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YÖNETMELİK
Selçuk Üniversitesinden:
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YENİLENEBİLİR VE TEMİZ ENERJİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi Yenilenebilir ve Temiz Enerji Uygulama ve
Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesi Yenilenebilir ve Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma
Merkezinin faaliyetlerine, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci
maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (SÜYTEM) : Selçuk Üniversitesi Yenilenebilir ve Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Selçuk Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Enerji konusunda Üniversite bünyesinde çok disiplinli araştırma çalışmaları başlatılması ve yürütülmesini
sağlamak,
b) Yenilenebilir ve temiz enerji ile ilgili araştırma önceliklerini belirlemek, öncelikli alanlarda temel ve
uygulamalı araştırma çalışmaları başlatılması için Üniversite, bölge ve ülke çapında gerekli politika ve stratejiler
geliştirmek ve önermek, geliştirilen politika ve stratejilerin uygulamaya konulması için gerekli çalışmaları yürütmek,
c) Üretim ve hizmet sektörü kuruluşlarının ve Üniversitedeki akademik personel ve öğrencilerin dikkatini
yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarına çekmek, toplumun değişik kesimlerinde yenilenebilir ve temiz enerjinin
önemi konusunda farkındalık oluşturmak,
ç) Ülkedeki ve bölgedeki temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ait potansiyelin belirlenmesi, belirlenen
potansiyelin teknik ve ekonomik açıdan kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi, bölge ve ülke düzeyinde enerji
kullanım profilinin belirlenmesi, mevcut talebin temiz enerji kaynaklarıyla karşılanabilirliğinin değerlendirilmesi,
yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarından yararlanılması, yenilenebilir ve temiz enerji üretimi ve kullanımı
konularında yeni teknolojiler geliştirilmesi, mevcut teknolojilerin iyileştirilmesi için temel ve uygulamalı araştırma
çalışmaları ve teknoloji geliştirme çalışmaları yürütmek, bu konularda fizibilite çalışmaları yapmak, raporlar
yayınlamak, projeler uygulamaya koymak,
d) Konvansiyonel enerji kaynaklarının üretim ve kullanımından kaynaklanan teknik sorunların ve çevre
sorunlarının önlenmesi veya çözüme kavuşturulmasına yönelik araştırma çalışmaları yapmak,
e) Kamu ve özel kuruluşlar tarafından talep edilen ve Merkezin faaliyet alanına giren konularda araştırma,
inceleme, kontrollük, gözetim, teknik danışmanlık, bilirkişilik çalışmaları yapmak,
f) Yenilenebilir ve temiz enerji konusundaki temel ve uygulamalı araştırma çalışmalarının başlatılmasını
teşvik etmek ve özendirmek, bu tür çalışmalara katkıda bulunmak ve desteklemek,
g) Temiz enerji kaynakları konusunda yapılan bilimsel ve uygulamalı çalışmaların başlatılması için işbirlikleri
oluşturmak,
ğ) Yenilenebilir ve temiz enerji alanlarında çalışan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkiler
kurmak, ortak çalışmalar yapmak,

h) Kamu ve özel sektör kuruluşlarından gelebilecek yenilenebilir ve temiz enerji ile ilgili taleplere karşılık
avan proje, yatırım ve teşvik projeleri hazırlamak, bu tür projelerin uygulanmasında ihtiyaç duyulacak teknik
hizmetleri vermek,
ı) Yenilenebilir ve temiz enerji konularında nitelikli eleman yetiştirilmesini sağlamak, bu tür girişimlere destek
olmak, bu alanda işbirlikleri yapmak,
i) Araştırma amaçlı temiz veya yenilenebilir enerji ile ilgili pilot veya prototip üretim tesisleri kurmak,
j) Yenilenebilir ve temiz enerji ile ilgili konularda laboratuarlar kurmak ve işletmek.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek üzere yürüteceği faaliyetler şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda temel ve uygulamalı araştırma faaliyetleri yürütmek,
b) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek üzere laboratuarlar ve deneme amaçlı enerji üretim tesisleri kurmak,
işletmek, Üniversite içine ve dışına laboratuar hizmeti vermek,
c) Amaçlarını gerçekleştirmek üzere seminer, kongre, sempozyum, panel, proje pazarı gibi teknik bilimsel
içerikli etkinlikler düzenlemek,
ç) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal veya uluslararası bilgi ağlarına katılmak,
d) Merkezin amaçları doğrultusunda sertifika programı, kariyer programı, kurs, seminer, eğitim ve benzeri
etkinlikler düzenlemek,
e) Toplumun değişik kesimlerinde yenilenebilir ve temiz enerji konusunda farkındalık oluşturmak üzere
bilgilendirme toplantısı, motivasyon toplantısı, pilot proje gibi uygun etkinlikleri düzenlemek,
f) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin
etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, abonelikler tesis etmek, web sayfası, gazete, bülten, dergi, kitap gibi
yayınlar çıkarmak,
g) İlgili mevzuat hükümlerine göre yurt içindeki veya dışındaki teknik ve bilimsel kuruluşlara üye olmak,
ğ) Amaçlarını gerçekleştirmek üzere kendi başına veya uygun ortaklıklar tesis ederek projeler geliştirmek ve
uygulamaya koymak, ulusal ve uluslararası proje çağrılarına öneriler sunmak,
h) Amaçlarını gerçekleştirmek üzere proje yarışmaları düzenlemek,
ı) Amaçlarını gerçekleştirmek üzere disiplinler arası proje işbirlikleri oluşturmak, bu tür işbirliklerine
katılmak,
i) Yenilenebilir ve temiz enerji konusunda teknik danışmanlık, gözetim, bilirkişilik, kontrollük, eksperlik gibi
hizmetleri vermek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri
Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör
tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.
(2) Müdürün önerisi ile en fazla iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilebilir.
Yardımcıların görevi, Müdürün görev süresi bitince kendiliğinden sona erer.
(3) Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine yardımcısı vekâlet eder. Müdürün kesintisiz altı
aydan fazla bir süre ile görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir biçimde
yürütülmesinden sorumludur.
(2) Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından
Rektöre karşı sorumludur.
(3) Merkezi temsil eden Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder, Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir
biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli önlemleri alır.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür dahil beş kişiden oluşur. Diğer dört üye Merkezin çalışma alanları
ile ilgili ve tam gün çalışan öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıl süre ile
görevlendirilir.
(2) Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan
fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yenileri görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy
çokluğu ile alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,
c) Merkezin bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının
seçimini yapmak,
ç) Araştırma ve uygulama projelerini, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da
katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek,
d) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu onbeş üyeden oluşur. Üyeler; Yönetim Kurulunun önerisiyle, Üniversitede,
Konya ilinde bulunan devlet ve vakıf üniversitelerinde, özel sektörde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve
Merkezin faaliyet alanına giren konularda tecrübeli kişiler arasından Rektör tarafından belirlenir.
(2) Yönetim Kurulu üyeleri Danışma Kurulunun doğal üyesidir.
(3) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları ile ilgili konularda görüşmeler yapmak,
b) Yeni çalışma konularını gündeme getirmek, tartışmak ve Merkezin kısa ve uzun vadeli stratejilerinin
belirlenmesine katkıda bulunmak,
c) Merkez tarafından yapılan çalışmaları değerlendirmek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Proje grupları
MADDE 14 – (1) Araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere
Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla Merkezin çalışma alanlarında araştırma ve proje grupları kurulur. Proje
gruplarının kuruluş ve çalışmaları Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar uyarınca yürütülür. Proje gruplarında
görevlendirilecek her türlü personelin görevlendirilmeleri Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile yapılır.
Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları
uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

