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YÖNETMELİK
Selçuk Üniversitesinden:
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İNSAN HAKLARI UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma
Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin
amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim 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: Selçuk Üniversitesi İnsan Hakları 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 Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; insan haklarına disiplinler arası bir yaklaşımla, ulusal ve uluslararası hukuk
ekseninde yoğunlaşarak ve bilimsel yöntemleri kullanarak insan haklarının tanınması, korunması, uygulanması ve
geliştirilmesi açılarından, teorik ve pratik alanda araştırmalar ve çalışmalar yapmaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki
çalışma ve etkinlikleri yürütür:
a) İnsan hakları alanında ulusal ve uluslararası alanda, seminer, konferans, kolokyum ve benzeri etkinlikler
düzenlemek ve düzenlenenlere katılmak,
b) İnsan hakları ile ilgili konularda Türkçe ve yabancı dillerde yayınlar yapmak ve bu tür çalışmalara katkıda
bulunmak,
c) Konu ile ilgili bilim dalları ve uygulamaları ile uğraşan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkiler
kurmak ve geliştirmek,
ç) Konu ile ilgili arşiv, kütüphane ve diğer tesisleri oluşturmak, ulusal ve uluslararası yayınları izlemek ve bu
yayınları Merkeze kazandırmak,
d) Araştırma, inceleme, proje ve benzeri çalışmaları gerçekleştirmek üzere, geçici ya da sürekli komisyonlar,
çalışma grupları oluşturmak, bunlarla ilgili görevlendirmeleri yapmak, ulusal ve uluslararası alanda konuyla ilgili
uzmanlardan yararlanmak,
e) İnsan hakları alanında düzenli olarak bilimsel ve mesleki nitelikli kurs, seminer ve benzeri etkinlikler
düzenlemek, diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen etkinliklere katılmak,
f) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hukuksal danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek,
g) Merkezin amacı ile ilgili diğer çalışma ve etkinlikleri yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; insan hakları konusunda araştırmaları ve yayınları olan Üniversitenin Hukuk
Fakültesi öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür aynı usulle
tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu üyelerinden birisi, Müdürün teklifi üzerine Müdür yardımcısı olarak
görevlendirilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcısı vekâlet eder. Müdüre vekalet altı aydan
fazla sürerse yerine aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi
sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,
c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlamak,
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.
Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcısı ile Rektör tarafından Üniversite öğretim
üyeleri arasından seçilen beş üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır.
Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Herhangi bir
sebeple boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma programını hazırlamak,
b) Merkez bünyesinde oluşturulacak çalışma gruplarında görevlendirilecek personeli belirlemek,
c) Araştırma ve uygulama projelerini, kurs ve eğitim programlarını değerlendirmek,
ç) Ulusal anma ve kutlama günlerinin ve törenlerinin düzenlenmesinde Müdüre yardımcı olmak,
d) Üniversite dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokolleri hazırlamak.
Danışma kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin Rektör Yardımcıları, Hukuk Fakültesi Dekanı ve Sosyal
Bilimler Enstitüsü Müdürü ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenen istekleri halinde kamu kurum ve kuruluşları,
üniversiteler, yerel yönetimler, Türkiye Bilimler Akademisi, sivil toplum örgütleri ve meslek kuruluşlarından insan
hakları alanında çalışmaları olan kişiler arasından seçilecek üyelerden ve insan hakları alanında çalışmaları olan
yabancı akademisyenlerden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri üç yıllık bir süre için seçilir. Üyelik süresi sona erenler
yeniden seçilebilir.
(2) Danışma Kurulu, her yıl en az bir kez Müdür tarafından belirlenen tarihte, Müdürün başkanlığında
çoğunluk koşulu aranmadan toplanır.
(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarıyla ilgili öneri ve eleştiriler geliştirir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi
uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

