
 

 

T.C. 

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 

BİLİM ELÇİLERİ YÖNERGESİ 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilim 

Elçilerinin seçimi, görev ve sorumlulukları ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam  

MADDE 2- (1) Bu yönerge Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilim Elçilerinin seçimi, 

görev ve sorumlulukları ile ilgili usul ve esasları kapsamaktadır. 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 06/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’na 

ve 06/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışındaki Kapsama Dâhil 

Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik 

hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4- Bu Yönergede geçen; 

a) Bilim Elçisi: İkili iş birliği anlaşması imzalanan her üniversite için görevlendirilen ve o 

üniversite ile olan ilişkilerden sorumlu Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğretim elemanını,  

b) Bilim Elçisi Komisyonu: Bilim Elçileri olarak görevlendirilecek öğretim elemanlarını 

belirlemek ve çalışmalarını düzenlemekle görevli olan, Rektör Yardımcısı başkanlığında en az 5 

(beş) öğretim üyesinden oluşan ve Rektör tarafından görevlendirilen komisyonu, 

c) Ortak Üniversite: İkili iş birliği protokolü imzalanmış olan Türkiye dışındaki üniversiteyi,  

ç) Rektör: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörünü, 

d) Senato: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Senatosunu, 

e) Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü (Koordinatörlük): Rektörlüğe doğrudan bağlı olarak, 

uluslararası ilişkiler koordinatörünün sorumluluğunda, üniversitenin uluslararası faaliyetlerini 

yürüten birimi, 

f) Üniversite: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini, 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

Bilim Elçilerinin görevleri  

MADDE 5- (1) Bilim Elçileri görevlendirildiği Ortak Üniversite ile olan ilişkilerin etkin bir 

şekilde yürütülmesini sağlamak ve geliştirmek için çalışır.  

(2) Bilim Elçilerinin görevleri şunlardır: 

a) Geniş katılımlı, ortak konferans/kongre/atölye düzenlenmesini sağlamak, 

b) Karşılıklı öğrenci ve personel değişimleri gerçekleştirilmesini sağlamak, 

c) Uluslararası dizinlerde taranan dergilerde yayınlar yapılmasını, ulusal ve uluslararası 

konferanslara katılımı teşvik etmek,  

ç) Bilimsel, sosyal ve kültürel içerikli uluslararası projeler ve etkinlikler gerçekleştirilmesini 

sağlamak, 

d) İş birliğinin üniversitelerin tüm alanlarına yaygınlaştırılması için çaba göstermektir. 
 

 



 

 

Bilim Elçilerinin seçilmesi 

MADDE 6- (1) Bilim Elçileri, Ortak Üniversite ile anlaşma imzalamadan önce de ilişkisi 

olan öğretim elemanları arasından seçilir. Ortak Üniversite ile daha önce ilişkide olan bir öğretim 

elemanı yoksa (anlaşmanın doğrudan Rektörlük aracılığıyla yapılması vb.) bu durumda bu ölçüt göz 

önüne alınmaz. Bilim elçisi, iş birliği potansiyeli değerlendirilerek Bilim Elçileri Komisyonu 

tarafından önerilir ve Rektör’ün teklifi ile Senato tarafından görevlendirilir. 

Bilim Elçilerinin görev süresi 

MADDE 7- (1) Bilim Elçilerinin görev süresi 3 (üç) yıldır. Bu süre Bilim Elçileri 

Komisyonunun önerisi, Rektörün teklifi, Senato’nun onayı ile 3 (üç) yıl süre ile uzatılır. Bilim 

Elçisinin görevi yıllık faaliyet raporunu sunmadığı veya Ortak Üniversite ile herhangi bir faaliyet 

gerçekleştirmediği takdirde Bilim Elçileri Komisyonunun önerisi, Rektör’ün teklifi ve Senato’nun 

onayı ile sonlandırılır. 

Bilim Elçilerinin mali olarak desteklenmesi 

MADDE 8- (1) Bilim Elçileri, sorumlu oldukları Ortak Üniversiteye gidiş ve gelişleri için 

yılda bir defa olmak üzere yolluklu-yevmiyeli olarak desteklenir. Yevmiye en fazla bir hafta için 

verilir. 

(2) Bilim Elçisi sorumlu olduğu Ortak Üniversiteye yaptığı ziyaret sonrasında bir ay 

içerisinde rapor sunar. 

(3) Bilim Elçisinin sorumlu olduğu Ortak Üniversite ile gerçekleştirdiği faaliyetler, 

görevlendirilmesinden itibaren her yıl senato tarafından değerlendirilir ve aşağıdaki ölçütlerden en 

az biri her yıl sağlanmadığı takdirde sonraki yıllar için mali destek sağlanmaz. Şartlar yerine 

getirildiğinde mali destek tekrar başlatılır. Ölçütler; 

a) Üniversiteden katılımcıların yer aldığı geniş katılımlı, ortak konferans/kongre/atölye 

düzenlemek, 

b) Karşılıklı öğrenci değişimi gerçekleştirmek, 

c) Bilim Elçisi dışında karşılıklı en az iki personel değişimi gerçekleştirmek, 

ç) Bilim Elçileri dışında diğer Üniversite öğretim elemanlarının da yazarları arasında yer 

aldığı uluslararası dizinlerde taranan dergilerde en az 1 (bir) yayın gerçekleştirmek, 

d) Bilim Elçileri dışında diğer Üniversite öğretim elemanlarının da katılımcıları arasında yer 

aldığı uluslararası konferans/kongrelerde en az 2 (iki) sunum gerçekleştirmek, 

e) Bilim Elçileri dışında Üniversite öğretim elemanlarının da yer aldığı en az 1 (bir) 

uluslararası proje gerçekleştirmek. 

Yazışmalar ve faaliyetler 

MADDE 9- (1) Bilim Elçilerinin ve Bilim Elçileri Komisyonunun resmî yazışmaları ve 

faaliyetleri Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü aracılığıyla gerçekleşir. 

Yıllık rapor 

MADDE 10- (1) Her yıl ocak ayında Bilim Elçisi o yıl sorumlu olduğu üniversiteyle ilgili 

olarak gerçekleştirilen bütün uluslararası faaliyetleri bir rapor hâlinde Bilim Elçileri Komisyonuna 

sunar.  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Diğer Hükümler 

Yürürlük 

MADDE 11- (1) Bu Yönerge Senatoda kabulünden itibaren yürürlüğe girer.  

Yürütme 

MADDE 12- (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür. 

 

Yönergenin Kabul Edildiği Senato Toplantısının 

Tarihi Sayısı 

20.05.2021 2021.15.96. 



 

 

 

 


