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YÖNETMELİK

Hacettepe Ün�vers�tes�nden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MS HASTALIKLARI UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Hacettepe Ün�vers�tes� MS Hastalıkları Uygulama ve Araştırma

Merkez�n�n amaçlarına, faal�yet alanlarına, yönet�m organlarına, yönet�m organlarının görevler�ne ve çalışma şekl�ne
�l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; Hacettepe Ün�vers�tes� MS Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n

amaçlarına, faal�yet alanlarına, yönet�m organlarına, yönet�m organlarının görevler�ne ve çalışma şekl�ne �l�şk�n
hükümler� kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 4/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 7 nc�

maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (d) bend�n�n (2) numaralı alt bend� �le 14 üncü maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkez�n Danışma Kurulunu,
b) Merkez (MS-UAM): Hacettepe Ün�vers�tes� MS Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkez�n�,
c) Müdür: Merkez�n Müdürünü,
ç) Ün�vers�te: Hacettepe Ün�vers�tes�n�,
d) Rektör: Hacettepe Ün�vers�tes� Rektörünü,
e) Yönet�m Kurulu: Merkez�n Yönet�m Kurulunu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkez�n Amaçları ve Faal�yet Alanları

Merkez�n amaçları
MADDE 5 – (1) Merkez�n amaçları; mult�pl skleroz ve nöro�mmünoloj� konusunda d�s�pl�nler arası

araştırmaların ve eğ�t�m faal�yetler�n�n bütüncül b�r yaklaşımla tek b�r merkezde b�rleşt�rmek, yapılacak araştırmalar
sonucunda hastaların yaşam kal�tes�n� değ�şt�recek ve tak�b�n� kolaylaştıracak projeler�n hayata geç�r�lmes�n� ve
uluslararası b�l�n�rl�ğ�n ve �ş b�rl�kler�n�n arttırılmasını sağlamaktır.

Merkez�n faal�yet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez�n faal�yet alanları şunlardır:
a) Mult�pl skleroz (MS) ve d�ğer nöro�mmünoloj�k hastalıkların patogenez�, tanı ve tedav�s� konusunda

mult�d�s�pl�ner/�nterd�s�pl�ner, ulusal ve uluslararası �ş b�rl�ğ�ne dayalı araştırmalar yapmak.
b) Temel nöro�mmünoloj� alanında özell�kle �mmünoloj�k ve radyoloj�k çalışmaları �zlemek, yen�l�kç� ve

güncel çalışmalar yapmak ve bunu gerçekleşt�reb�lecek araç-gereç ve ek�pman desteğ� �ç�n faal�yet hal�nde olmak.
c) Güven�l�r b�r hasta ver� tabanı oluşturarak yapay zekaya dayalı yöntemlerle gerekl� anal�zler� yapmak,

modellemeler �le ver�len sağlık h�zmet�n�n ver�ml�l�k ve güven�rl�l�ğ�n� artırmak.
ç) Çok merkezl� çalışmalara a�t akışın düzenl� ve uygun süreçte yürütülmes�n� sağlamak.
d) Araştırma ve çalışmalar �le elde ed�len akadem�k çıktıların b�l�msel yayın hal�nde ulusal ve uluslararası

platformlarda paylaşılmasını sağlamak.
e) Araştırma sonuçlarını ve güncel b�lg�ler� kamuoyu �le paylaşmak, toplumun MS konusundak� farkındalığına

ve sağlık okur-yazarlığına katkıda bulunmak.
f) Engell�l�k potans�yel� de taşıyan MS hastalarına engel durumuna uygun şartlarda ve mekanlarda ver�len

h�zmet�n kal�tes�n� artırmak �ç�n araştırmalar yapmak.
g) Merkezde görev yapan yardımcı sağlık personel�n�n (tıbb� sekreter, hemş�re, f�zyoterap�st) santral s�n�r

s�stem� oto�mmün hastalıkları konusundak� kurum �ç� eğ�t�mler�n� sağlamak, farkındalıklarını artırmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkez�n Yönet�m Organları ve Görevler�
Merkez�n yönet�m organları
MADDE 7 – (1) Merkez�n yönet�m organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönet�m Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür Merkez�n faal�yet alanı �le �lg�l� Ün�vers�te öğret�m üyeler� arasından Rektör

tarafından üç yıl �ç�n görevlend�r�l�r. Görev süres� sona eren Müdür yen�den görevlend�r�leb�l�r.
(2) Müdürün öner�s� �le Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Ün�vers�tede görevl� öğret�m elemanları

arasından en çok �k� k�ş�, üç yıl �ç�n Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlend�r�l�r. Rektör gerekt�ğ�nde
aynı usulle müdür yardımcılarını değ�şt�reb�l�r.
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(3) Müdür görev� başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından b�r�n� vek�l bırakır. Vekalet altı aydan
fazla sürerse yen� b�r Müdür görevlend�r�l�r. Müdürün görev� sona erd�ğ�nde yardımcılarının da görev� sona erer.

Müdürün görevler�
MADDE 9 – (1) Müdür, Merkez�n amaçları doğrultusundak� çalışmaların düzenl� b�r şek�lde yürütülmes�nden,

Merkez�n tüm etk�nl�kler�n�n gözet�m ve denet�m�nden ve bu konularda gerekl� önlemler�n alınmasından Rektöre karşı
b�r�nc� derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevler� şunlardır:
a) Merkez� tems�l etmek, Yönet�m Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
b) Her eğ�t�m-öğret�m yılı sonunda ve �sten�ld�ğ�nde Merkez�n genel durumu ve �şley�ş� hakkındak� raporunu

Yönet�m Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.
Yönet�m Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönet�m Kurulu; Müdürün başkanlığında, en fazla �k� müdür yardımcısı �le Merkez�n

faal�yet alanı �le �lg�l� Ün�vers�te öğret�m elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl �ç�n görevlend�r�len dört üye
olmak üzere toplam yed� üyeden oluşur. Görev süres� sona eren üye yen�den görevlend�r�leb�l�r. Herhang� b�r nedenle
görev�nden ayrılan üyen�n yer�ne kalan sürey� tamamlamak üzere aynı usulle yen� b�r üye görevlend�r�l�r.

(2) Yönet�m Kurulu yılda dört kez olağan ve gerekt�ğ�nde olağanüstü olarak Müdürün yazılı çağrısı üzer�ne
salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu �le alınır. Oyların eş�tl�ğ� hal�nde Müdürün
oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönet�m Kurulunun görevler�
MADDE 11 – (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez�n çalışmaları �le �lg�l� plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.
b) Merkez�n yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve bu tasarıyı onaylamak üzere Rektöre sunmak.
c) Merkez elemanlarının eğ�t�m, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındak� �stekler�n�

değerlend�r�p karara bağlamak.
ç) Gerekl� hallerde Merkez�n faal�yetler� �le �lg�l� geç�c� çalışma gurupları kurmak ve bunların görevler�n�

düzenlemek.
d) Yurt �ç� ve yurt dışındak� kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel �lke,

esas ve usuller�n� tesp�t etmek.
e) Danışma Kurulunun görüş ve öner�ler�n� değerlend�rerek karara bağlamak.
f) Müdürün, Merkez�n yönet�m� �le �lg�l� get�receğ� konuları değerlend�rerek karara bağlamak.
Danışma Kurulu ve görev�
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkez�n faal�yet alanlarında deney�m sah�b� Ün�vers�ten�n veya d�ğer

ün�vers�teler�n öğret�m elemanlarından ve �stekler� hal�nde �lg�l� kamu kurum ve kuruluşlarındak� uzman k�ş�ler
arasından Yönet�m Kurulunun öner�s� üzer�ne Rektör tarafından üç yıllığına görevlend�r�len en çok on beş k�ş�den
oluşur. Boşalan üyel�kler�n yer�ne kalan sürey� tamamlamak �ç�n aynı yöntemle yen� üye görevlend�r�l�r. Görev süres�
sona eren üyeler yen�den görevlend�r�leb�l�r.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzer�ne yılda en az �k� kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekl�
gördüğü takd�rde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırab�l�r. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulunun görev�; Merkez�n faal�yetler� �le �lg�l� olarak Yönet�m Kurulunun �ht�yaç duyduğu
konularda değerlend�rmelerde ve �st�şar� n�tel�kte görüş ve öner�lerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Personel �ht�yacı
MADDE 13 – (1) Merkez�n akadem�k, tekn�k ve �dar� personel �ht�yacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü

maddes�ne göre Rektör tarafından görevlend�r�len personel tarafından karşılanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Hacettepe Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


