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BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU 

Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Bilimsel ve Teknolojik 

Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBİT) Üniversiteler ile kamu kurum ve 

kuruluşlarında çalışan araştırmacılara ve çeşitli sanayi kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu 

analizlerde yardımcı olmak üzere 2013 yılında faaliyete geçmiş bir birimdir. Merkezimiz, 

toplamda 12 uzman ile 2 adet birimde (Çevre ve Kimya Birimi, Malzeme ve Yüzey 

Araştırmaları Birimi) ölçüm ve analiz hizmeti vermektedir. 

DPT tarafından sağlanan destekle kurulan ve uluslararası kriterlere uygun analizleri 

gerçekleştirmek üzere yapılandırılması planlanan DÜBİT, Düzce Üniversitesinin ulusal ve 

uluslararası proje yürütme potansiyelini artırmayı; sanayi, özel ve kamu kuruluşlarının 

araştırma, ürün geliştirme ve üretim aşamalarında ihtiyaç duydukları analiz ve ölçüm 

isteklerini karşılamayı amaçlamaktadır. 

DÜBİT iki ana birimden oluşmaktadır. Bunlardan birincisi; genel olarak, malzemelerin 

fiziksel ve yapısal (morfolojik, yüzey, mikro yapısal, elektrik, optik, mekanik, vb.) 

özelliklerini belirlemekte kullanılan ileri teknolojik cihazları bünyesinde 

barındıran “Malzeme ve Yüzey Araştırmaları Birimi” dir. Bu laboratuvarda bulunan ileri 

teknoloji görüntüleme ve ölçüm cihazları; metalik, seramik, jeolojik ve biyolojik 

malzemelerin araştırmaları ve analizleri için geniş bir Ar-Ge olanağı sunmaktadır. Malzeme 

laboratuvarımızda yer alan test ve ölçüm cihazları ile ağaç, beton ve metal esaslı endüstriyel 

ürünlerin mekanik testleri (yüzey görüntüleme, basma, germe, çekme, sertlik vs.) 

yapabilmekte bu konuda sanayi kurum ve kuruluşlarına Ar-Ge ve ölçüm hizmeti 

verilmektedir. 

DÜBİT bünyesindeki diğer araştırma birimi “Çevre ve Kimya Araştırmaları Birimi” olup, 

bu laboratuvarda çevre ve kimya bilimleri ile ilgili organik, inorganik ve bioaktif yapıların 

ölçüm ve analiz işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bu birimdeki laboratuvarlarda bulunan 

cihazlar ile su, atık sularda her türlü ağır metal ve iyon analizinin yanında gıda, tarım ve 

hayvansal ürünlerde hormon, antibiyotik ve zirai kalıntı analizleri de yüksek doğrulukla 

yapılabilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mynet.com/
http://merkezlab.webtest.nku.edu.tr/yenisayfa


I. GENEL BİLGİLER 

A. Misyon ve Vizyon 

DÜBİT; üniversitelerin, kamu ve özel kuruluşların her türlü araştırma & geliştirme 

çalışmalarında ihtiyaç duydukları ölçüm ve analizlerini yaparak destek vermeyi, çevre ve 

çalışan güvenliğini önemseyerek, tarafsızlık ilkesinden ödün vermeden bilimsel ve etik 

kurallara bağlı, pozitif iletişim teknikleri kullanarak bunu kurum kültürü haline getiren ve bu 

sayede laboratuvar saygınlığını arttırmayı hedeflemektedir. 

DÜBİT; kurduğu altyapı ile sürdürülebilirliğini sağlayarak üniversitelere, kamu ve özel 

kuruluşlara hizmet veren, üniversite – sanayi iş birliğine destek vererek ülke ekonomisine 

katkıda bulunan, insan yaşam kalitesini arttıran projelerin önemli bir parçası olmayı 

hedeflemektedir. 

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

a) Üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü 

şahısların analiz ihtiyaçlarını gerçekleştirmek, 

b) Üniversite bünyesinde mevcut olan araştırma laboratuvarları, uygulama  ve araştırma 

merkezleri ve benzeri birimlerin kullanımı için işbirliğini koordine etmek, AR-GE 

imkânlarının birimler arası ortak kullanıma açılmasını sağlamak, 

c) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların günün koşullarına 

uygun olarak geliştirilmesini sağlamak ve Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak, 

ç) Sanayi kuruluşları yanında, özel ve kamu kuruluşları ile işbirliği içinde olup sorunlarının 

çözümüne yönelik analiz ve ölçüm sonuçlarını bilimsel bakımdan yorumlayarak ihtiyaç 

sahiplerine katkı sağlamak, 

d) Merkezdeki cihazlarla ilgili olarak araştırmacıların gelişimine yönelik programlar 

düzenlemek, 

e) Merkezin akreditasyon çalışmalarını gerçekleştirmek, 

f) Bilimsel görüş, danışmanlık ve benzeri hizmetler yapmak ve bu hizmetlere ilişkin raporlar 

düzenlemek, 

g) Gerektiğinde Merkeze bağlı yeni laboratuvar ve alt birimler kurmak, 

ğ) Sanayi kuruluşları ile diğer özel ve kamu kuruluşlarının isteği üzerine uygulama ve 

araştırma projeleri hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek, 

h) İleri düzey cihazların bulunduğu laboratuvarları sürekli hizmette tutma koşullarını 

sağlayarak, Üniversitenin tüm birimlerindeki araştırmacılar için etkili ve verimli bir çalışma 

ortamı yaratmak, 

ı) Merkezin tanıtımını gerçekleştirmek. 



C. İdareye İlişkin Bilgiler 

Merkezimiz 1(Bir) Müdür, 2(İki) Müdür Yardımcısı, 9 (Dokuz) ÖğretimGörevlisi, 1(Bir) 

Memur kadrosuyla hizmet vermektedir. 

Toplantı ve Konferans Salonları 

Kapasite 
(Kişi) 

Toplantı Salonu 
(Adet) 

Konferans Salonu 
(Adet) 

Toplam 

Kapasite 0-50 1  1 

Kapasite 51-75    

Kapasite 76-100    

Kapasite 101-150    

Kapasite 151-250    

Kapasite 251+    

TOPLAM 1  1 

Kaynak: Tüm Akademik ve İdari Birimler(Güncel resim ekleyiniz) 

Hizmet Alanları 

 Ofis Sayısı Alan(m2) Personel Sayısı 

Akademik Personel 5 80 12 

İdari Personel 1 15 1 

TOPLAM 6 95 13 

Kaynak: Tüm Akademik ve İdari Birimler (Güncel resim ekleyiniz) 

Birim bazında büro olarak kullanılan kapalı alan miktarı 

 2018 2019 

Kapalı Alan Miktarı (m2) 415 415 

Personel Başına Düşen Kapalı Alan Miktarı (m2) 38 34,5 

 

 
Örgüt Yapısı 

Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma 

Merkezi (DÜBİT) Üniversitemizin 15.12.2011 tarih ve 2011/97 sayılı karar ile 

üniversitemizin senatosunda kabul edilmiş, 18.05.2012 ve 28296 Resmi Gazetede yayımlanan 

karar ile kurulmuştur.  

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

Teknolojik Kaynaklar 

 2018 2019 Artış Oranı (%) 

Masaüstü Bilgisayar 14 15 0 

Dizüstü Bilgisayar 1 1 0 

TOPLAM 15 16 0 

Kaynak: Tüm Akademik ve İdari Birimler 

Diğer Teknolojik Kaynaklar 

 2018 2019 

Projeksiyon 1 1 

Slayt Makinesi   

Tepegöz   

Episkop   

Barkot Okuyucu   



Baskı Makinesi   

Fotokopi Makinesi 1 1 

Faks   

Fotoğraf Makinesi   

Kameralar 16 16 

Televizyon   

Yazıcı   

Tarayıcı   

Müzik Setleri   

Mikroskoplar 3 3 

DVD ve Cd okuyucuları   

Laboratuvar Cihazı 64 64 

Diğer Teknolojik Kaynaklar   

…   

…   

Kaynak:  Tüm Akademik ve İdari Birimler 

İdari Personel 

 Dolu Kadro Sayısı  Boş Kadro  
Sayısı Kadın Erkek Toplam 

Genel İdari Hizmetleri Sınıfı 1  1  

Teknik Hizmetleri Sınıfı     

Sağlık Hizmetleri Sınıfı     

Avukatlık Hizmetleri Sınıfı     

Din Hizmetleri Sınıfı     

Yardımcı Hizmetler Sınıfı 1  1  

TOPLAM 2  2  

Kaynak: Personel Daire Başkanlığınca genel olarak doldurulacaktır. Diğer Birimler kendi biriminin bilgilerini dolduracaktır. 

İdari Personelin Eğitim Durumu 

 Kişi Sayısı  Yüzde(%) 

Kadın Erkek Toplam 

İlköğretim     

Lise     

Ön Lisans     

Lisans     

Yüksek Lisans ve Doktora 1  1  

TOPLAM 1  1  

Kaynak: Personel Daire Başkanlığınca genel olarak doldurulacaktır.  Diğer Birimler kendi biriminin bilgilerini dolduracaktır. 

İdari Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı 

 Kişi Sayısı  Yüzde(%) 

Kadın Erkek Toplam 

0-3 Yıl     

4-6 Yıl     

7-10 Yıl     

11-15 Yıl 1  1  

16-20 Yıl     

21- Üzeri     

TOPLAM 1  1  

Kaynak: Personel Daire Başkanlığınca genel olarak doldurulacaktır. Diğer Birimler kendi biriminin bilgilerini dolduracaktır. 

İdari Personelin Yaşa Göre Dağılımı 

 Kişi Sayısı  Yüzde(%) 

Kadın Erkek Toplam 

21-25 Yaş     

26-30 Yaş     

31-35 Yaş 1  1  

36-40 Yaş     



41-50 Yaş     

51-Üzeri     

TOPLAM 1  1  

Kaynak: Personel Daire Başkanlığınca genel olarak doldurulacaktır. Diğer Birimler kendi biriminin bilgilerini dolduracaktır. 

II. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

A. Güçlü Yönler 

Disiplinler arası çalışmaya uygunluk 

Düzce’de sanayi kuruluşlarının çok olması ve üniversite sanayi işbirliğine elverişli 

bir ortam oluşması 

Üniversitemiz bünyesinde nitelikli ve kaliteli öğretim üyesi ve araştırmacıların 

bulunması 

Üniversitemiz bünyesinde bir Teknopark’ın var olması 

Kamu kurumları ve özel sektör ile çok sayıda işbirliğinin olması 

Merkezde bulunan alt yapının ve çalışma konularının Türkiye’nin çevre 

sorunlarıyla ilgili olması 

Üniversite yönetiminin ve stratejik planda Ar-Ge’ye önem vermesi 

B. Zayıf Yönler 

Akademik kadro yetersizliği 

Teknik altyapının bakımı problemi 

Satın almalardaki aşırı bürokrasi 

C. Fırsatlar 

Üniversite-Sanayi işbirliğinin öneminin artması 

Ar-Ge'ye yönelik destek programlarının sayısındaki artış 

Merkezimizin Ankara ve İstanbul gibi iki büyük metropol arasında çok stratejik bir 

konumda bulunması 

Diğer araştırma merkezleri ile işbirliği sağlanması ile yeni araştırma alanlarının 

ortaya çıkması 

D. Tehditler 

Araştırma-Geliştirme projelerine verilecek desteğin azalması 

Yakın ve çevre üniversitelerde aynı alt yapıya sahip birçok araştırma merkezinin 

kurulması 



Proje sonuçlarının etkili analizinin tam yapılmaması ve sonraki projelerde bunun 

göz önüne alınmaması. 

III. ÖNERİ VE TEDBİRLER 

GZFT çalışması, DÜBİT’in Ar-Ge’ye yönelik katkılarına ait çalışma için önem arz 

etmektedir. Merkezin kendisinden kaynaklanan güçlü ve zayıf yönler ile merkezin 

çevresinden kaynaklanan fırsat ve tehditler saptanmıştır. 

  

Bu çerçevede DÜBİT’in kurumsallaşarak bir kısım altyapılarını tamamlamış ve 

ulusal araştırma alanlarında belli bir tanınırlığa ulaşmış bir merkez olduğu ifade 

edilebilir. 

 

Tehditler bölümünde ise kurumsal ve yasal tehditler ön plana çıkmaktadır. 

Tehditlerin, ağırlıklı olarak, devlet üniversitesi olmanın getirdiği tehditler olduğu göze 

çarpmaktadır. Merkezlerle ilgili bakanlıkların yasal düzenlemelerdeki belirsizlikleri ve 

benzer alt yapıya sahip çevre üniversitelerde araştırma merkezlerinin kurulmuş olması 

önemli bir tehdit olarak algılanmıştır. 

 

Buna göre; bu yapıda merkezler kurulurken ülkenin ve ilgili üniversitelerin bilim 

ve teknoloji politikalarına göre alanlar belirlenmeli, kurulacak olan merkezler bu 

çerçeveye uygun olarak karar verilmelidir. Diğer yandan kurulacak olan araştırma 

merkezlerinin performans ölçümü ve değerlendirmesi için kuruluş amaçlarına göre 

performans göstergeleri belirlenmelidir. Kriterler şeffaf olmalı ve izlenebilmelidir. 

Kalkınma Bakanlığı desteğinin, bakım-onarım ve personel giderleri için proje 

bitiminden sonra da devamı büyük önem arz etmektedir. Laboratuvar için gereken sarf 

ve teçhizat alımı için doğrudan temin limitleri en azından TÜBİTAK sınırlarına 

çıkarılmalıdır. Satın alma ve harcama süreçleri kolaylaştırılmalıdır. Akademik ve 

teknik kadro tahsisi (araştırma görevlisi, uzman, öğretim üyesi, teknisyen, idari 

personel vb.) için çalışmalar yapılmalıdır. 


