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Anadolu Üniversitesinden: 
Anadolu Üniversitesi Bitki, İlaç ve Bilimsel Araştırmalar Merkezi (AÜBİBAM) 

Yönetmeliği 
Kapsam 
Madde 1 — Bu Yönetmelikle, Anadolu Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitki ve İlaç Araştırma Merkezi 

(TBAM)’ın adı, Anadolu Üniversitesi Bitki, İlaç ve Bilimsel Araştırmalar Merkezi (AÜBİBAM) olarak 
değiştirilmiştir. Bu Yönetmelik, Anadolu Üniversitesi Bitki, İlaç ve Bilimsel Araştırmalar Merkezi 
(AÜBİBAM)’nin örgütlenmesine, çalışmalarına ve görevlilerin yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri 
kapsar. 

Tanımlar 
Madde 2 — Bu Yönetmelikte Üniversite, Anadolu Üniversitesini; Rektör, Anadolu Üniversitesi 

Rektörünü; Merkez, Anadolu Üniversitesi Bitki, İlaç ve Bilimsel Araştırmalar Merkezini (AÜBİBAM) ifade 
eder. 

Amaç 
Madde 3 — Merkezin amacı, öğretim elemanlarının veya kamu ve özel kuruluşların bilimsel 

araştırmalarına destek vermek, bitki ve ilaç konusunda her türlü bilimsel çalışmalar ve eğitim yapmaktır. 
Çalışma Alanları 
Madde 4 — Merkezin çalışma alanları şunlardır; 
a) Doğal ve sentetik kaynaklı her türlü farmasötik, kozmetik ve diğer endüstriyel hammadde ve ürünlerin 

geliştirilmesi, formülasyonu, kalite kontrolleri; biyolojik, toksikolojik, farmakolojik ve klinik değerlendirilmeleri 
ile biyo-yararlanım ve biyo-eşdeğerlilik çalışma ve araştırmaları yapmak ve yaptırmak, 

b) Tıbbi ve aromatik bitkisel ürünler yanında doğal ve sentetik ilaçların ve kozmetiklerin biyolojik, 
kimyasal, farmakolojik, teknolojik, biyoteknolojik ve endüstriyel açılardan incelenmesini sağlamak amacıyla 
gerekli laboratuvarları ve üretim tesislerini kurmak, 

c) İletişim ağlarıyla ve veri tabanlarıyla bilgiye erişimde çağdaş hizmetlerden yararlanma olanakları 
sunmak, 

d) Konferans, seminer, kurs, sergi, sempozyum ve eğitim programları düzenlemek, 
e) Ülkemizde mevcut flora zenginliği ile biyolojik çeşitliliğin envanterinin çıkarılması, korunması ve 

verimli şekilde değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması konularında bilimsel araştırmalar yapmak, biyolojik 
çevrenin korunması bilincinin ülkemizde yerleşmesine katkı sağlamak, 

f) Endüstriyel potansiyele sahip tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi ile ilgili çalışmalara yardımcı olmak, 
g) Doğal kaynaklı ya da sentetik preparatların üretimi, standartlaştırılması ve kalite kontroluyla ilgili 

çalışmalar yapmak, 
h) İlaç, kozmetik, uçucu yağ, gıda, boya, koku ve tat endüstrileri ile kimya sektörünün gereksinim duyduğu 

doğal, sentetik veya yarı-sentetik hammadde, ara madde ve ürünlerin üretiminde dış ülkelere bağımlılığı en aza 



indirecek araştırmalar yapmak, bilimsel önerilerde bulunmak, teknoloji seçimi ve üretimi konularında 
danışmanlık yapmak, 

i) Öğretim elemanlarının ve diğer kuruluşların bilimsel çalışmalarındaki analiz gereksinmelerini 
karşılamak, 

j) Uygulamalı ve temel bilimlerin ortaklaşa yararlanabileceği, kullanımı özel uzmanlık gerektiren cihazları, 
birimlerde ayrı ayrı bulundurmak yerine bir araya getirmek ve araştırıcıların hizmetine sunmaktır. 

Organlar 
Madde 5 — Merkezin organları şunlardır: 
a) Müdür 
b) Yönetim Kurulu 
Müdür 
Madde 6 — Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. 

Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere bir Müdür 
Yardımcısı seçer ve Rektörün onayına sunar. Müdür Yardımcısı, Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdüre 
vekalet eder. Vekalet süresi 6 ayı aştığı takdirde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir müdür görevlendirilir. 

Madde 7 — Müdürün yetki ve sorumlulukları şunlardır: 
a) Merkezin tüm çalışmalarını düzenler; plan, proje, program ve çalışma raporlarını hazırlar, çalışma 

programlarının yürütülmesini sağlar. 
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır, gündemi hazırlar, başkanlık eder ve Yönetim Kurulu kararlarının 

uygulanmasını sağlar. 
Yönetim Kurulu 
Madde 8 — Yönetim Kurulu, Müdürün önerisi üzerine Fen, Mühendislik ve Sağlık bilimleri alanlarındaki 

öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilen üç kişi, Merkez Müdürü ve Müdür 
Yardımcısı olmak üzere beş kişiden oluşur. Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi bitmeden 
ayrılanların yerine, süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulunda oylamalar açık oyla 
yapılır ve kararlar çoğunlukla alınır. 

Madde 9 — Yönetim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili ilkeleri belirleyip, çalışma planı hazırlar. 
b) Çalışmaların belirlenen ilke ve plana uygun yapılmasını sağlamak amacıyla denetimler yapar. 
c) Merkezin çalışmalarıyla ilgili konuları görüşmek üzere, en az ayda bir kez toplanır. 
d) Plan, proje, program ve çalışma raporlarını görüşüp karara bağlar. 
e) Merkezin çalışma alanıyla ilgili kişi kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirler. 
f) Merkezin yılsonu çalışma raporlarını hazırlar. 
Kadrolar 
Madde 10 — Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü Maddesi 

uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarla karşılanır. 
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 
Madde 11 — Bu Yönetmelikle, 26 Ocak 1995 tarih ve 22183 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anadolu 

Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitki ve İlaç Araştırma Merkezi (TBAM) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 
Yürürlük 
Madde 12 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 


