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BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Marmara Üniversitesine bağlı olarak kurulan Marmara Üniversitesi Deney
Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Marmara Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezinin
amaçlarına, faaliyetlerine, 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) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Marmara Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Marmara Üniversitesi Rektörünü,
d) Tıp Fakültesi: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesini,
e) Üniversite: Marmara Üniversitesini,
f) Üniversite Akademik Kurulu: Marmara Üniversitesi Akademik Kurulunu,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitede yapılan deneysel tıp araştırma ve uygulamalarının altyapısını
oluşturmak, geliştirmek ve buna yönelik yenilikleri takip etmek ve uygulamak, temel deneysel tıp araştırma ve
uygulamalarına ilişkin teorik ve pratik kurslar düzenlemek, yeni deneysel tıp yöntemlerini ulusal ve uluslararası işbirliği
içerisinde takip etmek, eğitimini vermek ve uygulamak, araştırmalarda kullanılacak denek türlerinin üretimini, bakımını ve
kullandırılmasını sağlamaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki
faaliyetlerde bulunur:
a) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, araştırmalarda kullanılacak denek türlerini belirlemek, üretmek,
bakımlarını sağlamak,
b) Denekler için hijyenik ve uluslararası standartlara uygun bakım ve yaşam alanları sağlamak,
c) Araştırmacılar için denek, teknik ekipman ve araştırma ortamı oluşturmak,
ç) Altyapı ortamına ilişkin yenilikleri takip etmek amacıyla ulusal ve uluslararası işbirliği oluşturmak,
d) Araştırmaların Tıp Fakültesi ve uluslararası etik standartlarına uygun yürütülmesini sağlamak,
e) Temel tıp araştırmaları yeteneklerini geliştirmek ve deney hayvanları kullanımına yönelik tıp fakültesi ve sağlık
araştırmaları ile uğraşan diğer fakülte mensuplarına eğitim vermek,
f) Diğer kurumlarda görevli tıp veya sağlık sektörü mensuplarının araştırmalarına deney imkanı sağlamak,
g) Merkezin amacıyla ilgili olan her türlü faaliyette bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
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b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Tıp Fakültesinde, deneysel tıp araştırmaları konularında çalışan, uluslararası bilimsel
indekslerde yayınlanmış ilk isim en az beş deneysel tıp araştırması olan, profesör veya doçent unvanlı tam zamanlı öğretim
üyeleri arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Bir
öğretim üyesi en fazla üç dönem müdür olarak görevlendirilebilir.
(2) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda üç ay içinde yeni bir Müdür
görevlendirilir. Rektör, yeni Müdür görevlendirilene kadar bu görevi vekaleten yürütmek üzere Tıp Fakültesinin öğretim
üyelerinden birini görevlendirebilir.
(3) Müdür, görevlendirilmesindeki usule göre görevden alınabilir.
(4) Müdürün teklifi üzerine, Tıp Fakültesi temel bilimlerinde görev yapan öğretim elemanları arasından bir kişi
Rektör tarafından üç yıl süre ile Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görev süresinin dolması veya
herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, Müdür Yardımcısının da görevi sona erer. Müdür Yardımcısı, Müdürün
olmadığı zamanlarda Müdürün görevlerini yerine getirir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek,
b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak,
c) Merkez faaliyetlerinin, Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,
ç) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,
d) Merkezin idari işlerini yürütmek, gelir ve giderlerine ilişkin tasarrufta bulunmak,
e) Merkez faaliyetlerinin giderlerini karşılamak için kaynak sağlamaya yönelik girişimlerde bulunmak,
f) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, Merkezin amacına uygun
olarak Merkez organlarının belirleyeceği çerçevede yürütülecek faaliyetlerin projelendirilmesi ve bunlara ulusal ve
uluslararası alanda destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak,
g) Yıllık çalışma, faaliyet programları ve faaliyet raporlarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak ve Yönetim
Kurulunca kabul edilen faaliyet raporları ve programlarını onay için Rektöre sunmak.
Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ve Müdürün teklifi üzerine Merkezin
faaliyet konularıyla ilgili alanlarda çalışan, uluslararası bilimsel indekslerde yayınlanmış en az beş deneysel tıp araştırması
olan, ikisi Tıp Fakültesi, biri Üniversitenin Eczacılık veya Diş Hekimliği fakülteleri öğretim elemanları arasından Üniversite
Akademik Kurulu tarafından seçilen ve Rektör tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş
kişiden oluşur. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, Yönetim Kurulu
üyelerinin de görevi sona erer. Üyelik süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilebilirler.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda en az bir kez, Müdürün belirleyeceği gündemle üye tam
sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;
a) Merkezin amaçları çerçevesinde Merkezin faaliyetlerine ilişkin kararlar almak ve bunları yürütmek,
b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili esaslar ve faaliyet plan ve programlarını karara bağlamak,
c) Merkezi ilgilendiren konularda, yetkili organlarda görüşülmek üzere Rektörlüğe önerilerde bulunmak,
ç) Yıllık faaliyet programları ile yıllık faaliyet raporlarını kabul etmek.
Danışma kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Tıp Fakültesi Dekanı ile birlikte yedi üyeden oluşur.
Diğer beş üye aşağıda belirtilen kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süreyle
görevlendirilir:
a) Üniversitenin veya diğer üniversitelerin, Merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda çalışan öğretim elemanları,
b) Deneysel tıp araştırmalarına altyapı üreten sanayi kuruluşlarında görev yapan araştırmacı veya teknik bilgiye sahip
kişiler,
c) Hayvan hakları derneklerinde görev yapan kişiler,
ç) Yabancı uyruklu üniversite mensupları.
(2) Üyelik süresi sona eren üyeler, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.
(3) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez, Müdürün daveti üzerine toplanır. Müdür gerektiğinde Danışma Kurulu
üyelerini, düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve Merkezin faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere
Yönetim Kurulu toplantılarına davet edebilir.
(4) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin faaliyetlerine yönelik tavsiye niteliğinde
görüş, öneri ve eleştirilerini Müdüre sunmaktır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.
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