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BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Marmara Üniversitesi İmmün Yetmezlik Uygulama ve Araştırma
Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Marmara Üniversitesine bağlı olarak kurulan İmmün Yetmezlik Uygulama ve
Araştırma Merkezinin amaçlarına, 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) Kurul: Danışma Kurulunu,
b) Merkez: İmmün Yetmezlik Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkez Müdürünü,
ç) Rektör: Marmara Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Marmara Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Görevleri
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Ülkemizde immün yetmezlik hastalıklarının moleküler düzeyde tanımlanması için gerekli çalışmalara öncülük
etmek,
b) Prenatal ve erken tanı ile hayatta kalma oranını arttırmak bu alanda ulusal ve uluslararası araştırmalar planlamak
ve yürütmek, bu araştırmaların yürütülmesi için kaynak yaratmak,
c) Araştırmacı eğitmek amacıyla lisansüstü programlar açılması için ilgili birimlerle ortak çalışmalar yürütmek,
ç) Ülkemizde immün yetersizlik hastalıklarının doğum öncesi tanısını sağlamak, konuyla ilgili ulusal veya uluslar
arası eğitici ve bilimsel toplantılar ve kurslar düzenlemek, süreli veya süresiz yayınlar çıkarmak,
d) Konu ile ilgili halka eğitimler vermek.
Merkezin görevleri
MADDE 6 – (1) Merkezin görevleri şunlardır;
a) İmmünolojik hastalıkların moleküler mekanizmaları alanında ulusal ve uluslararası düzeylerde araştırma
planlamak ve yürütmek,
b) Türkiye’deki immün yetersizlik hastalıkların nedenlerini ortaya koyduktan sonra önleme ve tedaviye yönelik halkı
bilinçlendirmek,
c) İmmünolojik hastalıkların nedenleri ve klinik seyri konularında sempozyum, seminer, kongre gibi bilimsel
faaliyetler düzenlemek ve ülkenin gereksinimlerine dikkat çekmek,
ç) Moleküler tanı yöntemlerinin hastalıkların doğumdan önce tanınarak önlenmesini sağlamak,
d) Tanı almış hastalarda kemik iliği transplantasyonu için gerekli koşulları sağlamak,
e) Üniversiteler, bilimsel kurumlar ve özel hukuk kişileri arasında hedefe yönelik insan gücünün hareketliliğini
artırmak, geliştirmek ve işbirliği oluşturmak,
f) Lisans üstü programların oluşturulmasına öncülük etmek, bu alanda insan gücü yetiştirmek, yetişmelerine katkıda
bulunmak ve çalışmalarda aktif rol vermek,
g) Teknik eleman ve bilim adamı yetiştirmek, ileri bilgi ve beceri artırımını sağlamak amacı ile uluslararası bilimsel
merkezlerde eğitim almalarını sağlamak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır;
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.

1/2

Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki tıp fakültesi öğretim üyeleri arasından Rektör
tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür; görevlendirildiği usul ile
görevden alınabilir. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür
yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine
müdür yardımcısı vekalet eder.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkez Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
ç) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim ve araştırma ile ilgili plan ve
programlarını hazırlamak, Merkez Yönetim Kurulunun onayına sunmak,
d) Merkez Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak,
e) Araştırma ve çalışma grupları kurmak.
Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcısı dahil beş kişiden oluşur. Yönetim kurulu üyeleri
öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar
görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.
Müdür Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır
ve kararlar üye tam sayısının oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılmaz.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Merkez yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak,
c) Merkezin çalışma programlarının etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak,
ç) Danışma Kurulu önerilerini değerlendirmek ve karara bağlamak.
Danışma kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen yönetim
kurulu üyesi olmayan ve immün yetmezlik hastalıkları alanında çalışmaları ile tanınmış on kişiden oluşur. Üniversite
dışındaki özel ve kamu kuruluşlarındaki uzman kişiler de Danışma Kurulunda görev alabilir. Süresi biten üyeler yeniden
görevlendirilebilir. Müdürün gerek görmesi halinde, Danışma kurulu ve yönetim kurulu birlikte toplanabilir. Danışma
Kurulu yılda en az bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya
çağırabilir. Danışma Kurulunun üye sayısının yarıdan bir fazlası talep ettiği takdirde Müdür, Danışma Kurulunu en geç bir ay
içinde olağanüstü toplantıya çağırır.
Danışma kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Uzun vadeli bilimsel ve idari planları değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,
b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.
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