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Selçuk Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama
Merkezi (SABAUM) Yönetmeliği
Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Selçuk Üniversitesi bünyesinde kurulacak olan "Selçuk Üniversitesi
Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi"nin (SABAUM) çalışma esaslarını belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmelik "Selçuk Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi"nin
nitelikleri, organları ve işleyişi ile ilgili genel ilkeleri kapsar.
Yasal Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmelik 2547 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi J fıkrasında tanımlanan, 7 nci maddesi D
fıkrasının ikinci bendine dayalı olarak düzenlenmiştir.
Tanımlar
Madde 4 — Bu Yönetmelikte yer alan terimlerden;
a) "Üniversite", Selçuk Üniversitesi’ni;
b) "Senato", Selçuk Üniversitesi Senatosunu;
c) "Rektör", Selçuk Üniversitesi Rektörünü;
d) "Müdür", SABAUM Müdürü’nü;
ifade eder.
Görevleri
Madde 5 — SABAUM’un Görevleri:
a) Resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapılarak; Türkiye’nin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerini siyasal,
ekonomik, kültürel ve teknik boyutlarını içeren araştırmalar yapmak,
b) Avrupa Birliği ve uluslararası organizasyonların çalışma alanları içinde eğitim, öğretim programları
yapmak, projeleri geliştirmek,
c) Merkez bünyesinde Avrupa Birliği Dökümantasyon Merkezi kurmak,
d) Küçük ve Orta Büyüklükteki Sanayi kuruluşlarının AB ile entegrasyondan kaynaklı sorunlarına dönük
inceleme, araştırma ve projeler geliştirmek. Bu konuda özellikle KOSGEB ile ortak çalışmalarda bulunmak.
Avrupa Birliği ve üyeleri ile ilgili sanayi ve ticaret konuları başta olmak üzere bilgi akışını sağlayacak hizmetleri
sunmak; Bu konularla ilgili konferans, seminer, paneller düzenlemek, her türlü basılı yayın yapmak, medyada
bilgilendirici programlar hazırlamak,
e) Çağdaş bilişim ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak, AB konusunda ihtiyaç sahiplerine hizmet
vermek,
f) Uluslararası ilişkiler ve AB gibi konularda kamuoyunun bilinçlenmesini sağlamak ve onların katılımını
artırmak amacıyla eğitim çalışmaları yapmak,
g) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yaparak, ortak projeler üretmek ve uluslararası
organizasyonlardan kaynak sağlamak,
h) Bu amaçların gerçekleşmesine yönelik olarak dergi, broşür kitap gibi her türlü yayın faaliyetinde
bulunmak,
i) Merkezin amaçları doğrultusunda insan kaynaklarının zenginleştirilmesi için eleman yetiştirmek,
j) Merkezin kuruluş amacına, Yükseköğretim Kanunun amaç ve ilkelerine katkı sağlayıcı diğer kurs,
seminer, toplantı ve benzeri tertiplemek,
k) Avrupa’daki yükseköğretim kurumları ile etkin iş birliği yaparak eğitimde kaliteyi artırmak,
l) Avrupa Birliğinin sunmuş olduğu eğitim programlarından (Socrates, FP6 ve benzeri) faydalanmanın
çalışmalarını yapmak,
m) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) etiketi almak için çalışmalar yapmak,
n) Öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak ve öğrencilerimizin yurt dışında gördükleri eğitimlerin
Üniversitemizde tanınmasını garanti altına almak,
o) Öğretim elemanı hareketliliğini kolaylaştırmak ve karşılıklı değişim gerçekleştirmek,
p) Seminerler, konferanslar ve ortak çalışmalar düzenlemek,
r) Kültürler arası etkileşime katkıda bulunmak,
s) AB, kurumları ve eğitim ve gençlik programları hakkında toplumun geniş bir kısmını bilgilendirmede
öncü ve yönlendirici olmak,
t) Sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları ve diğer eğitim kurumlarıyla ortak çalışmalar yapmak, bunlarla
birlikte projeler üretmek,

u) Merkez Yönetim Kurulunun önereceği Merkezin kuruluş amacına yönelik diğer faaliyetleri
gerçekleştirmek,
Organlar
Madde 6 — Merkezin organları Merkez Müdürü ve Merkez Yönetim Kuruludur.
Müdür ve Müdür Yardımcıları
Madde 7 — Merkez Müdürü konu ile ilgili Anabilim Dallarında görevli öğretim üyeleri arasından Rektör
tarafından 3 yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.
Merkez Müdürü ilgili Anabilim Dalı öğretim üyeleri arasından birisi araştırma ve eğitim, diğeri de proje ve
uygulama konularında yetkili olmak üzere iki Müdür Yardımcısı seçer. Müdür Yardımcılarından biri Müdürün
herhangi bir sebeple bulunmadığı toplantılarda, Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Müdür Yardımcılardan birisi
Müdüre en çok altı aya kadar vekalet edebilir.
Müdürün Görevleri
Madde 8 — Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerinin amacına uygun ve düzenli yürütülmesini sağlamak,
b) Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
c) Merkezin idari işlerini yürütmek,
d) Yurt içi ve Yurt dışı Araştırma Merkezleri ile işbirliği yapmak, Merkezin amaçlarına uygun projeler
üretmek ve yardım sağlamak,
e) Merkezin yıllık faaliyet raporunun Rektörlüğe sunulmasını sağlamak,
f) Merkezin, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek,
g) Merkezi yurt içi ve dışında temsil etmek,
h) Merkez’de istihdam edilecek ve görevlendirilecek personeli belirlemek,
i) Merkezin amaçlarıyla ilgili çalışmalarda kullanmak üzere danışman ve uzman atamak,
j) Avrupa Birliği ile alakalı diğer görevleri yerine getirmek,
Yönetim Kurulu
Madde 9 — Yönetim Kurulu, 5 kişiden oluşur. Merkez Müdürü ve Müdür Yardımcıları aynı zamanda
Merkez Yönetim Kurulu üyesidirler. Müdür Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürütür. Yönetim Kurulunun iki
üyesi Merkez Müdürünün önereceği iki kat öğretim elemanı arasından Rektör tarafından 3 yıl için
görevlendirilir. Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa toplanır. Yönetim Kurulu çoğunlukla toplanır.
Yönetim Kurulunun Görevleri
Madde 10 — Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amacına uygun olarak çalışma düzenini tespit etmek,
b) Araştırma projeleri üretmek, araştırıcılar tarafından verilen proje tekliflerini değerlendirmek, yurt içi ve
yurt dışı kaynak sağlamak,
c) Merkezce yürütülen araştırmalarla ilgili araştırıcı ve patent haklarına ait esasları, gelirlerin dağılış ve
kullanılış şeklini tespit etmek,
d) Araştırıcıların bilimsel toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek,
e) Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak,
f) Bilimsel ve halka açık kurs, seminer, konferans gibi faaliyetler düzenleme konusunda Müdüre yetki
vermek,
g) Merkezin araştırma konularında eleman yetiştirmek amacı ile yurt içi ve yurt dışı burs temin etmektir.
Genel Hükümler
Madde 11 — Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.
Yürürlük
Madde 12 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü Yürütür.

