
BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Çanakkale Onsek�z Mart Ün�vers�tes� Bağımlılıkla Mücadele 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; Çanakkale Onsek�z Mart Ün�vers�tes� Bağımlılıkla Mücadele 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: Çanakkale Onsek�z Mart Ün�vers�tes� Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkez�n�,

c) Müdür: Merkez�n Müdürünü,

ç) Rektör: Çanakkale Onsek�z Mart Ün�vers�tes� Rektörünü,

d) Ün�vers�te: Çanakkale Onsek�z Mart Ün�vers�tes�n�,

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; son yıllarda artarak �nsan ve toplum sağlığı açısından tehd�t ve tehl�ke oluşturan elektron�k kumar, alkol, tütün ve madde
bağımlılıkları başta olmak üzere Türk Toplumunun değerler�ne karşı oluşturulan olumsuz algı yönet�m�ne karşı b�rey ve toplum sağlığını korumak ve bu tehd�t
ve tehl�kelere karşı önlem almaktır.

(2) Merkez, uluslararası ve ulusal pol�t�ka bel�rlenmes�, stratej� bel�rlenmes� ve eylem planı yapılması �ç�n Ün�vers�ten�n �lg�l� b�r�mler�, kamu kurum ve
kuruluşları �le özel sektör ve s�v�l toplum kuruluşlarıyla �şb�rl�ğ� �ç�nde;

a) Ulusal ve uluslararası çok b�l�ml� b�r anlayış esasında projeler gerçekleşt�rmek,

b) Bütçelend�r�lm�ş projeler�n yürütülmes� �ç�n tekn�k destek sağlamak,

c) İlg�l� b�l�m alanlarında başarılı b�l�m �nsanı ve akadem�syen yet�şt�r�lmes�ne destek olmak,



ç) B�l�msel çevrelerde ve kamuoyunda madde kullanımı ve madde bağımlılığı �le mücadeleye yönel�k �lg� ve b�lg� b�r�k�m�n� artırmak,

d) Bağımlılık alanında ulusal ve uluslararası rekabet gücüne sah�p b�r merkez olab�lmek,

e) Bağımlılığın toplumda gel�ş�m�n� önlemek,

amacındadır.

Merkez�n faal�yet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez�n faal�yet alanları şunlardır:

a) Bağımlılığın b�reysel b�r davranış olarak ortaya çıkmasında bedensel, ruhsal, toplumsal hazırlayıcı etmenler konusunda alanda araştırmalar yapmak; spor
organ�zasyonları başta olmak üzere konferanslar, sem�nerler, yaz-kış kampları ve eğ�t�m programları düzenleyerek bu faal�yetlerde ver�lecek dersler �le
bağımlılık konusunda oluşan r�skler� azaltmak ve/veya ortadan kaldırmak.

b) Bağımlılık �le �lg�l� Ün�vers�te �ç�nde veya dışında araştırmacılara l�sansüstü çalışmaları �ç�n tekn�k ve b�l�msel olanaklar sunmak.

c) Merkez�n etk�nl�k alanları �le �lg�l� konularda halkın eğ�t�lmes�n� sağlamak, kamuoyu oluşmasına yardımcı olmak ve b�l�msel yayın yapmak.

ç) İlg�l� kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunmak, Merkez�n etk�nl�k alanlarıyla �lg�l� �ht�yaç yönünde �nceleme ve araştırma yapmak;
proje hazırlamak, danışmanlık h�zmet� vermek ve konuya da�r ver� sağlamak.

d) Merkez�n amacı doğrultusunda yurt �ç� ve yurt dışındak� b�l�msel çalışma ve projeler� desteklemek, ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum,
sem�ner, panel, kurs ve benzer� b�l�msel etk�nl�kler düzenlemek.

e) D�ğer araştırma merkezler� �le �şb�rl�ğ� �ç�nde araştırmalar yapmak.

f) Merkez�n amaçları doğrultusunda Rektör ve yetk�l� kurullarca ver�lecek d�ğer görevler� yapmak.

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; Rektör tarafından Ün�vers�te öğret�m üyeler� arasından görevlend�r�l�r. Müdürün görev süres� üç yıldır. Süres� b�ten Müdür tekrar
görevlend�r�leceğ� g�b� görev süres� dolmadan gerekt�ğ�nde Rektör tarafından görev�nden alınab�l�r.

(2) Müdür tarafından bel�rlenen, Ün�vers�te öğret�m elemanları arasından �k� k�ş� müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlend�r�l�r. Müdür
yardımcıları, müdürün kend�ler�ne vereceğ� görevler� yapar. Müdürün görev süres� sona erd�ğ�nde müdür yardımcılarının da görev� kend�l�ğ�nden sona erer.
Müdür, görev� başında bulunmadığı zaman yardımcılarından b�r�s�n� vek�l bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yen� b�r Müdür görevlend�r�l�r.

Müdürün görevler�

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkez�n düzenl� çalışmasını sağlamakla görevl�d�r ve bu amaçla her türlü tedb�r� alır. Müdür, Merkez çalışmalarının düzenl�
yürütülmes�nden ve Merkez�n gel�şt�r�lmes�nden Rektöre karşı b�r�nc� derecede sorumlu olup aşağıdak� görevler� yapar:

a) Merkez� tems�l etmek.

b) Yönet�m Kurulu gündem�n� hazırlamak, toplantıya çağırmak ve Yönet�m Kurulu toplantısını yönetmek.



c) Yönet�m Kurulu kararlarını uygulamak ve yönet�m �le �lg�l� �şler� yürütmek.

ç) Merkez�n amaçlarına uygun olarak �lg�l� kurumlarla �şb�rl�ğ� yapmak.

d) Merkez�n faal�yetler� �le �lg�l� raporları Yönet�m Kuruluna sunarak yapılması gereken �şler hakkında öner�lerde bulunmak.

e) Merkez�n çalışmalarının düzenl� olarak yürütülmes�n� ve gel�şt�r�lmes�n� sağlamak.

Yönet�m Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönet�m Kurulu; Müdür ve müdür yardımcısı dah�l yed� öğret�m üyes�/öğret�m görevl�s�nden oluşur. Yönet�m Kurulu üyeler�, Müdürün tekl�f
edeceğ� Ün�vers�ten�n öğret�m elemanları arasından Rektör tarafından görevlend�r�l�r. Yönet�m Kurulu üyeler�n�n görev süres� üç yıldır. Görev süres� dolan üye
aynı usulle tekrar görevlend�r�leb�l�r. Yönet�m Kurulu, Müdürün çağrısı üzer�ne üye tam sayısının salt çoğunluğu �le �k� ayda b�r toplanır ve oy çokluğu �le karar
alır. Eş�tl�k hal�nde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır. Müdür gerekl� durumlarda Yönet�m Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırab�l�r.

Yönet�m Kurulunun görevler�

MADDE 11 – (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:

a) Merkez�n amaçlarına uygun çalışma esaslarını bel�rlemek.

b) Merkez�n amaçları doğrultusunda araştırma ve uygulamaları yönlend�rmek, çalışma grupları oluşturmak ve bunları organ�ze etmek.

c) Merkez�n yıllık faal�yet raporunu hazırlamak.

ç) Merkez�n b�l�msel ve �dar� plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

d) İlg�l� mevzuat çerçeves�nde ver�len d�ğer görevler� yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkez�n etk�nl�k alanlarında çalışmaları olan veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen en fazla yed� üyeden
oluşur. Danışma Kurulu üyeler�, Müdürün öner�s� üzer�ne Rektör tarafından üç yıl �ç�n görevlend�r�l�r. Süres� b�ten üye tekrar görevlend�r�leb�l�r. Danışma Kurulu
üyel�ğ�ne Ün�vers�te dışından da üye seç�leb�l�r. Müdür ve müdür yardımcıları Danışma Kurulunun doğal üyes�d�r.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı �le yılda en az �k� kez, üye tam sayısının salt çoğunluğu �le toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu �le alınır.

Danışma Kurulunun görevler�

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevler� şunlardır:

a) Yönet�m Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma projeler� ve eğ�t�m çalışmaları �le �lg�l� görüş b�ld�rmek.

b) Yapılan ve yürütülen çalışmaları değerlend�rmek ve öner�lerde bulunmak.

c) İlg�l� kuruluşlar arasında �şb�rl�ğ� sağlamak ve Merkez faal�yetler� hakkında öner�lerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler

Çalışma grupları ve görevler�

MADDE 14 – (1) Merkez�n çalışma konularıyla �lg�l� faal�yetler�n ver�ml�l�ğ�n� ve etk�nl�ğ�n� artırmak üzere proje, yayın, saha araştırmaları, halkla �l�şk�ler g�b�
sürekl� veya geç�c� çalışma grupları oluşturulab�l�r. Çalışma grupları, çalışma grup başkanı veya b�r Yönet�m Kurulu üyes� sorumluluğunda çalışmaları
planlamak, koord�ne etmek ve yürütmek üzere görevlend�r�len Ün�vers�tedek� �lg�l� personelden oluşur.

(2) Çalışma grupları; Müdürün tekl�f� ve Rektörün onayıyla kurulur, �lg�l� çalışma grup başkanı veya Müdürün öner�s� üzer�ne Rektör tarafından görevlend�r�len
k�ş� başkanlığında toplanır ve yapılan çalışmalarla �lg�l� olarak Müdüre öner�lerde bulunur. Çalışma gruplarındak� elemanlar, Yönet�m Kurulunca öngörülen
süreler �ç�n Rektör tarafından görevlend�r�l�r. Müdür, çalışma gruplarının faal�yetler�n� �zler ve denetler. Görev süres� dolan çalışma grup elemanının görev
süres� Yönet�m Kurulu tarafından uzatılab�l�r.



Personel �ht�yacı

MADDE 15 – (1) Merkez�n akadem�k, tekn�k ve �dar� personel �ht�yacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddes�ne göre Rektör tarafından görevlend�r�lecek
personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� �le Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çanakkale Onsek�z Mart Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.


