�n amacına uygun, b�l�msel ve et�k �lkelere bağlı olarak düzenl� b�r b�ç�mde

ver�lmes�n�, değerlend�r�lmes�n� ve gel�şt�r�lmes�n� sağlamak.
d) Merkez personel�n�n �şb�rl�ğ� �ç�nde, düzenl� ve ver�ml� çalışmasını sağlamak.
e) Merkez�n Ün�vers�tedek� akadem�k-�dar� b�r�mler, öğrenc� tems�lc�ler� ve öğrenc� toplulukları �le �let�ş�m ve

�şb�rl�ğ� �ç�nde çalışmasını sağlamak.
f) Her faal�yet dönem� sonunda, Merkez�n yıllık çalışma raporunun ve b�r sonrak� yılın çalışma programı

taslağının hazırlamasını ve Yönet�m Kuruluna sunulmasını sağlamak.
g) Merkez�n çalışmalarının düzenl� olarak yürütülmes�, gel�şt�r�lmes� �le denet�m�n� sağlamak.
ğ) Merkez�n amaç ve faal�yetler� �le �lg�l� ulusal/uluslararası b�l�msel ve meslek� etk�nl�klere katılımı

sağlamak.
h) Merkez�n çalışma alanı �le �lg�l� k�ş�, b�r�m, kurum ve kuruluşlar �le �şb�rl�ğ� ve/veya koord�nasyon esasları

çerçeves�nde ortak projeler oluşturmak ve yürütmek.
ı) Merkezde görev yapacak akadem�k, �dar� ve tekn�k personel �ht�yacını bel�rlemek ve görevlend�rmeler� �le

�lg�l� tekl�fler� Rektöre sunmak.
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Müdür yardımcıları
MADDE 10 – (1) Müdürün öner�s� üzer�ne 3 yıl süre �le görevlend�r�l�r. Merkezde en fazla �k� müdür

yardımcısı bulunur. Bunlar Merkez�n faal�yet alanları konusunda eğ�t�m ve araştırma deney�m�ne sah�p personel
arasından görevlend�r�l�r. Müdür yardımcılarından b�r�s�, Müdür görev� başında bulunmadığı zamanlarda vekâlet eder.
Müdür yardımcıları, Müdürün kend�ler�ne vereceğ� görevler� yer�ne get�r�r.

Yönet�m Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönet�m Kurulu, Merkez�n faal�yet alanlarıyla �lg�l� çalışmalarda bulunan öğret�m

elemanları arasından Müdürün öner�s�yle Rektör tarafından görevlend�r�lecek dört üye ve Müdür olmak üzere toplam
beş üyeden oluşur. Yönet�m Kurulu üyeler�n�n görev süres� üç yıldır. Süres� b�ten üye yen�den görevlend�r�leb�l�r.
Herhang� b�r nedenle görev�nden ayrılan Yönet�m Kurulu üyes�n�n yer�ne, kalan sürey� tamamlamak üzere aynı usulle
yen� b�r üye görevlend�r�l�r.

Yönet�m Kurulunun görevler�
MADDE 12 – (1) Yönet�m Kurulu, Müdürün çağrısı üzer�ne yılda en az üç kez toplanır. Ayrıca, üç üyen�n

yazılı taleb� �le de toplantı yapılır. Yönet�m Kurulu aşağıdak� görevler� yürütür:
a) Merkez�n faal�yet alanları doğrultusunda gerekl� kararları almak.
b) Merkez�n yıllık çalışma programını ve faal�yet raporunu görüşerek karara bağlamak.
c) Danışma Kurulundan gelecek öner�ler� değerlend�rmek ve karara bağlamak.
ç) Merkez�n çalışma alanı �le �lg�l� k�ş�, kurum ve kuruluşlar �le �şb�rl�ğ� esaslarını bel�rlemek.
d) Merkez�n bütçe öner�ler�n� hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.
e) Merkez�n amaçlarının gerçekleşmes� ve yapacağı çalışmaların yürütülmes� �ç�n gerekl� d�ğer kararları

almak.
Danışma Kurulu
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunda Merkez�n faal�yet alanlarında çalışan, b�lg� b�r�k�m�ne sah�p k�ş�ler yer

alır. Danışma Kurulu üyeler�, Yönet�m Kurulunun öner�s� ve Rektörün onayıyla görevlend�r�l�r. Danışma Kurulu,
Ün�vers�te �ç�nden ve dışından en az üç en çok dokuz üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeler�n�n görev süres� üç yıldır.
Üyel�k süres� sona eren üyeler yen�den görevlend�r�leb�l�r. Danışma Kurulu, yılda en az b�r kez, gerekt�ğ� durumlarda
da Müdürün davet� üzer�ne toplanır. Müdür gerekt�ğ� durumlarda, Danışma Kurulu üyeler�n� düşünce ve
deney�mler�nden yararlanmak, görüşler�n� almak ve faal�yetler� hakkında b�lg� vermek üzere toplantıya çağırab�l�r.

(2) Danışma Kurulunun görevler�; Merkez�n çalışmaları �le uzun vadel� akadem�k ve �dar� planlarını
değerlend�rerek, Yönet�m Kuruluna öner�lerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Personel �ht�yacı
MADDE 14 – (1) Merkez�n akadem�k, tekn�k ve �dar� personel �ht�yacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü

maddes�ne göre Rektör tarafından görevlend�r�lecek personelle karşılanır.
Ek�pman ve dem�rbaşlar
MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ek�pman ve

dem�rbaş Merkez�n dem�rbaşına kayded�lerek kullanımına tahs�s ed�l�r.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde, �lg�l� mevzuat hükümler� �le Senato kararları

uygulanır.
Harcama yetk�l�s�
MADDE 17 – (1) Merkez�n harcama yetk�l�s� Rektördür. Rektör, bu yetk�s�n� Müdüre devredeb�l�r.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Nevşeh�r Hacı Bektaş Vel� Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


