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YÖNETMELİK

Kırıkkale Ün�vers�tes�nden:
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ OBEZİTE VE DİYABET ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, Kırıkkale Ün�vers�tes� Obez�te ve D�yabet Çalışmaları 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, Kırıkkale Ün�vers�tes� Obez�te ve D�yabet Çalışmaları Uygulama ve

Araştırma Merkez�n�n amaçlarına, faal�yet alanlarına, yönet�m organlarına, yönet�m organlarının görevler�n� 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 (KÜ-ODUAM): Kırıkkale Ün�vers�tes� Obez�te ve D�yabet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkez�n�,
c) Müdür: Merkez�n Müdürünü,
ç) Rektör: Kırıkkale Ün�vers�tes� Rektörünü,
d) Senato: Kırıkkale Ün�vers�tes� Senatosunu,
e) Ün�vers�te: Kırıkkale Ün�vers�tes�n�,
f) 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 şunlardır:
a) Obez�te (ş�şmanlık) ve d�yabet (şeker) hastalıklarının toplumda farkındalığını, önlenmes�n� ve tedav�s�n�

sağlamak, bu konu �le �lg�l� eğ�t�m faal�yetler� düzenlemek, b�l�msel araştırmalar ve projeler yapmak.
b) (a) bend�nde yer alan faal�yetler� ulusal ve uluslararası alanda yer alan b�l�msel kuruluşlar �le koord�nel�

olarak yürütmek, ülkedek� kamu kurum ve kuruluşları ve s�v�l toplum örgütler�yle paylaşmak, gerek�rse b�rl�kte
faal�yetler düzenlemek.

Merkez�n faal�yet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez�n faal�yet alanları şunlardır:
a) Sağlıklı, obez ve d�yabet r�sk� taşıyan b�reyler� çocukluk çağından �t�baren obez�te ve d�yabet�n önlenmes�

konusunda eğ�tmek ve bu konularda toplumun farkındalığını artırmak.
b) Obez�te ve d�yabet hastalıkları konusunda toplumu b�lg�lend�rmen�n yanısıra, r�sk faktörler� konusunda

kalıcı davranış değ�ş�kl�kler� sağlamak �ç�n çalışmalar yürütmek, hastalıkları erken dönemde saptamak, �lerlemes�n�,
akut ya da kron�k kompl�kasyonlarının gel�ş�m�n� önlemek ve hastalıkların b�l�msel gel�şmelere uygun b�r şek�lde
tedav�s�n� sağlamak. Kompl�kasyon gel�şen hastaların rehab�l�tasyonunu sağlamak �ç�n gerekl� h�zmetler� planlamak
ve yürütmek yolu �le de hasta b�reyler�n yaşam kal�tes�n� �y�leşt�rmek.

c) 0–18 yaş grubunda r�skl� grupları önceden bel�rlemek, t�p 1 d�yabetl� çocuklara erken tanı koymak, t�p 1 ve
t�p 2 d�yabetl� çocukların bakım ve tedav� standartlarını gel�şt�rmek.

ç) Obez ve d�yabet�k çocuklar �le a�leler�ne standart ve yeterl� eğ�t�m vermek.
d) Obez�te ve d�yabet�n önlenmes�, b�l�msel özell�kler�n�n anlaşılması, hastalığı ortaya çıkaran sorunların

saptanması ve tedav�s� �le �lg�l� b�l�msel araştırmalar yapmak.
e) Obez�te ve d�yabete yönel�k beslenme, egzers�z ve yaşam tarzı değ�ş�kl�kler�n� sağlamak �ç�n çalışmalarda

bulunmak.
f) Obez�te ve d�yabet alanlarında ulusal ve uluslararası kuruluşlarla her türlü b�l�msel �şb�rl�ğ�, araştırma ve

h�zmet yürüteb�lecek b�r platform oluşturmak, bu konuda çalışan tüm b�r�mler� kapsayan ortak çalışmalar
gerçekleşt�rmek.

g) Obez�te ve d�yabet alanlarında ulusal ve uluslararası b�l�msel araştırma projeler� yürütmek, bu araştırmaları
b�l�msel yayınlara dönüştürmek, çeş�tl� b�l�msel toplantılar düzenlemek, d�yabet ve obez�te konusunda kl�n�k ve temel
b�l�mler alanında uygulamalı çalışmalar yapmak, çalışmalara katılmak.

ğ) Merkez bünyes�ndek� b�r�mlere ve sağlık görevl�ler�ne sürekl� eğ�t�m sağlamak, kurs, panel, sem�nerler
düzenlemek, �lg�l� mevzuat hükümler� çerçeves�nde katılım belges�, başarı belges� ve sert�f�ka vermek, eğ�t�me yönel�k
elektron�k ve yazılı basılmış materyaller ve k�taplar hazırlamak.
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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, Ün�vers�ten�n öğret�m elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre �ç�n

görevlend�r�l�r. Süres� b�ten Müdür tekrar görevlend�r�leb�l�r ve aynı usulle görevden alınab�l�r. Müdürün görev�n�n
başında altı aydan fazla bulunamaması durumunda, yen� b�r Müdür görevlend�r�l�r.

(2) Müdürün öner�s� üzer�ne Ün�vers�tede görevl� öğret�m elemanlarından en çok �k� k�ş� müdür yardımcısı
olarak Rektör tarafından üç yıl süre �le görevlend�r�l�r. Müdür yardımcıları, Müdürün kend�ler�ne vereceğ� görevler�
yaparlar. Müdür, görev� başında bulunmadığı zaman müdür yardımcılarından b�r�s�n� vek�l bırakır.

(3) Müdür, Merkez�n çalışmalarının düzenl� olarak yürütülmes� ve gel�şt�r�lmes�nden Rektöre karşı
sorumludur.

Müdürün görevler�
MADDE 9 – (1) Müdürün görevler� şunlardır:
a) Merkez� tems�l etmek.
b) Yönet�m Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönet�m Kurulu ve Danışma Kurulu üyeler�n� toplantıya davet etmek.
ç) Yönet�m Kurulu gündem�n� hazırlamak.
d) Yönet�m Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.
e) Merkez�n faal�yet raporunu ve b�r sonrak� yıla a�t çalışma programını hazırlamak ve her yılın Aralık ayında

Yönet�m Kurulunda onaylanmış şekl� �le Rektöre sunmak.
f) Merkez�n kısa, orta ve uzun döneml� amaç ve pol�t�kalarını ve bunlara dayalı eğ�t�m ve araştırma �le �lg�l�

plan ve programlarını hazırlamak ve Yönet�m Kurulunun onayına sunmak.
g) Merkez�n çalışmalarının düzenl� olarak yürütülmes�n� ve gel�şt�r�lmes�n�, �lg�l� b�r�mler arasındak�

koord�nasyonu sağlamak.
ğ) Merkez bünyes�nde çalışan personel�n görev ve sorumluluklarını bel�rlemek ve personel�n görevler�n�

sorumlulukları çerçeves�nde et�k ve b�l�msel kurallara, �lg�l� mevzuata ve bu Yönetmel�ğe göre sürdürüp
sürdürmed�ğ�n� denetlemek.

h) Mevzuatla ver�len d�ğer görevler� yer�ne get�rmek.
Yönet�m Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönet�m Kurulu, Müdür, müdür yardımcıları ve Ün�vers�ten�n öğret�m elemanları arasından

Rektör tarafından görevlend�r�len dört öğret�m elemanı olmak üzere toplam yed� üyeden oluşur. Yönet�m Kurulu
üyeler�n�n görev süreler� üç yıldır. Görev süres� b�ten üyeler yen�den görevlend�r�leb�l�r. Üyel�ğ�n herhang� b�r nedenle
boşalması hal�nde kalan sürey� tamamlamak üzere yen� üye görevlend�r�leb�l�r. Müdür, Yönet�m Kurulunun
başkanıdır.

(2) Yönet�m Kurulu, Müdürün davet� üzer�ne üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar
toplantıya katılanların salt çoğunluğu �le alınır.

Yönet�m Kurulunun görevler�
MADDE 11 – (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez�n çalışma ve yönet�m� �le �lg�l� konularda kararlar almak.
b) Müdürün her faal�yet dönem� sonunda hazırlayacağı faal�yet raporunun düzenlenmes�ne �l�şk�n esasları

tesp�t etmek, sunulan raporu değerlend�rmek, b�r sonrak� döneme a�t çalışma programını düzenlemek.
c) Merkez�n faal�yet konularında �şb�rl�ğ� gerekt�ren çalışmaların yürütüleb�lmes� �ç�n gerekl� düzenlemeler�

yapmak.
ç) Merkez�n çalışmaları �ç�n gerekl� görülen çalışma grupları ve kom�syonları kurmak ve bunların görevler�n�

düzenlemek.
d) Yurt �ç�ndek� ve yurt dışındak� kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların �lke, esas ve usuller�n� tesp�t

etmek ve protokoller�n� hazırlamak.
e) Eğ�t�m, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındak� talepler� değerlend�r�p karara bağlamak.
f) Müdürün, Merkez�n yönet�m� �le �lg�l� get�receğ� konuları değerlend�rerek karara bağlamak.
g) Mevzuatla ver�len d�ğer görevler� yer�ne get�rmek.
Danışma Kurulu ve görevler�
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdür �le Ün�vers�teye bağlı b�r�mlerden veya Ün�vers�te dışından

Merkez�n faal�yet alanları doğrultusunda çalışmalar yapan k�ş�ler �le kamu kurum ve kuruluşlarının tems�lc�ler�
arasından Rektör tarafından görevlend�r�len en fazla 10 k�ş�den oluşur.

(2) Müdür, Danışma Kurulunun başkanıdır. Danışma Kurulu üyeler�n�n görev süres� üç yıldır. Görev süres�
b�ten üyeler yen�den görevlend�r�leb�l�r. Görev süres� b�tmeden ayrılan üyeler�n yer�ne kalan sürey� tamamlamak üzere
aynı usulle yen� üyeler görevlend�r�l�r.

(3) Danışma Kurulu, yılda en az b�r kez Müdürün davet� üzer�ne salt çoğunluk �le toplanır ve katılanların salt
çoğunluğu �le karar alır.
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(4) Danışma Kurulu; yıllık faal�yet raporu, çalışma programı, eğ�t�m faal�yetler� ve çalışmalar �le b�r sonrak�
çalışma yılına a�t programla �lg�l� Yönet�m Kuruluna tavs�ye n�tel�ğ�nde görüş ve öner�lerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Personel �ht�yacı
MADDE 13 – (1) Merkez�n akadem�k, tekn�k ve �dar� personel �ht�yacı, Müdürün öner�s� üzer�ne 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddes� uyarınca Rektör tarafından görevlend�r�len personel tarafından karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� �le Senato

kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Kırıkkale Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.


