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I. GENEL HÜKÜMLER
Kuruluş
Madde 1 — Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak "Sağlık Hizmet Politikaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi" kurulmuştur.
Amaç
Madde 2 — Merkezin amacı, Sağlık Hizmetlerinin örgütlenmesi, sunuluşu, finansmanı ve yönetimi konularında
mevcut sistem ve politikaları analiz etmek, veri toplamak, başta Türkiye olmak üzere Avrasya ülkeleri için sağlık
sorunlarının çözümüne yönelik öneriler ve sağlık hizmet politikaları geliştirmektir.
Merkezin Görevleri
Madde 3 — Merkez 2 nci maddedeki amacına ulaşabilmek için aşağıdaki çalışmaları yapar :
a) Orta Asya Cumhuriyetleri, Kafkas ve Balkan Ülkeleri başta olmak üzere çeşitli ülkelerin sağlık sistemleri, sosyodemografik yapıları ve sağlık göstergeleri konularında veri toplamak, bilgi tabanı oluşturmak,
b) Sağlık Hizmet Sistemleri ve Politikaları konusunda ulusal ve uluslararası görüş alış-verişini sağlamak amacıyla
bilimsel toplantı, konferans, seminer düzenlemek,
c) Ülke ve Bölge düzeyinde Sağlık soranlarının çözümü, sağlık hizmetlerinin planlanması ve örgütlenmesi
konularında araştırmalar yürütmek, danışmanlık hizmeti vermek,
d) Sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi, sunuluşu, finansmanı ve yönetimi konusunda uzman yetiştirilmesi için eğitim
imkanları sağlamak,
e) Dünya Sağlık Örgütü ve konuyla ilgili diğer uluslararası ve ulusal kuruluşlar ile işbirliği yollarını geliştirmek,
f) İlgi alanlarına yönelik yerli ve yabancı dilde yayın yapmak, dergi çıkarmak.
II. MERKEZİN ORGANLARI
Madde 4 — Merkezin organları şunlardır
a) Müdür
b) Yönetim Kurulu
Müdür
Madde 5 — Merkez Müdürü, merkezin çalışma alam ile ilgili Marmara Üniversitesi öğretim üyeleri arasından üç
yıl için Rektör tarafından atanır. Süresi sona eren Müdür yeniden atanabilir. Müdür, öğretim elemanları arasından en çok iki
Müdür Yardımcısı seçebilir ve Rektör onayına sunar. Müdürün bulunmadığı durumlarda Yardımcılarından birisi yerine
vekalet eder.
Müdür, mevzuat çerçevesinde ve 2 nci ve 3 üncü maddelerde belirtilen amaç ve görevler doğrultusunda merkezi
idare eder.
Yönetim Kurulu
Madde 6 — Müdür, varsa müdür yardımcıları, bölüm başkanlarından oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl süre ile
görev yaparlar. Süresi dolan yeniden atanabilir.
Yönetim Kumlu Müdürün daveti ile toplanır ve Müdür tarafından sunulan hususları karara bağlar. Yönetim
Kuruluna Müdür başkanlık eder, kararlar salt çoğunluk ile alınır.
Merkezin Gelirleri
Madde 7 — Merkezin gelirleri şunlardır:
a) Bütçe ile verilecek ödenekler,
b) Yurt içi ve yurt dışı Resmi ve Özel Kuruluşlarca yapılacak bağışlar ve yardımlar,
c) Her türlü eğitim, öğretim ve kurs faaliyetleri ile ilgili hizmetlerden alınan ücretler,
d) Yapılan projelerden, işletilen tesislerden ve yapılan işlerden elde edilen gelirler,
e) Yayın faaliyetlerinden elde edilen gelirler,
f) Döner Sermaye gelirleri.
Merkezin Giderleri
Madde 8 — Merkezin giderleri şunlardır :
a) Yönetim giderleri,
b) Eğitim ve öğretim faaliyetleri giderleri,
c) Bütçe giderleri,
d) Telif, danışma, yayın, ödül ve tanıtma giderleri,
e) Yapılan projelere ve işletilen tesislere ait giderler,
f) Döner Sermaye İşletme giderleri,
g) Yönetim Kurulu kararınca yapılacak diğer giderler.
III. İTA AMİRİ
Madde 9 — Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör ita amirliğini devredebilir.
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IV. YÜRÜRLÜK V E YÜRÜTME
Madde 10 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 11 — Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.
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