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(22.06.2010 gün ve 06 sayılı Senato Kararı) 
 
 

ATILIM ÜNİVERSİTESİ 
SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNERGESİ  

 
Kapsam  

 Madde 1. Bu yönerge Atılım Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma 
Merkezi’nin (bundan böyle SEAM olarak adlandırılacaktır), Yükseköğretim kurumları dışındaki kişi 
kurum ve kuruluşlara verdiği her türlü araştırma, geliştirme ve uygulama projeleri hizmeti, 
danışmanlık ve eğitim hizmetlerini (bundan böyle hizmet olarak adlandırılacaktır) kapsamaktadır. 
 

Temel İlkeler  
Madde 2. Üniversite içinde ve dışında verilen hizmetlerin yürütülmesi şu temel ilkeler 

çerçevesinde yapılır:  
a) Verilen hizmetlerde üniversite içinden görevlendirilen öğretim elemanının asli görevlerini 

aksatmaması temel şarttır. Verilecek hizmetler için sırası ile ilgili Bölüm Başkanlığının, ilgili 
Dekanlığın uygun görüşü ile Rektörlüğe sunulması ve Rektörlüğün izni ile Mütevelli Heyetinin 
onayının alınması gerekmektedir. 

b) Verilen hizmetlerde akademik etik kuralları içinde davranılması, Üniversitenin adının veya 
menfaatlerini zedeleyecek herhangi bir faaliyette bulunulmaması gerekmektedir.  

c) Verilen hizmet ile ilgili her türlü seyahat, konaklama, iaşe v.b giderler hizmeti alan kişi, kurum ve 
kuruluşlar ile yapılacak sözleşmeler ile belirlenecektir.  

 
 
 

Mali Konular  
 Madde 3 Bu yönerge ile ilgili idari ve mali uygulama Atılım Üniversitesi, Desteklenen 
Araştırma, Geliştirme, Uygulama, Eğitim ve Danışmanlık Projeleri Genel Çerçeve Yönergesi 
hükümlerine göre yürütülür.  SEAM eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinde çalışan öğretim 
elemanlarına ödenecek ücretler de dahil olmak üzere, Atılım Üniversitesi, Desteklenen Araştırma, 
Geliştirme, Uygulama, Eğitim ve Danışmanlık Projeleri Genel Çerçeve Yönergesi hükümlerinde 
belirtilmiş tüm maliyet ve giderlerinin, eğitim ve danışmanlıklardan elde edilen toplam gelirden 
düşülmesinden ve vergi karşılığının ayrılmasından sonra elde edilecek net kârın tamamı üniversite 
bütçesine aktarılacaktır. 
 

İşleyiş  
Madde 4. Hizmeti verecek SEAM hizmeti alacak kişi, kurum ve kuruluş ile üniversite 

mevzuatına uygun sözleşme hazırlar. Rektörlüğün kabülü ve Mütevelli Heyetin onayı ile hizmeti alan 
kişi, kurum ve kuruluş yetkilisinin imzalamasından sonra eğitim ve danışmanlık projeleri yürürlüğe 
girer.  

 
Yürürlük  
Madde 5. Bu yönerge senatoda kabul edildikten sonra, Mütevelli Heyet onayı ile yürürlüğe 

girer.  
 
Yürütme  
Madde 6.- Bu yönerge hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 


