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YÖNETMELİK
Selçuk Üniversitesinden:
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BİYOYAKITLAR UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE
1
– (1)
Bu
Yönetmeliğin
amacı;
Selçuk
Üniversitesi Biyoyakıtlar Uygulama ve Araştırma Merkezinin görevlerine, organlarına ve
yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesi Biyoyakıtlar Uygulama ve
Araştırma Merkezinin amaçlarına, 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) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,
b) Rektör: Selçuk Üniversitesi Rektörünü,
c) Merkez (SÜBİYAME): Selçuk Üniversitesi Biyoyakıt Uygulama ve Araştırma
Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yenilenebilir ve çevre dostu olan tarımsal
tabanlı biyodizel, biyoetanol, biyogaz ve benzeri biyoyakıtları tanıtmak, yaygınlaştırmak,
araştırmalar yapmak ve biyoyakıt alanında ilgili kesimler arasında işbirliğini geliştirmektir.
Merkezin görevleri
MADDE 6 – (1) Merkezin görevleri şunlardır;
a) Biyoyakıt konusunda faaliyet gösteren kamu ve özel sektöre ait teknik
elemanların bilgilerinin yenilenmesi ve geliştirilmesi amacıyla kısa ve uzun süreli eğitim
programları düzenlemek,
b) Yurtiçi ve yurtdışında biyoyakıt konusunda kongre, sempozyum, çalıştay,
seminer, demonstrasyon ve benzeri toplantılar düzenlemek ve düzenlenen toplantılara
katılmak,
c) Biyoyakıtın kamuoyuna ve özellikle çiftçilere tanıtılması için film, video,
kaset, slayt, kitap, dergi, gazete ve benzeri materyaller üretmek,
ç) Çiftçilere biyoyakıt hammaddelerinin tarımı ve biyoyakıtın kullanımı konusunda

bilgiler vermek,
d) Biyoyakıt konusunda uygulama ve geliştirme projeleri hazırlamak, yürütmek ve
ilgili kuruluşlarca yürütülen projelere katılmak,
e) Biyoyakıt üreticileri ve üretici birlikleri ile işbirliği yapmak,
f) Üniversitenin ilgili birimlerinin biyoyakıt alanındaki potansiyelini harekete
geçirmek,
g) Çalışma alanı ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla işbirliği yapmak,
ğ) Araştırmalara ilişkin sonuçları uygulamaya koymak,
h) Biyoyakıt konusunda toplumu bilinçlendirme çalışmaları yürütmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır;
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri arasından
Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden
görevlendirilebilir. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim üyeleri
arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına
sunar. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda, müdür yardımcısı veya Yönetim
Kurulu üyelerinden en kıdemli olan birine vekâlet bırakır. Vekâlet süresi altı ayı geçemez.
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) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak,
ç) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili plan ve programları hazırlamak, Yönetim
Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,
d) Yurt içi ve yurt dışındaki benzeri araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği
yapmak.
Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve Müdür tarafından
Üniversitenin farklı bölümlerinden önerilecek ve Rektör tarafından üç yıl süreyle
görevlendirilecek üç öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Görev süresi biten üye
yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi
tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır.
Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve
kararlar oy çokluğuyla alınır.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimiyle ilgili kararlar almak,
b) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları
kurmak,
c) Personel ihtiyacını belirlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini rektör
yardımcılarından birine devredebilir.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

