
24.05.2021 https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2021/05/20210524-1.htm

https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2021/05/20210524-1.htm 1/4

24 Mayıs 2021 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31490

YÖNETMELİK

Alanya Alaadd�n Keykubat Ün�vers�tes�nden:
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ TANIMLANMIŞ HÜCRE

BANKASI VE HÜCRE KÜLTÜRÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Alanya Alaadd�n Keykubat Ün�vers�tes� Tanımlanmış Hücre

Bankası ve Hücre Kültürü 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; Alanya Alaadd�n Keykubat Ün�vers�tes� Tanımlanmış Hücre Bankası ve

Hücre Kültürü 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) İlg�l� anab�l�m ve b�l�m dalları: Fen, Mühend�sl�k, Tıp ve D�ş Hek�ml�ğ� Fakülteler�n�n �lg�l� anab�l�m ve

b�l�m dalları �le �ht�yaç duyulması hal�nde Rektörün onayı sonucu kapsama dah�l ed�lecek d�ğer dalları,
c) Merkez: Alanya Alaadd�n Keykubat Ün�vers�tes� Tanımlanmış Hücre Bankası ve Hücre Kültürü Uygulama

ve Araştırma Merkez�n�,
ç) Müdür: Merkez�n Müdürünü,
d) Rektör: Alanya Alaadd�n Keykubat Ün�vers�tes� Rektörünü,
e) Ün�vers�te: Alanya Alaadd�n Keykubat 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) Yurt �ç� ve yurt dışında hücre hatları ve hücre çalışmaları hakkında araştırma ve uygulamaların tak�b�n�

yapmak.
b) İlg�l� anab�l�m ve b�l�m dalları �le �ş b�rl�ğ� �çer�s�nde b�l�msel araştırmalar �ç�n özell�kler� bel�rlenm�ş,

sağlıklı hücre kültürler�n� sağlamak, hücre kültürler� morfoloj�ler�, üreme karakter�st�kler�, karyoloj�k yapıları ve
ster�l�te yönünden test ederek sert�f�kalandırmak, �ht�yaç hal�nde değ�ş�k pr�mer hücre kültürler�n� hazırlamak,
hücreler� uygun koşullarda stoklamak, araştırmacıların talepler�ne yönel�k hücreler� hazırlamak, araştırmacılar
tarafından sağlanan hücreler� uygun koşullarda uzun sürel� saklamak �ç�n süreç, tekn�k veya ürünlere yönel�k
talepler�n karşılanab�leceğ� modern b�r alt yapıyı oluşturmak, gerekl� uygulama ve araştırma laboratuvarlarının
düzey�n� uluslararası standartlara eşdeğer kılarak belgelenmes�n� sağlamak.

c) Hücre çalışmaları konusunda b�l�msel araştırma ve gel�şt�rme faal�yetler�nde bulunmak.
ç) Hücre çalışmalarında bulunmak �steyen araştırmacılara ve öğrenc�lere uygulama �mkânı sağlayarak eğ�t�m-

öğret�mde yapılacak prat�k çalışmalara katkıda bulunmak.
d) Yeterl� altyapıya sah�p olmayan araştırmacılar �ç�n ortam sağlamak.
e) Tanımlanmış hücre kültürler� �le �lg�l� ulusal ve uluslararası akadem�k danışmanlık h�zmet� vermek ve b�lg�

üretmek.
f) Araştırıcıların çalışmalarında kullanacakları hücre hatlarını üretmek, çoğaltmak, sert�f�kalandırmak ve

araştırmacılara ücret karşılığında sunmak.
g) Tez çalışmalarını desteklemek, ulusal ve uluslararası düzeyde sem�ner, konferans, sempozyum, kongre ve

teor�k ve uygulamalı kurs programlarını düzenlemek.
ğ) Kök hücre, genom b�l�m�, moleküler hücre b�yoloj�s� g�b� temel alanlarda yapılacak olan çalışmalara destek

sağlamak.
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Merkez�n faal�yet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez�n faal�yet alanları şunlardır:
a) İlg�l� anab�l�m ve b�l�m dalları arasında �ş b�rl�ğ� ve koord�nasyon sağlayarak araştırmalarda kullanılacak

hücre hatlarının morfoloj�ler�, üreme karakter�st�kler�, karyoloj�k yapıları ve ster�l�te testler�n�n yapılacağı b�r
laboratuvar ortamını c�haz ve ek�pmanları �le b�rl�kte tem�n etmek.

b) Hücre kültürler� �le �lg�l� her konuda temel ve uygulamalı araştırma, �nceleme, gel�şt�rme, uygulama
yapmak, yapılmakta olan bu g�b� çalışmalara katılmak ve/veya bu çalışmaları desteklemek.

c) Merkez�n amaçlarına uygun eğ�t�m programları ve araştırma projeler� gel�şt�rmek, ulusal ve uluslararası
projeler hazırlamak veya bunlara katılmak.

ç) Ulusal ve uluslararası kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunmak, ortak
projeler�n gel�şt�r�lmes�ne �mkân sağlamak, �ht�yaç veya talep hal�nde; �nceleme ve araştırmalar yapmak, projeler
hazırlamak, eğ�t�m programları düzenlemek, b�l�msel danışmanlık h�zmet� vermek, ver� bankacılığı ve benzer�
h�zmetler� sunmak.

d) Hücre çalışmaları konusunda eğ�t�m programları düzenlemek, meslek� yeterl�l�ğ�n tamamlanması,
güncellenmes� ve gel�şt�r�lmes� amacıyla sektördek� gel�şmeler�n tak�p ed�leb�leceğ� sert�f�kalı eğ�t�m h�zmetler�
sunmak.

e) Ulusal ve uluslararası çalıştay, sem�ner, sempozyum, kongre, konferans, panel, kurs ve benzer� toplantılar
düzenlemek.

f) Merkez�n amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olmak ve/veya bunlarla �ş b�rl�ğ�
yapmak.

g) Hücre çalışmaları �le �lg�l� eğ�t�m programları düzenlemek, yazılı ve görsel basın organlarında programlar
yaparak b�l�msel n�tel�ktek� b�lg�ler�n kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak, �lg�l� alanlarda her türlü yazılı basılı
elektron�k ve d�j�tal, görsel ve �ş�tsel eserler� rapor, bülten, k�tap, derg�, broşür, f�lm, res�m, slayt ve benzer� şek�llerde
sürel� ve süres�z olarak yayımlamak.

ğ) Ün�vers�te Tıp Fakültes� Ana B�l�m Dalları �le Alanya Alaadd�n Keykubat Ün�vers�tes� Alanya Eğ�t�m ve
Araştırma Hastanes� bünyes�ndek� tüm kl�n�klerdek�, Ün�vers�te bünyes�nde sağlık h�zmetler� �le �lg�l� alanlarda
faal�yet gösteren fakülte, enst�tü, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, uygulama ve araştırma merkezler� ve d�ğer
kurumlardak� b�l�m �nsanlarının, mevcut ürünler� farklı alanlarda kullanmak veya yen� ürün gel�şt�rmek üzere Ar-Ge
projeler�n� yürütmek.

h) Genet�k hastalıkların moleküler teşh�s� �ç�n hastalık taşıyıcıların erken tesp�t� �le kl�n�k çalışmalara katkıda
bulunarak genet�k hastalıklar ve sonuçları konusunda çalışmalar yapmak.

ı) Ar-Ge çalışmaları �ç�n Merkez�n araştırma �mkanlarını artırmak ve çağdaşlaştırma konusunda çalışmalar
yapmak.

�) Fakülte ve meslek yüksekokullarının �lg�l� öğret�m elemanları ve öğrenc�ler�ne b�yoteknoloj� alanında
araştırma �mkanları sunmak.

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; hücre kültürü konusunda çalışmaları bulunan, akadem�k, tekn�k ve �dar� tecrübeye

sah�p, Ün�vers�ten�n doktoralı öğret�m elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl �ç�n görevlend�r�l�r. Süres� sona
eren Müdür, aynı yöntemle tekrar görevlend�r�leb�l�r. 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 sorumludur.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkez�n amaçları doğrultusunda çalışmaları bulunan
Ün�vers�te öğret�m elemanları arasından �k� k�ş� Müdürün öner�s� üzer�ne Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak
görevlend�r�l�r. Müdür, gerekt�ğ�nde müdür yardımcılarının değ�şt�r�lmes�n� Rektörün onayına sunar. Müdürün görev�
sona erd�ğ�nde müdür yardımcılarının da görev� sona erer. Müdür yardımcıları, Merkez�n amaçları ve çalışma alanları
kapsamında Müdür tarafından ver�len �dar� görevler� yapar. Müdürün görev� başında bulunmadığı zamanlarda yer�ne
müdür yardımcılarından b�r� vekâlet eder.

Müdürün görevler�
MADDE 9 – (1) Müdürün görevler� şunlardır:
a) Merkez� tems�l etmek.
b) Yönet�m Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönet�m Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya davet etmek, Yönet�m Kurulu gündem�n� bel�rlemek.
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ç) Yönet�m Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.
d) Yönet�m Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etk�nl�kler hakkında Rektöre b�lg� vermek.
e) Merkez�n çalışma, hedef ve planları �le yıllık faal�yet raporunu hazırlamak ve bunu Yönet�m Kurulunun

uygun görüşü alındıktan sonra Rektöre sunmak.
f) Merkez�n yürüteceğ� �şlerde geç�c� ya da sürekl� çalışma gruplarında, laboratuvar, araştırma ve uygulama

b�r�mler�nde görevlend�r�lecek tekn�k personel�n n�tel�kler�n� bel�rlemek ve görevlend�r�lmeler�n� sağlamak �ç�n
Yönet�m Kurulunun uygun görüşü alındıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

g) Eğ�t�m, kurs, çalıştay, kongre, sert�f�ka programı, sempozyum, sem�ner ve benzer� program ve projeler�n
düzenlenmes�n�, yürütülmes�n�, yönlend�r�lmes�n� ve denet�m�n� sağlamak; uygulanan programlara ve faal�yetlere
�l�şk�n koord�nasyonu sağlamak.

ğ) Merkez�n faal�yetler�ne �l�şk�n ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla �let�ş�me geçmek; programlar ve
projeler g�b� b�l�msel ve akadem�k etk�nl�kler yapmak.

h) Merkez bünyes�nde çalışan personel�n çalışmalarını denetlemek.
ı) Merkez�n kadro ve ödenek �ht�yaçlarını Rektöre sunmak.
Yönet�m Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönet�m Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları �le Ün�vers�ten�n öğret�m üyeler� arasından

Müdür tarafından öner�len ve Rektör tarafından görevlend�r�len beş üye olmak üzere toplam sek�z 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� üyeler görevlend�r�leb�l�r. Müdürün
görevden ayrılması hal�nde Yönet�m Kurulunun görev� de sona erer. Müdür, Yönet�m Kurulunun başkanıdır.

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

(3) Mazerets�z üst üste üç veya b�r yılda beş Yönet�m Kurulu toplantısına katılmayan Yönet�m Kurulu
üyes�n�n üyel�ğ� düşer.

Yönet�m Kurulunun görevler�
MADDE 11 – (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez�n çalışma ve yönet�m� �le �lg�l� konularda oy çokluğuyla 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 �ş b�rl�ğ� gerekt�ren çalışmaların yürütüleb�lmes� �ç�n gerekl� düzenlemeler�

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

etmek ve protokoller�n� hazırlamak.
d) Merkez personel�n�n eğ�t�m, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındak� �stekler�n�

değerlend�r�p karara bağlamak.
e) Müdürün, Merkez�n yönet�m� �le �lg�l� get�receğ� konuları değerlend�rerek karara bağlamak.
f) Merkez�n �dar� ve tekn�k personel �ht�yaçları �le �lg�l� öner�ler�n� karara bağlamak.
g) İlg�l� mevzuat hükümler�yle ver�len d�ğer görevler� yapmak.
ğ) Merkez�n yürüteceğ� �şlerde geç�c� ya da sürekl� çalışma gruplarının oluşturulması, laboratuvar, araştırma

ve uygulama b�r�mler�n�n kurulmasını karara bağlamak.
h) Merkez�n yıllık faal�yet raporu ve yıllık çalışma programını �nceleyerek Rektöre sunulmak üzere

onaylamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Yönet�m Kurulu üyeler�, Danışma Kurulunun doğal üyeler�d�r. Danışma Kurulu doğal

üyelere ek olarak, Merkez�n faal�yet alanları �le �lg�l� çalışmaları bulunan öğret�m elemanları, kurum tems�lc�ler� ve
sah�p olduğu b�r�k�m ve deney�mler�nden yararlanılab�lecek d�ğer �lg�l� k�ş�lerden oluşmak üzere, Yönet�m Kurulu
tarafından öner�len ve Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlend�r�len en fazla üç üyeden oluşur.

(2) Boşalan üyel�kler�n yer�ne kalan sürey� tamamlamak �ç�n aynı usulle yen� üye görevlend�r�l�r. Süres� b�ten
üye yen�den görevlend�r�leb�l�r.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün yazılı davet� üzer�ne yılda en az �k� kez Müdürün başkanlığında toplanır.
(4) Rektör �sterse bu toplantılara katılab�l�r. Rektörün toplantıya katılması durumunda �se, Danışma Kuruluna

Rektör başkanlık eder.
Danışma Kurulunun görevler�
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez�n faal�yetler�ne yönel�k görüş, öner� ve değerlend�rmeler�n� Müdüre ve Yönet�m Kuruluna sunmak.
b) Merkez�n amaçları ve faal�yet alanlarıyla �lg�l� alınacak tedb�rler ve yapılacak uygulamalar hakkında görüş

b�ld�rmek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler
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Personel �ht�yacı
MADDE 14 – (1) Merkez�n akadem�k, tekn�k ve �dar� personel �ht�yacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü

maddes� uyarınca, Müdürün öner�s� üzer�ne Rektör tarafından görevlend�r�len personel tarafından karşılanır.
Harcama yetk�l�s�
MADDE 15 – (1) Merkez�n harcama yetk�s� Rektördür. Rektör bu yetk�s�n� kısmen ya da tamamen Müdüre

devredeb�l�r.
Ek�pman ve dem�rbaş
MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve

dem�rbaşlar, Merkez�n kullanımına tahs�s ed�l�r.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hâllerde, �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� �le Senato

kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Alanya Alaadd�n Keykubat Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


