
                                  CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
              TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA MERKEZİ ( CÜTFAM)
                                         ÇALIŞMA YÖNERGESİ

                                    1 –GENEL HÜKÜMLER

Madde 1.   Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Merkezi (CÜTFAM) Temel ve
Klinik  Tıp  Bilimleri  alanlarında  deneysel  ve uygulamalı  araştırmalar  yaparak bu alanlarda
bilgi  üretme  ve  araştırıcılar  arasında  koordinasyon  sağlamayı  amaç  edinmiş,  Cumhuriyet
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığına bağlı bir araştırma ve uygulama merkezidir.

Madde 2.   Merkezin amacı Temel ve klinik tıp bilimleri  alanlarında uluslar arası düzeyde
bilimsel araştırmalar yapmak ve tıp bilimlerinde fakültemizin uluslar arası düzeyde saygın ve
etkin bir konuma gelebilmesinde belirleyici bir rol oynamaktır.

Madde  3.    Merkez,  Madde  2’de  belirtilmiş  olan  amacına  ulaşabilmek  için  aşağıdaki
çalışmaları yapar;
a ) Tıp Bilimleri  alanlarında araştırmalar yapmak,  yeni yöntemler  geliştirilmesine  yardımcı
olmak, bu alanlardaki araştırma projelerine alt yapı desteği sağlamak,
b ) “a” bendinde belirtilmiş  olan bilim alanlarında, ilgili  yüksek lisans, doktora ve uzmanlık
öğrencilerinin  araştırma  metodolojisi  konularında  eğitilmelerini  (  kurs,  seminer  vs.)  ve
araştırma yapmalarını sağlamak,
c ) Yapılacak proje ve çalışmaları planlayıp organize etmek,
d ) Merkezde yapılan araştırmalardan çıkan yayınlarda merkezin adının belirtilmesi şartının
yerine getirilmesini sağlamak,
e )  İlgili  bilim  alanlarında  her  düzeyde  araştırıcı  personelin  eğitimi  için  kurs  ve  seminer
düzenlemek,
f )   Yurt içindeki ve dışındaki  benzer  merkezlerle  işbirliği  yapmak ve bu amaçla  bilimsel
toplantılar tertiplemek,

Madde 4.  Bütün araştırıcıların CÜTFAM’ın kural ve koşullarına uyma zorunluluğu vardır.

Madde 5.   Merkez kendi kaynaklarını  kendi yaratma çabası içinde olacak ancak bu sırada
bilimsel  çalışmaların  özgünlük  ve  niteliğinden  hiçbir  ödün  vermeyecektir.  Faaliyetlerini
sürdürürken biyogüvenlik ve etik kuralları uygulayacaktır.

2- MERKEZİN ORGANLARI

Madde 6.  Merkezin organları şunlardır;

a ) Genel Kurul
b ) Yönetim Kurulu 
c ) Müdür
d ) Müdür Yardımcıları 

Madde 7. Genel Kurul, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Dekan Yardımcıları,
Bölüm Başkanları,  Anabilim  Dalı  Başkanları,  Merkez Müdürü ve Müdür Yardımcılarından
oluşur.



Madde  8.   Genel  Kurul  Mart,  Haziran  ve  Ekim  aylarında  olmak  üzere  Dekanın  çağrısı
üzerine Dekanın başkanlığında yılda en az üç defa toplanır.

Madde 9.        Genel Kurulun görevleri:

a- ) Yönetim Kurulunun yıllık çalışma raporunu incelemek
b- ) Merkezin çalışmaları için gerekli kararları almak
c- )  Yönetim Kuruluna üye seçmek

Madde 10.      Yönetim Kurulu Merkez Müdürü, Müdür Yardımcıları ve Genel Kurul tarafından
bölümleri temsilen üç yıl için seçilen 3 (Her bölümden bir öğretim üyesi) öğretim üyesinden
oluşur.
 
Madde 11.      Yönetim Kurulunun görevleri:

a- ) Merkezin çalışmalarını organize etmek,
b- ) Genel Kurulca alınan kararların yürütülmesini sağlamak,
c- ) Mevzuat gereğince Yönetim Kuruluna verilen diğer görevleri yapmak,

Madde 12. Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine ayda en az bir defa toplanır.

Madde 13.   Merkez Müdürü Cumhuriyet  Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı tarafından Tıp
Fakültesi Öğretim Üyeleri arasından üç yıl için atanır.

Madde 14. Müdürün görevleri:

  a - ) Merkezi temsil etmek,
 b- ) Yönetim Kurulu nu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve kurul başkanı
        olarak toplantıları yönetmek,
c - ) Çalışma programlarını yürütmektir.

Madde 15.   Müdür Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri arasından kendisine iki Müdür yardımcısı
seçer. Müdür yardımcıları müdürün verdiği işleri yapar ve müdürün bulunmadığı zamanlarda
vekâlet eder.

Yürürlük Hükmü:

Madde  16.   Cumhuriyet  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  Araştırma  Merkezinin  (  CÜTFAM  )
Kuruluş  ve çalışma esaslarını  belirleyen bu yönerge Cumhuriyet  Üniversitesi Senatosu’nun
onayı ile 14.11.2001 tarihinde yürürlüğe girer.

 


