BİRİMLER YÖNERGELER
Senato : 28 Mayıs 1999 / 16-5

ÇEVRE SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
YÖNERGESİ
Kuruluş
Madde 1- Üniversiteye bağlı, özellikle Kahramanmaraş yöresi
çevre sorunlarına dönük Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarda sürdürülen
eğitim-öğretim, araştırma ve uygulamaların desteklenmesi, uygulama
gereksiniminin karşılanması ve bazı meslek dallarında hazırlık ve destek
etkinliklerinde bulunmak amacıyla, Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi'nde " Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin"
ek 1 inci maddesi uyarınca Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Senatosunun 26.10.1994 tarih ve 94/13 sayılı Senato Kararı ile Çevre
Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulmuştur.
Çalışma Alanı ve Amacı
Madde 2- a) Üniversite bazında çevre ile ilgili bilimsel, teknik
araştırma ve uygulamaları koordine etmek, desteklemek, resmi ve özel
kuruluşlar ile ilişkiler kurarak bunlardan yarar sağlamak.
b) Araştırma ve uygulama için yerli ve yabancı kuruluşlar ile
işbirliği yapmak, amaca uygun araştırıcı ve uygulayıcı elemanların
araştırma ve yayın konularında yapacakları mali destek hizmetlerini
karara bağlamak.
c) Araştırma ve uygulamaları teşvik ve yapılan araştırmaları
duyurmak amacı ile seminer, kurs, konferanslar, çevre kampları
ekskürsiyonlar düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili
sertifıkalar vermek.
d) Araştırma ve Uygulama Merkezinin Döner Sermaye
kapsamındaki hizmetlerinde, ilgili kurumun Döner Sermaye Yönetmeliği
hükümlerini uygulamak ve kamu kuruluşları ve özel sektörle ilgili çevre
sorunlarına yönelik hizmetleri kendi Döner Sermayesi kapsamında
yapmak.
e) Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer
çalışmaları yapmak.
Organlar ve Görevleri
Madde 3- Araştırma ve Uygulama Merkezinin organları
Merkez Müdürü, Merkez Kurulu ve Yönetim Kuruludur.
Madde 4- Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, tercihen
Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından olmak üzere
Rektör tarafından 3 yıl için atanır. Süresi biten Müdür tekrar
atanabileceği gibi görev süresi dolmadan aynı şekilde görevden
alınabilir.
Müdür Merkezde görevlendirilen tercihen öğretim üyelerinden
en çok iki müdür yardımcısı atar. Müdür olmadığı hallerde müdür
yardımcılarından biri, müdür yardımcısı da bulunmazsa Yönetim Kurulu
üyelerinden biri müdüre vekalet eder. Vekalet süresi 6 ayı aşamaz.
Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona
erer.
Müdürün Görevleri
Madde 5- a) Merkezi temsil, Yönetim ve Merkez Kuruluna
başkanlık etmek,
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b) Merkezin idari işlerini yürütmek, bütçe teklifini hazırlamak
ve bağlı bulunduğu üst makama sunmak,
c) Yurtiçi ve Yurtdışı Araştırma ve Uygulama Merkezleri ile
işbirliği yaparak amaca uygun proje ve karşılıklı yardımı
gerçekleştirmek,
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun
görüşünü aldıktan sonra bağlı olduğu üst makama sunmak,
Merkez Kurulu
Madde 6- Merkez Kurulu Müdür, Müdür Yardımcıları,
Merkezin faaliyet alanları ile ilgili Fakülte, Enstitü ve Lisans öğrenimi
veren Yüksekokulların ilgili Kurullarınca 3 yıl için görevlendirilen
tercihen öğretim üyelerinden oluşur. Merkez Kurulu, her eğitim-öğretim
yarıyılında en az bir kez toplanır.
Merkez Kurulunun Görevleri
Madde 7- a) Müdür dışındaki Yönetim Kurulu üyelerini
seçmek,
b) Müdür tarafından hazırlanan Merkez faaliyet plan ve
programlarını ve bu faaliyetlerle ilgili esasları görüşüp karara bağlamak,
Yönetim Kurulu
Madde 8- Yönetim Kurulu, doğal üye olan Müdür dahil 5
kişiden oluşur. Yönetim kurulu üyeleri, Merkez Kurulu'nca 3 yıl için
seçilir. Ancak, mevcut olduğu taktirde. Yönetim Kurulu üyelerinden en
az üçü öğretim üyesi olmalıdır. Müdür yardımcıları oy kullanmaksızın
yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler. Yönetim Kurulu ayda en az
bir kez toplanır.
Yönetim Kurulunun Görevleri
Madde 9- a) Bu yönetmeliğe ve kuruluş amacına göre merkezin
çalışma düzenini tespit etmek,
b) Merkez Kurulu'nun kararları ile tespit ettiği esasların
uygulanmasında Müdüre yardım etmek,
c) Kuruluş amacına uygun müracaatları inceleyerek, uygun
görülenleri destekleme şekillerini karara bağlamak,
d) Merkezin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,
e) Araştırma merkezince desteklenen araştırma ve
uygulamalarla ilgili araştırıcı ve patent haklarına ait esasları, gelirlerin
dağılış ve kullanılış şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek,
f) Çalışmalarla ilgili görevlendirmeleri karara bağlamak.
Madde 10- Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda genel
hükümlere göre işlem yapılır.
Yürürlük ve Yürütme
Madde 11- Bu Yönergeyi Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi Rektörü yürütür.
Madde 12- Bu Yönerge Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi Senatosunun 26.10.1994 tarihli kararıyla yürürlüğe girer.
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