
 

 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri  

 Merkezin yönetim organları 

 MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

 a) Müdür,  

 b) Yönetim Kurulu, 

 c) Danışma Kurulu. 

 

 Müdür 

 MADDE 8 – (1) Müdür, deneysel (deney hayvanları veya hücre kültürü) sinir bilimleri 

ile ilgili SCI’de en az 3 uluslararası yayını olup Üniversitede tam gün çalışan Tıp Fakültesi 

öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür 

yeniden görevlendirilebilir. Üniversite dışı görevlendirme süresinin altı ayı geçmesi 

durumunda yerine yeni Müdür görevlendirilir. 

(2) Üniversite Tıp Fakültesinde tam gün çalışan deney hayvanları üretimi ve deneysel 

araştırma laboratuarı sorumlusu veya yardımcısı olmak üzere bir öğretim üyesi;  Temel Tıp 

Bilimlerinden ve Sinir Bilimleri ile ilgili SCI’de en az 3 uluslararası deneysel yayını olan bir 

öğretim üyesi, müdür yardımcıları olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. 

Müdür görevi başında bulunmadığı zaman müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdür 

yardımcıları  Müdürün verdiği işleri yapar. 

 

 Yönetim kurulu 

 MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve 

Rektör tarafından görevlendirilen Üniversite Tıp Fakültesi Klinik Bilimlerden iki kişi ve 

Temel Tıp Bilimlerinden iki kişi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu 

üyelerinin görev süresi 3 yıldır. 

(2) Yönetim Kurulu ayda en az bir defa olağan, Müdürün çağrısı üzerine de olağanüstü olarak 

toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurul toplantılarına üç kez üst üste mazeret 

belirtmeden katılmayan üyenin görevi sonlandırılır. 

  

 Yönetim kurulunun görevleri  

 MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

 a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek, 



 b) Merkezin kuruluş amaçları doğrultusunda Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili 

kararlar almak, Merkez bünyesinde kurulacak çalışma grupları ve bu gruplarda 

görevlendirilecek kişiler ile ilgili Müdürün önerilerini değerlendirmek ve karara bağlamak, 

 c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, 

 ç) Araştırma ve uygulama projelerini, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma 

kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite 

birimlerini belirlemek, 

 d) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek. 

 


