CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
ÇEVRE SORUNLARI ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNERGESİ
I-KAPSAM
Madde 1. Bu yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma Merkezi’nin tüm
araştırma, yayın ve eğitim alanlarında yapmış olduğu çalışmaları kapsar.
II-AMAÇ
Madde 2. Cumhuriyet Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma Merkezi’nin kuruluş amacı;
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 4. ve 5. Maddelerinde belirtilen amaç ve ana ilkeler
ile aynı kanunun 12. Maddesinin (g) fıkrasında açıklanan temel esaslar doğrultusunda çevre
sorunları konusunda araştırma, eğitim ve yayın faaliyetlerinde bulunmaktır.
III-GÖREVLERİ
Madde 3. Cumhuriyet Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma Merkezi, Madde 2’de belirtilen
amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki görevleri üstlenir.
a) Her türlü çevre kirliliği ( hava, su, toprak vb.) ve diğer çevre sorunları üzerinde
inceleme yaparak sorunları sosyal, ekonomik ve kültürel yönleri ile ortaya koyar ve
bu sorunların çözümünde en uygun yöntemleri saptamak amacıyla araştırmalar
yapar.
b) Çevre sorunlarının çözümü amacıyla ilgili resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapar
ve üniversite içi koordinasyonu sağlar.
c) İncelenmesini istediği konulurda, kamu ve özel kuruluşlara yardımcı olur ve gerekli
araştırmaları yapar.
d) Çevre sorunlarının tanıtılması ve çözüm önerilerinin ilgililere duyurulması amacıyla
seminer, konferans, açık oturum, sempozyum, kurs, bilimsel ve teknik içerikli
araştırma ve inceleme gezileri düzenler.
e) Gerektiğinde düzenlenen kurs ve seminerlere katılanlara belge verir.
f) Yurt içinde ve yurt dışında yapılan bilimsel kongre, sempozyum, konferans ve
kurslara olanaklar ölçüsünde temsilci gönderir.
g) Çevre sorunlarına ilişkin kitaplık ve dokümantasyon merkezi kurar.
h) Çevre sorunlarına ilişkin her türlü yayın faaliyetinde bulunur.
i) Araştırma için zorunlu olan laboratuar ve atölyeleri kurar.

IV-CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI ARAŞTIRMA
MERKEZİ’NİN ORGANLARI
Müdür
Madde 4. C.Ü. Çevre Sorunları Araştırma Merkezi’nin bilimsel ve idari işlerini yürütmekle
görevli olan bir müdürü bulunur. Müdür, çevre sorunları ile ilgili araştırma, eğitim ve yayın
faaliyetlerinde bulunan üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre için üniversitenin
rektörü tarafından atanır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir. Müdür olarak atanan öğretim
üyesi, bağlı bulunduğu fakülte ya da okuldaki görevine devam eder. Merkez Müdürü,
kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinden birisini Müdür
Yardımcısı olarak Rektörlük Makamına teklif eder, Rektör atar.

Madde 5. C.Ü. Çevre Sorunları Araştırma Merkezi Müdürü, araştırma merkezi ile ilgili
görevlerini yerine getirmek amacıyla belediye sınırları dışında görevlendirilmesi gerektiği
durumlarda, görevlendirme Rektörlükçe yapılır ve öğretim üyesi olarak bağlı bulunduğu
Fakülte Dekanlığına Rektörlükçe bilgi verilir.
Madde 6. Müdürün herhangi bir nedenle görevi başında bulunmaması halinde, yardımcısı
kendisine vekalet eder. Göreve vekalet 6 (altı) aydan fazla sürerse, yeni bir Merkez
Müdürü atanır.
Yönetim Kurulu
Madde 7. C.Ü. Çevre Sorunları Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu, müdür ve konu ile
yakından ilgili dört (4) öğretim elemanından oluşur. Araştırma Merkezi müdürü aynı zamanda
Yönetim Kurulu’nun başkanıdır. Yönetim Kurulu müdürün çağrısı ile toplanır.
Madde 8. Yönetim kurulu üyeleri müdür tarafından önerilen altı(6)öğretim elemanı arasından
dört (4) öğretim elemanı seçilerek 3 yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilir.
Madde 9. Yönetim Kurulu’nun görevleri Şunlardır;
a) Araştırma Merkezi tarafından yürütülecek araştırma, eğitim ve yayın faaliyetler
için yıllık çalışma programları hazırlar.
b) Danışma birimlerinin oluşturulması için müdüre yardımcı olur.
c) Araştırma Merkezinin yıllık bütçe teklifini hazırlar.
d) Üniversite senatosuna sunulmak üzere yıllık faaliyet raporunu hazırlar.
Genel Kurul
Madde 10. Araştırma Merkezi Genel Kurulu, Yönetim Kurulu ve konu ile ilgili
olarak; Araştırma Merkezi Müdürü tarafından önerilen, fakülte ve yüksekokullarda görev
yapan 8 (sekiz) öğretim üyesi arasından, Rektör tarafından seçilen 6 (altı) öğretim üyesinden
oluşur. Genel kurul her yıl en az bir defa müdürün çağrısı ile toplanır. Genel kurul üyelerinin
görev süreleri 3 yıl olup, süreleri dolan üyeler, Merkez Müdürünün önerisi ve Rektörün
onayıyla yeniden görevlendirilebilirler.
Madde 11. Genel Kurulu’nun Görevleri Şunlardır;
a) Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu’nun etkinliklerini irdeler, tartışır ve yeni
programların oluşmasına katkıda bulunur,
b) Üniversite içi koordinasyonu sağlar,
c) Çevre sorunlarının çözümü konusunda yeni politikalar üretir ve önerilerde bulunur.
Danışma Birimleri
Madde 12. Araştırma Merkezi tarafından yürütülecek çalışmalar ihtiyaç duyulduğunda
danışma birimlerinin önerileri dikkate alınarak planlanır. Bu amaçla, doğrudan doğruya konu
ile ilgili üniversite öğretim elemanlarından üçer kişilik danışma birimleri oluşturulur. Yönetim
Kurulu tarafından her danışma birimi için iki katı sayıda önerilen öğretim elemanları
arasından üç tanesi Rektör tarafından seçilerek görevlendirilmek suretiyle danışma birimleri
oluşturulur.
Madde13. Danışma birimleri, gerektiğinde tek tek ya da guruplar halinde müdürün çağrısı
üzerine toplanırlar. Danışma birimleri toplantısına müdür başkanlık eder.

Madde 14. Danışma birimleri; eğitim ve yayın, su kirliliği, toprak kirliliği, enerji, tarımsal
alanların korunması, tarihsel çevre korunması, yeşil alanları koruma ve geliştirme, katı atıklar
ve gürültü konularında oluşturulacak on birimden ibarettir.
Diğer Görevliler
Madde 15. C.Ü. Çevre Sorunları Araştırma Merkezi’nin ihtiyacı olan teknik elemanlar
(yüksek mühendis, mühendis, kimyager, biyolog, laborant, teknisyen vb.) genel idare ve
yardımcı hizmetler sınıfındaki memurlar arasından Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunun
teklifi ile Rektör tarafından atanır.
Madde 16. İhtiyaç duyulan elemanların temini için gerekli kadro Rektörlükçe sağlanır.
Mali Hükümler
Madde 17. Çevre Sorunları Araştırma Merkezi’nin gelir kaynaklarını, üniversite bütçesinin
ilgili fasıllarına konacak ödenek, bağışlar, yapılan araştırma ve analizlerden elde edilecek
gelirler oluşturur.
Madde 18. Çevre Sorunları Araştırma Merkezi’nin giderleri her yıl hazırlanacak bütçe
tekliflerinde belirtilir.
Diğer Hükümler
Madde 19. Araştırma Merkezi’nin dağılması halinde, tasfiye işlemleri Yönetim Kurulunun
gözetim ve denetimi altında yapılarak, borçlarını ödenmesinden sonra arta kalan nakit tutarı
Rektörün onayı ile konuya en yakın olan akademik birimlerin araştırmalarında kullanılır.
Madde20. Bu Yönerge Resmi Gazetede yayınlandığı günden itibaren yürürlüğe girer.
Madde 21. Bu Yönergeyi Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.

