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YÖNETMELİK

Düzce Ün�vers�tes�nden:

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL ATIKLARIN ENDÜSTRİYE GERİ 
 KAZANIMI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, Düzce Ün�vers�tes� Tarımsal Atıkların Endüstr�ye Ger� Kazanımı

Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n amacına ve faal�yet alanlarına, yönet�m organlarına, çalışma usul ve esaslarına
�l�şk�n hükümler� düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, Düzce Ün�vers�tes� Tarımsal Atıkların Endüstr�ye Ger� Kazanımı Uygulama

ve Araştırma Merkez�n�n amacına, faal�yet alanlarına, yönet�m organlarına, yönet�m organlarının görev ve çalışma
şekl�ne �l�şk�n hükümler� kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 4/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 7 nc�

maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (d) bend�n�n (2) numaralı alt bend� ve 14 üncü maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkez�n Danışma Kurulunu,
b) Düzce Ün�vers�tes� Çevre ve Sağlık Teknoloj�ler�nde İht�saslaşma Koord�natörlüğü: Bölgesel kalkınma

odaklı m�syon farklılaşması kapsamında kurulan ve Düzce Ün�vers�tes�n�n çevre ve sağlık alanında �ht�saslaşma
çalışmalarını yöneten koord�natörlüğü,

c) Merkez (DÜTAGAM): Düzce Ün�vers�tes� Tarımsal Atıkların Endüstr�ye Ger� Kazanımı Uygulama ve
Araştırma Merkez�n�,

ç) Müdür: Merkez�n Müdürünü,
d) Rektör: Düzce Ün�vers�tes� Rektörünü,
e) Ün�vers�te: Düzce Ün�vers�tes�n�,
f) Yönet�m Kurulu: Merkez�n Yönet�m Kurulunu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkez�n Amacı ve Faal�yet Alanları

Merkez�n amacı
MADDE 5 – (1) Merkez�n amacı; Düzce Ün�vers�tes�n�n çevre ve sağlık alanındak� �ht�saslaşma çalışmaları

kapsamında, tarımsal atıklardan k�myasal ve kompoz�t madde elde ed�lmes� çalışmalarını gerçekleşt�rmek ve
endüstr�ye uygulanab�l�r p�lot üret�m çalışmalarını hayata geç�rerek bölgeye yaymaktır.

Merkez�n faal�yet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez�n faal�yet alanları şunlardır:
a) Tarımsal atıklardan katma değer� yüksek ürün ve ürünler�n elde ed�lmes� amacıyla b�l�msel çalışmalar

yapmak �ç�n gereken uygulama ve araştırma laboratuvarları kurmak, kurulmuş olanları desteklemek ve
araştırmacıların kullanımına sunmak, d�ğer ulusal veya uluslararası uygulama ve araştırma merkezler� ve
laboratuvarlarla �şb�rl�ğ� �ç�nde uygulama, eğ�t�m ve araştırmalar yapmak.

b) Tarımsal atıklardan katma değer� yüksek ürün ve ürünler�n elde ed�lmes� amacıyla endüstr�yel çalışmaları
gerçekleşt�rmek ve bunların p�lot üret�m tes�sler�n� kurmak.

c) Tarımsal atıklardan katma değer� yüksek ürün ve ürünler�n elde ed�lmes� konularında ulusal ve uluslararası
düzeyde b�l�msel araştırma projeler� hazırlamak ve gerçekleşt�rmek.

ç) Merkez�n amacı doğrultusunda yurt �ç� ve yurt dışındak� b�l�msel çalışma ve araştırma projeler�n�
desteklemek, ulusal ve uluslararası kongre, konferans, fuar, sempozyum, sem�ner, panel, kurs ve benzer� b�l�msel
etk�nl�kler düzenlemek veya bunları desteklemek.

d) Tarımsal atıklardan katma değer� yüksek ürün ve ürünler�n elde ed�lmes� alanlarında araştırmacı
yet�şt�r�lmes�n� desteklemek.

e) Tarımsal atıklardan katma değer� yüksek ürün ve ürünler�n elde ed�lmes� hakkında toplumsal b�l�nc�
artırmaya yönel�k çalışmalar yapmak.

f) Tarımsal atıklardan katma değer� yüksek ürün ve ürünler�n elde ed�lmes� amacıyla ulusal ve uluslararası
düzeyde özel veya tüzel k�ş�ler ve kamu kuruluşlarıyla �şb�rl�ğ� yapmak.

g) Çevre ve sağlık alanındak� �ht�saslaşma çalışmaları kapsamında tarımsal atık ger� kazanım çalışmalarının
yayılımı �ç�n çalışmalar gerçekleşt�rmek.

ğ) Gerekt�ğ�nde Merkeze bağlı yen� laboratuvar ve alt b�r�mler kurmak.
h) Merkez�n tanıtımını gerçekleşt�rmek.
ı) Merkez�n amaçları �le �lg�l� Yönet�m Kurulunca kabul ed�len d�ğer faal�yetlerde bulunmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkez�n Yönet�m Organları ve Görevler�

Merkez�n yönet�m organları
MADDE 7 – (1) Merkez�n yönet�m organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönet�m Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Ün�vers�ten�n kadrolu öğret�m üyeler� arasından Rektör tarafından üç yıl süre �le

görevlend�r�l�r. Süres� sona eren Müdür yen�den görevlend�r�l�r. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görev� başında
bulunmaması durumunda görev� sona erer. Süres� dolmadan görev�nden ayrılan Müdürün yer�ne Rektör aynı yöntemle
yen�den görevlend�rme yapar.

(2) Müdür, çalışmalarında kend�s�ne yardımcı olmak üzere, Ün�vers�te öğret�m üyeler� arasından en fazla �k�
k�ş�y� müdür yardımcısı olarak görevlend�r�r.

(3) Müdür, görev� başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından b�r�s� Müdüre vekalet eder. Vekalet altı
aydan fazla sürerse yen� Müdür görevlend�r�l�r.

(4) Müdür yardımcılarının görev süres� en çok üç yıldır. Müdürün görev� sona erd�ğ�nde müdür
yardımcılarının da görev� sona erer. Görev�nden ayrılan müdür yardımcısının yer�ne kalan sürey� tamamlamak üzere
yen�s� görevlend�r�l�r.

Müdürün görevler�
MADDE 9 – (1) Müdürün görevler� şunlardır:
a) Merkez� tems�l etmek.
b) Düzce Ün�vers�tes� Çevre ve Sağlık Teknoloj�ler�nde İht�saslaşma Koord�natörlüğünün yönlend�rmeler�

doğrultusunda, Merkez�n çalışmalarının düzenl� olarak yürütülmes�n� ve gel�şt�r�lmes�n� sağlamak.
c) Çevre ve sağlık alanındak� �ht�saslaşma çalışmalarındak� amaç ve hedeflere yönel�k çalışmaların

gerçekleşt�r�lmes� �ç�n Düzce Ün�vers�tes� Çevre ve Sağlık Teknoloj�ler�nde İht�saslaşma Koord�natörlüğünün
yönlend�rmeler� doğrultusunda çalışmalar yürütmek.

ç) Merkez�n personel�n�n düzenl� ve etk�n çalışmasını sağlamak.
d) Yönet�m Kurulunu toplantıya çağırmak, gündem� hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek.
e) Yönet�m Kurulunca alınan kararların uygulanmasını sağlamak.
f) Merkez�n yıllık faal�yet raporunu hazırlamak, Yönet�m Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.
g) Merkeze personel görevlend�r�lmes�yle �lg�l� tekl�f�n� Rektöre sunmak.
Yönet�m kurulu
MADDE 10 – (1) Yönet�m Kurulu, Müdür �le b�rl�kte en fazla yed� k�ş�den oluşur. Yönet�m Kurulu, en az altı

üyes� Ün�vers�ten�n fen b�l�mler� ve mühend�sl�k alanlarındak� öğret�m üyeler�nden olmak şartıyla, Müdür tarafından
öner�lerek Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlend�r�len üyelerden oluşur. Görev süres� dolan üyeler yen�den
görevlend�r�leb�l�r. Müdür yardımcıları oy hakkı olmaksızın Yönet�m Kurulu toplantılarına katılab�l�r.

(2) Yönet�m Kurulu, Müdürün davet� üzer�ne ayda en az b�r defa olağan olarak toplanır ve Merkez�n
faal�yetler�n� gözden geç�rerek �lg�l� konularda karar alır. Müdür; Yönet�m Kurulunu, gerekl� hallerde olağanüstü
olarak da toplantıya çağırab�l�r. Yönet�m Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu �le alınır. Yönet�m
Kurulu toplantısına üst üste üç defa �z�ns�z ve mazerets�z katılmayan üyen�n üyel�ğ�, Yönet�m Kurulu kararı �le sona
erd�r�l�r.

Yönet�m kurulunun görevler�
MADDE 11 – (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez�n faal�yetler�n� gözden geç�rerek bu Yönetmel�kte bel�rt�len amaçlar doğrultusunda Merkez�n

çalışma ve yönet�m� �le �lg�l� konularda karar almak.
b) Gündemde bulunan araştırma ve eğ�t�m projeler�n�, programlarını ve faal�yetler�n� karara bağlamak,

uygulanışına yardımcı olmak.
c) Müdürün faal�yet dönem� sonunda hazırlayacağı faal�yet raporunun düzenlenmes�ne �l�şk�n esasları tesp�t

etmek, sunulan raporu değerlend�rmek, b�r sonrak� döneme a�t çalışma programını düzenlemek.
ç) Merkez�n faal�yet konularında Ün�vers�te b�r�mler� arasında �şb�rl�ğ� gerekt�ren çalışmaların yürütüleb�lmes�

�ç�n Müdüre yardımcı olmak.
d) Merkez�n çalışmaları �ç�n gerekl� geç�c� çalışma gruplarının ve kom�syonların oluşturulmasına yardımcı

olmak.
e) Merkez�n b�l�msel, �dar� plan ve programlarının hazırlanmasına yardımcı olmak.
f) Yurt �ç� ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların �lkeler�n� tesp�t etmek ve protokoller�n�

hazırlamak.
g) Danışma Kurulunun görüş ve öner�ler� doğrultusunda kararlar almak.
ğ) Merkez�n çalışma alanına g�ren d�ğer konularda kararlar almak.
Danışma kurulu
MADDE 12 – (1) Müdür ve müdür yardımcıları, Danışma Kurulunun doğal üyeler�d�r. Danışma Kurulu doğal

üyelere ek olarak, Merkezden yararlanan akadem�k kuruluşların eş�t tems�l ed�lmes�ne de özen göster�lerek; b�l�msel,
teknoloj�k araştırma ve uygulamalarla doğrudan �lg�s� olan ve ayrıca sah�p olduğu b�r�k�m ve deney�mler�nden
yararlanılab�lecek Ün�vers�te �ç�ndek� ve �stekler� hal�nde dışındak� k�ş�lerden oluşmak üzere, Rektör tarafından üç yıl
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süreyle görevlend�r�len en fazla on beş k�ş�den oluşur. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzer�ne yılda en az �k� defa
toplanır.

Danışma kurulunun görevler�
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez�n faal�yetler�n� değerlend�rerek, faal�yet alanlarıyla �lg�l� konularda görüş ve öner�lerde bulunmak.
b) Bölgedek� sanay� kuruluşları yanında, d�ğer b�l�msel ve teknoloj�k kuruluşlarla �şb�rl�ğ� ortamının oluşturup

gel�şt�r�lmes�ne �l�şk�n kararlar almak.
c) Merkez �le �lg�l� Ün�vers�te dışı f�nans kaynaklarının değerlend�r�lmes� konusunda görüş b�ld�rmek ve bu

yönde g�r�ş�mlerde bulunulması �ç�n öner�ler gel�şt�rmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Personel �ht�yacı
MADDE 14 – (1) Merkez�n akadem�k, tekn�k ve �dar� personel �ht�yacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü

maddes�ne göre Müdürün öner�s� �le Rektör tarafından görevlend�r�lecek personel tarafından karşılanır.
Ek�pman ve dem�rbaşlar
MADDE 15 – (1) Merkez�n çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar kapsamında alınan

her türlü alet, ek�pman ve dem�rbaşlar Merkez�n h�zmetler�nde kullanılır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� �le Senato,

Ün�vers�te Yönet�m Kurulu ve Yönet�m Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Düzce Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


