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BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Marmara Üniversitesine bağlı olarak kurulan Marmara Üniversitesi
Hipertansiyon ve Ateroskleroz Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik; Marmara Üniversitesi Hipertansiyon ve Ateroskleroz Eğitim, Uygulama ve Araştırma
Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin
hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (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 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Marmara Üniversitesi Hipertansiyon ve Ateroskleroz Eğitim, 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) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 4 – (1) Merkezin amacı; hipertansiyon ve ateroskleroz alanında bilimsel araştırma, eğitim ve hizmet
faaliyetleri düzenlemek ve bunlara katkıda bulunmak; hipertansiyon ve ateroskleroz konusunda güncel bilimsel gelişmeleri
izlemek, temel ve klinik araştırmaları projelendirerek yönetmek ve sonuçlandırmak, araştırmaları teşvik etmek, bilim insanı
yetiştirmek, diğer bilim kuruluşları ile işbirliği kurmaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki
çalışmaları yapar:
a) Hipertansiyon ve ateroskleroz alanında tıp bilimlerinde dünyadaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri izlemek,
araştırma projelerini desteklemek, yürütmek ve sonuçlandırmak,
b) Hipertansiyon ve ateroskleroz alanında çalışmalar yapmak ve bu alandaki çalışmalara katılmak,
c) Araştırma ve geliştirme fonları sağlamak, ödüller vermek,
ç) Hipertansiyon ve ateroskleroz alanında biyolojik ve klinik araştırma yapan ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile
işbirliği yapmak,
d) Hipertansiyon ve ateroskleroz alanında tıp araştırmaları ve yenilikler ile ilgili konferans, seminer, kongre,
sempozyum gibi bilimsel faaliyetleri düzenlemek ve elde edilen sonuçları kamuoyu ve ilgili kuruluşlara duyurmak,
e) Kamunun ve özel sektörün ilgili faaliyet alanlarını destekleyici her türlü araştırma, bilimsel rapor, bülten, proje,
kitap, dergi ve benzeri yayınları yapmak,
f) Bilirkişilik ve danışmanlık yapmak,
g) Hipertansiyon ve ateroskleroz konusunda kamuoyunda toplumsal farkındalık yaratmaya ve bu hastalıkların
tanınmasına, önlenmesine yönelik her türlü çalışma ve kampanyalar düzenlemek,
ğ) Teknik tıp personeli ve bilim insanı yetiştirmek, bu alanda diğer kurum ve kuruluşların çalışmalarında yer almak,
h) Hipertansiyon ve ateroskleroz alanındaki araştırma ve uygulamaları öncelikle gerçekleştirerek Türkiye’de bu
önemli sağlık sorununun çözümüne katkıda bulunmak ve bu alandaki sağlık standardının yükseltilmesine yardımcı olmak,
ı) İlgili diğer mevzuat hükümlerine göre faaliyetler yapmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür; Rektör tarafından, hipertansiyon alanında çalışan yurtdışında ve yurtiçinde bilim atıf indeksi
(Science Citaion Indeks: SCI) kapsamındaki dergilerde hipertansiyon alanında en az on yayın sahibi olan, Tıp Fakültesi İç
Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyeleri arasından üç yıllık süre için görevlendirilir. Müdür aynı usulle görevden alınabilir.
Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyeleri arasından
iki kişiyi yardımcı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür bulunmadığı zaman yardımcılarından biri
Müdüre vekalet eder. Göreve vekalet altı aydan uzun sürerse yeni Müdür görevlendirilir.
Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektöre karşı birinci derecede sorumlu olup görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
ç) Merkez bünyesinde oluşturulacak faaliyet grupları arasında koordinasyonu sağlamak, bu grupların çalışmalarının
düzenli ve uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
d) Her akademik yıl sonunda Merkezin yıllık faaliyetlerini bir rapor halinde Rektöre sunmak,
e) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Yönetim kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ve Müdürün önerisi üzerine Tıp Fakültesi İç
Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından seçilen dört kişi olmak üzere toplam yedi üyeden
oluşur. Yönetim Kurulu üç yıllık bir süre için seçilir ve en az ayda bir kez toplanır. Yönetim Kurulu, Müdürün gerekli
gördüğü hallerde veya Yönetim Kurulunun salt çoğunluğun yazılı önerisi ile de toplanabilir. Yönetim Kurulu kararları salt
çoğunluk ile alınır.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin genel yürütme politikasını belirlemek, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda Müdüre yardımcı
olmak,
b) Merkezin faaliyet planları hakkında görüş bildirmek,
c) Yıllık faaliyet raporları ve başarı değerlendirme raporlarını karara bağlamak,
ç) Merkeze bağlı faaliyet grupları oluşturmak,
d) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli kararları almak.
Danışma kurulu
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, Merkeze bağlı faaliyet grubu başkanlarının kendi aralarından belirlediği
iki kişi, Tıp Fakültesi Dekanı, Tıp Fakültesinin hipertansiyon alanında yurtdışında ve yurtiçinde SCI’e giren dergilerde
yayınları ve projeleri olan öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından seçilen dört üyeden
oluşur. Danışma Kuruluna; Yönetim Kurulunun kararı ve Rektörün onayı ile istekleri halinde, diğer üniversitelerin tıp
fakültelerinden toplam dördü aşmayacak şekilde üye alınabilir.
(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez, Müdürün daveti üzerine salt çoğunluk ile toplanır ve karar alır. Müdür
gerektiğinde Danışma Kurulu üyelerini, düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve Merkezin faaliyetleri
hakkında bilgi vermek üzere Yönetim Kurulu toplantılarına davet edebilir.
Danışma kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin faaliyetlerine yönelik
tavsiye niteliğinde görüş, öneri ve eleştirilerde bulunmaktır.

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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