Süleyman Demirel Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum
Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
Kuruluş
Madde 1- Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak 2547 sayılı kanunun
2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyaranıca “Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve
Uygulama Merkezi” kurulmuştur.
Çalışma Alanı
Madde 2- a) Dünya ve Yurdumuz bitkilerinin canlı olarak yetiştirildiği ve teşhir edildiği
Botanik Bahçesi ile dünyadaki ve yurdumuzdaki doğal bitkilerin kurutulmuş örneklerinin saklandığı
herbaryum birimlerine hizmet vermek,
b) Türkiye bitkileri ve bitki örtüsü ile ilgili çeşitli alanlarda bilimsel araştırma yapmak,
materyal toplamak, bunlardan teşhir ve değişim koleksiyonları meydana getirmek, yurt içi ve dışı
benzer koşullarla materyal ve personel değişimi yaparak, karşılıklı bilimsel işbirliğinde bulunmak,
c) Süleyman Demirel Üniversitesi Orman, Ziraat, Fen-Edebiyat Fakülteleri’nin ilgili
bölümlerindeki lisans ve lisansüstü öğretim programlarında yer alan ders ve uygulamalara materyal
ve çalışma alanı sağlamak,
d) Merkezin çalışma alanında araştırma ve uygulamalar yapacak öğretim elemanı ve öğrenci
yetiştirilmesini teşvik etmek,
e) Araştırma ve uygulamaları teşvik etmek ve yapılan çalışmaları duyurmak amacı ile
seminer, kurs ve konferanslar düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek,
f) Merkezin ilgili alanına giren konularda görgü ve bilgiyi artırmak için kısa veya uzun
süreli yurt içine ve yurt dışına eleman göndermek veya davet etmek,
g) Çiçekli ve çiçeksiz bitkiler üzerinde yapılan araştırmalara yardımcı olmak amacı ile
uluslar arası kurallara uygun herbaryumların hazırlanmasını sağlamak,
h) Doğada yayılış gösteren faydalı, zararlı veya ekonomik değeri olan bitkilerle ilgili
bilimsel çalışmalar yapmak ve bunların ekonomiye aktarılmasına çaba sarf etmek,
i) Tohum katalogları hazırlayarak, dünya botanik bahçeleri ve herbaryum merkezleri ile
bilimsel ilişkileri sürdürmek,
j) Resmi ve özel kuruluşlarla protokoller çerçevesinde işbirliği yaparak (Isparta Valiliği Özel
İdaresi ve Isparta Belediyesi vb.); merkeze bağlı olarak doğal bitki yetiştirme alanları geliştirilerek
ve doğal bitki örtüsü zenginliğini koruyarak, yurdumuzun zengin bitki çeşitliliğinin ve nesli
kaybolmakta olan bitkilerin korunması hususunda çalışmalar yapmak ve ülkemize gelen
ziyaretçilere tanıtım faaliyetlerine bulunarak ülkemiz turizmine katkı sağlamak,
k) Danışmanlık hizmetleri vermek, bitki temininde çeşitli kurumlarla işbirliği yapmak,
l) Merkezin kuruluş amacına ve Yükseköğretim Kanunu’nun amaç ve ilkelerine uygun diğer
çalışmaları yapmak,

Organlar
Madde 3- Süleyman Demirel Üniversitesi Botanik Bahçesi ev Herbaryum Araştırma ve
Uygulama Merkezinin organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü,
b) Merkez Yönetim Kurulu.
Müdür
Madde 4- Merkez Müdürü, ilgili Fakültelerin öğretim üyeleri arasından olmak üzere Rektör
tarafından 3 yıl için atanır, süresi biten müdür tekrar atanabilir.
Müdürün Görevleri
Madde 5. Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve yönetim kuruluna başkanlık etmek,
b) Yönetim kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak, Merkezin idari
işlerini yürütmek, bütçe teklifini hazırlamak ve rektörlüğe sunmak,
c) Yurt içinde ve dışında ilgili merkez ve kuruluşlarla işbirliği yaparak amaca uygun proje
ve karşılıklı yardımı gerçekleştirmek,
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, yönetim kurulunun görüşünü aldıktan sonra
Rektörlüğe sunmak.
Müdür Yardımcısı
Madde 6- Müdür yardımcısı, müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından atanır. Müdür
yardımcısının görev süresi, kendini öneren müdürün görev süresinin bitmesi ile sona erer.
Müdürün görev başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısı, onun da yokluğunda
yönetim kurulu üyelerinden biri müdürlüğe vekalet eder. Altı aydan uzun süreli üniversite dışı
görevlendirmelerde müdür veya yardımcılarının yerine yenileri aynı şekilde atanır.
Yönetim Kurulu
Madde 7- Yönetim kurulu, tabii üye durumundaki müdür dahil 5 kişiden oluşur. Diğer 4
üye ilgili fakültelerin öğretim üyeleri arasından olmak üzere rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır.
Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların yerine süreyi doldurmak üzere
yenileri seçilir.
Yönetim kurulu tam sayı ile toplanır ve çoğunlukla karar verir. Müdür yardımcısı oy hakkı
olmaksızın yönetim kuruluna katılır.
Yönetim Kurulunun Görevleri
Madde 8- Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu yönetmeliğe ve kuruluş amacına göre merkezin çalışma düzenini tespit etmek
b) Kuruluş amaçları doğrultusunda,uygun başvuruları inceleyerek ,uygun görülenleri ve
destekleme şeklini karara bağlamak,

c) Mevcut imkanları değerlendirerek,uygulama ve araştırma alanları konusunda ayrıntılı
karar almak
d) Merkezce desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili araştırıcı , telif ve patent
haklarına ait esasları , ilgili mevzuata göre tespit etmek,
e) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında mali destek
isteklerini karar bağlamak.
f) Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak,
g) Müdür tarafından gündeme getirilecek değer konuları karara bağlamak.
Madde 9-Merkez yönetim kurulu,müdürün daveti ile ayda en az bir defa toplanır.
Mali hükümler
Madde 10-Merkezin gelirleri şunlardır:
a)Üniversite bütçesinden tahsis edilen ödenekler,
b)Döner sermaye gelirleri,
c)Merkeze yapılacak her türlü bağış
Madde 11-Merkezin giderleri şunlardır:
a)Faaliyet konularının uygulanması ve gerçekleştirilmesi için yapılacak giderler,
b)Yönetim giderleri,
c)Yönetim kurulunca uygun görülecek diğer harcamalar.
Madde 12-Merkezin bütçesi,Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak Rektörlüğe
sunulur. Bütçe harcamalarında merkezin ita amiri Rektördür. Rektör ita amirliğini
Merkez Müdürü’ne devredebilir.
Destek hizmetleri
Madde 13-Merkezin uzmanlık,idari ve teknik hizmetleri müdürün önereceği adaylar
arasından Rektörlük tarafından görevlendirilecek elemanlarca yürütülür.
Madde 14-Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet,
ekipman ve demirbaşlar,Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi’
nin malıdır.
Madde 15-Merkezin döner sermaye kapsamındaki hizmetlerinde,Süleyman Demirel
Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Madde 16-Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.

Yürürlük
Madde 17-Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 18-Bu yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.

