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YÖNETMELİK

Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes�nden:
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes� Ağız ve D�ş Sağlığı

Eğ�t�m, 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; Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes� Ağız ve D�ş Sağlığı Eğ�t�m,

Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n amaçlarına, faal�yetler�ne, yönet�m organlarına, yönet�m organlarının görevler�ne
ve çalışma esaslarına �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) Dekanlık: Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes� D�ş Hek�ml�ğ� Fakültes� Dekanlığını,
c) Fakülte: Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes� D�ş Hek�ml�ğ� Fakültes�n�,
ç) Hastane Müdürü: Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes� Ağız ve D�ş Sağlığı Eğ�t�m, Uygulama ve

Araştırma Merkez� Hastanes� Müdürünü,
d) Merkez Müdür Yardımcısı: Merkez Müdürünün yardımcılarını (Başhek�m Yardımcısı olarak adlandırılır),
e) Merkez Müdürü: Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes� Ağız ve D�ş Sağlığı Eğ�t�m, Uygulama ve

Araştırma Merkez� Müdürünü (Başhek�m olarak adlandırılır),
f) Merkez: Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes� Ağız ve D�ş Sağlığı Eğ�t�m, Uygulama ve Araştırma

Merkez�n�,
g) Rektör: Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes� Rektörünü,
ğ) Ün�vers�te: Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes�n�,
h) 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) Toplumun ağız ve d�ş sağlığını �lg�lend�ren konularda �ler� tanı ve tedav� yöntemler�n� sunmak amacıyla

b�l�msel araştırma ve gel�şt�rme çalışmaları yapmak ve bu sayede Merkeze başvuran ac�l ve d�ğer hastalara ayaktan
veya yatırılarak ağız, d�ş ve çene sağlığı h�zmet� vermek.
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b) Çağın gerekl�l�kler� doğrultusunda �ht�yaç ve beklent�lere uygun, hasta haklarına saygılı, kal�tel� ve modern
b�r teşh�s ve tedav� h�zmet� sunmak.

c) Ün�vers�ten�n sağlık b�l�mler� alanında ön l�sans, l�sans ve l�sansüstü eğ�t�m-öğret�me devam eden
öğrenc�ler�n�n eğ�t�m ve uygulamalarına akadem�k olarak katkıda bulunmak.

ç) B�l�msel eğ�t�m-öğret�m, araştırma ve uygulama olanağı sağlamak amacıyla, Tıp Fakültes� ve Ün�vers�te
bünyes�ndek� sağlık h�zmetler� �le �lg�l� alanlarda faal�yet gösteren fakülte, enst�tü, yüksekokullar, uygulama ve
araştırma merkezler� başta olmak üzere d�ğer kurumlarla �şb�rl�ğ� yapmak, eğ�t�m ve sağlık h�zmetler�n�n ver�ml�l�ğ�
�le n�tel�ğ�n� artırmak.

d) Tıbb� araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmes� �ç�n b�l�msel araştırma koşullarını
hazırlamak, çağdaş hastane �şletme yönet�m� �lkeler� doğrultusunda faal�yette bulunmak ve ulaşılab�l�r kal�tel� sağlık
h�zmet� sunulmasını sağlamak.

e) Öğret�m elemanları �le öğrenc�lere b�l�msel araştırma yapma koşullarını hazırlayarak kend�ler�n� gel�şt�rme
ve b�l�me katkı yapmalarını sağlamak.

f) Yardımcı sağlık personel� eğ�t�m�ne destek vermek.
Merkez�n faal�yet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez�n faal�yet alanları şunlardır:
a) Merkez bünyes�nde, d�ş hek�ml�ğ� uzmanlık d�s�pl�nler�n�n tedav� protokoller� kapsamında g�r�ş�msel cerrah�

tekn�kler� uygulayarak, lokal ve genel amel�yathaneler� �le hastaların ayaktan veya yatarak müşahede, muayene, teşh�s,
tedav� ve rehab�l�te ed�lmeler�n� sağlamak ve konuyla �lg�l� b�r�mler� oluşturmak.

b) Koruyucu d�ş hek�ml�ğ� uygulamaları kapsamında sahada h�zmet sunan toplum ağız ve d�ş sağlığı b�r�m�
oluşturmak ve bu b�r�me saha çalışmalarında destek vereb�lecek kamu kurum ve kuruluşları ve s�v�l toplum örgütler�
�le Rektörlük b�lg�s� dâh�l�nde �şb�rl�ğ� yapmak.

c) Ağız, d�ş ve çene sağlığı alanında h�zmet ver�lmes�n� sağlamak ve bu konu �le �lg�l� araştırma ve
uygulamalarda bulunmak.

ç) Kl�n�k dalları ve d�ğer d�s�pl�nlerle toplum sağlığına yönel�k araştırmalar konusunda �şb�rl�ğ�n� sağlamak.
d) Merkez�n amacı �le �lg�l� kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projeler�n gel�şt�r�lmes�ne �mkân sağlamak.
e) Toplumun ağız ve d�ş sağlığı konusundak� b�lg�, davranış ve eks�kl�kler�n� tesp�t ederek bunların

g�der�lmes�ne yönel�k projeler gel�şt�rmek.
f) Ün�vers�te öğrenc�ler�n�n ağız ve d�ş sağlığı konusunda yaşam b�l�nc� kazanmalarını ve Merkez projeler�nde

etk�n görev almalarını sağlamak, bu amaçla özend�r�c� eğ�tsel faal�yetlerde bulunmak ve bu alanda çalışmak
�steyenler� desteklemek.

g) Sağlıklı b�r toplumun gel�şt�r�lmes� �ç�n gerekt�ğ�nde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları �le �şb�rl�ğ�
yaparak ülke düzey�nde b�l�m ve toplum arasında köprü görev�n� üstlenmek.

ğ) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkez�n amaçları doğrultusunda
projeler hazırlamak, eğ�t�m programları düzenlemek, b�l�msel mütalaada bulunmak ve benzer� h�zmetler� vermek.

h) Toplumun ağız ve d�ş sağlığı konusunda b�lg�lend�r�lmes� ve eğ�t�lmes� amacıyla, k�tap, derg�, broşür ve
benzer� basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek.

ı) Ağız ve d�ş sağlığı �le �lg�l� tüm fakülte, enst�tü ve yüksekokulların l�sans, l�sansüstü, doktora ve uzmanlık
öğrenc�ler�ne uygulamalı eğ�t�m ve öğret�m olanakları sağlayarak, ağız ve d�ş sağlığı eğ�t�m�n�n bütün alanlarında
deney�m kazanmış sağlık personel� yet�şt�rmek, öğret�m elemanları �le öğrenc�lere b�l�msel araştırma yapma
koşullarını hazırlayarak kend�ler�n� gel�şt�rme ve b�l�me katkılarını sağlamak.

�) Yönet�m Kurulunun kararlaştıracağı d�ğer faal�yetlerde bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkez�n Yönet�m Organları ve Görevler�
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Merkez�n yönet�m organları
MADDE 7 – (1) Merkez�n yönet�m organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü,
b) Yönet�m Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Merkez Müdürü
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, D�ş Hek�ml�ğ� Fakültes�n�n devamlı statüde çalışan öğret�m üyeler�

arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlend�r�l�r.
(2) Süres� b�ten Merkez Müdürü, aynı usulle yen�den görevlend�r�leb�l�r veya süres�nden önce aynı usulle

değ�şt�r�leb�l�r.
Merkez Müdürünün görevler�
MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevler� şunlardır:
a) Merkez h�zmetler�n�n etk�n ve ver�ml� şek�lde sürdürüleb�lmes� �ç�n gerekl� tedb�rler� almak ve denetlemek.
b) Fakülte anab�l�m ve b�l�m dalı h�zmetler�n�n �lg�l� mevzuat hükümler�ne göre performanslarını tesp�t etmek.
c) İdar� kadro �ht�yaçları �le �lg�l� öner�ler�n� gerekçes� �le b�rl�kte hazırlayarak Dekanlığa sunmak.
ç) Merkez �ç�n gerekl� her türlü b�lg�sayar otomasyon programlarının gel�şt�r�lmes�n�, uygulanmasını sağlamak

ve denet�m�n� yapmak.
d) Fakülte enfeks�yon kontrol kom�syonunca alınan kararların �şley�ş�n� sağlamak.
e) Merkez� yönetmek, tems�l etmek ve merkez�n �dar� �şler�n� yürütmek.
f) Merkez�n gel�şmes� �ç�n gerekl� stratej�k planları hazırlayarak Dekanlığa sunmak.
g) H�zmet satın alma yolu �le yapılan sözleşmeler�n uygulanmasını ve denet�m�n� sağlamak.
Merkez müdür yardımcısı
MADDE 10 – (1) Merkez Müdürünün öner�s� �le Fakültede devamlı statüde görev yapan öğret�m üyeler�

arasından en fazla �k� Merkez müdür yardımcısı görevlend�r�leb�l�r. Merkez müdür yardımcıları, Merkez Müdürünce
bel�rlenen Merkez h�zmetler�n�n yürütülmes�nde Merkez Müdürüne yardımcı olurlar.

(2) Merkez Müdürü, görev� başında bulunmadığı zaman yardımcılarından b�r� vekâlet eder.
(3) Merkez Müdürünün görev� sona erd�ğ�nde, yardımcılarının görev� de kend�l�ğ�nden sona erer. Görev süres�

b�ten Merkez müdür yardımcısı aynı usulle yen�den görevlend�r�leb�l�r veya süres�nden önce aynı usulle görevden
alınab�l�r.

Yönet�m Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönet�m Kurulu; Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları �le fakültede görev yapan profesör,

doçent ve doktor öğret�m üyeler�n�n, farklı anab�l�m dallarından olmak üzere kend� aralarından seçeceğ� b�rer
tems�lc�den oluşan toplam üç öğret�m üyes�nden oluşur. Yönet�m Kuruluna Merkez Müdürü başkanlık eder.

(2) Yönet�m Kurulu raportörlüğünü Hastane Müdürü yapar.
Yönet�m Kurulunun görevler�
MADDE 12 – (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:
a) İlg�l� mevzuat hükümler�ne göre Merkez�n yönet�m� ve �şlet�lmes� �ç�n gerekl� kararları almak.
b) Merkez�n faal�yette bulunan kl�n�kler�n�n ve laboratuvar b�r�mler�n�n, �dar� ün�teler�n, ortak kullanım

sahalarının ve yen� kurulan ün�teler�n etk�n çalışması �ç�n yerleş�m plânlarını yapmak ve koord�nasyonu sağlamak.
c) Merkez Müdürü tarafından hazırlanan çalışma raporlarını ve �stat�st�kî ver�ler� değerlend�rmek ve

gerekt�ğ�nde Merkez�n faal�yetler�n�n gel�şt�r�lmes� ve �y�leşt�r�lmes� �ç�n öner�lerde bulunmak.
ç) Merkez�n daha �y� sağlık h�zmet� vereb�lmes� �ç�n gerekl� olan b�r�mler�, kl�n�kler�, laboratuvarları, hastalara

yönel�k tanı ve tedav� ün�teler� �le eğ�t�m b�r�mler�n� kurmak ve bu b�r�mler�n yönet�m esaslarını �lg�l� b�r�mlerle
�şb�rl�ğ� �ç�nde hazırlamak.
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d) Merkez�n personel ve d�ğer kaynaklarını �nceleyerek Merkez�n plan ve programları hakkında Dekanlığa
sunulmak üzere görüş hazırlamak.

e) İlg�l� mevzuat hükümler�ne göre kend�s�ne ver�len d�ğer görevler� yapmak.
Danışma Kurulu ve görevler�
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkez Müdürü başkanlığında, Ün�vers�ten�n ve d�ğer ün�vers�teler�n

Merkez�n faal�yet alanlarında deney�ml� olan öğret�m elemanları �le �stekler� hal�nde �lg�l� kurum ve kuruluşlardak�
Merkez�n faal�yet alanlarında eğ�t�m� ve çalışmaları olan k�ş�ler arasından Yönet�m Kurulunun öner�s� üzer�ne Rektör
tarafından üç yıllığına seç�len en fazla on beş üyeden oluşur. Boşalan üyel�kler�n yer�ne kalan sürey� tamamlamak �ç�n
aynı usulle yen� üye seç�l�r. Süres� b�ten üyeler yen�den seç�leb�l�r.

(2) Danışma Kurulu Merkez Müdürünün çağrısı üzer�ne yılda �k� kez toplanır. Merkez Müdürü gerekl�
gördüğü takd�rde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırab�l�r.

(3) Danışma Kurulu; Merkez�n faal�yet alanı �le �lg�l� olarak Yönet�m Kurulunun �ht�yaç duyduğu konularda
değerlend�rmeler yaparak, görüş ve öner�lerde bulunur.

Hastane Müdürü
MADDE 14 – (1) Hastane Müdürü; �lg�l� mevzuat hükümler�ne göre en az dört yıllık l�sans mezunu olmak

kaydıyla sağlık �dares�, sağlık kurumları �şletmec�l�ğ� l�sans mezunu veya l�sans mezunu olup, devlet memurluğu
tecrübes� olan ya da terc�hen sağlık kurumları �şletmec�l�ğ� alanında yüksek l�sans yapmış olan veya hastane yönet�m
h�zmetler�nde en az beş yıl deney�m� olan adaylar arasından Merkez Müdürünün öner�s� �le Rektör tarafından
görevlend�r�l�r.

(2) Hastane Müdürü, Merkez Müdürünün görev ve sorumluluk alanlarında Merkez Müdürü ve Yönet�m
Kurulunca bel�rlenen esaslara göre çalışır ve ver�len görevler� yapar.

Hastane müdür yardımcıları
MADDE 15 – (1) Hastane Müdürüne bağlı olarak en fazla üç hastane müdür yardımcısı görevlend�r�l�r. L�sans

mezunu veya sağlık �dares� veya sağlık kurumları �şletmec�l�ğ� l�sans mezunu olup �lg�l� mevzuatta öngörülen şartlara
uygun adaylar arasından Merkez Müdürü tarafından görevlend�r�l�r.

(2) Hastane Müdürünce yürütülen �dar�, mal� ve tekn�k h�zmetlerden kend�ler�ne ver�lenler� �lg�l� mevzuat
çerçeves�nde yer�ne get�r�r ve h�zmetler�n yürütülmes�nde Hastane Müdürüne yardımcı olurlar.

Başhemş�re, yardımcıları ve görevler�
MADDE 16 – (1) Başhemş�re; l�sans düzey�nde eğ�t�m veren okulların hemş�rel�k bölümünden mezun ve en

az beş yıl hemş�rel�k h�zmet� olan adaylar arasından �lg�l� mevzuat hükümler�ne göre Merkez Müdürü tarafından
görevlend�r�l�r.

(2) Merkezde görevl� hemş�reler ve sağlık h�zmetler�nde çalışan d�ğer personel, başhemş�ren�n
sorumluluğunda olup; hemş�rel�k h�zmetler�n�n yönet�m ve organ�zasyonu konusunda Merkez organlarının bel�rled�ğ�
usul ve esaslara göre çalışmak ve ver�len benzer görevler� yapmakla yükümlüdür.

(3) Başhemş�re, h�zmet gereks�n�mler� doğrultusunda Başhemş�re yardımcısı görevlend�reb�l�r. Başhemş�re
yardımcısı, Başhemş�reye karşı sorumlu elemandır.

Kl�n�k sorumlusu ve görevler�
MADDE 17 – (1) Anab�l�m/b�l�m dalı kl�n�k sorumlusu, o anab�l�m/b�l�m dalının kadrolu öğret�m üyeler�

arasından, yoksa d�ğer anab�l�m dallarından anab�l�m dalı akadem�k kurul kararı �le aylık l�ste hal�nde bel�rlenerek
Merkez Müdürlüğüne her ayın en geç son �ş gününe kadar b�ld�r�l�r.

(2) Kl�n�k sorumlusu öğret�m üyes�, �lg�l� kl�n�kte sunulan tıbb� uygulamalar �le �lg�l� olarak Merkez Müdürüne
karşı sorumludur.

(3) Kl�n�k sorumlusu; �lg�l� kl�n�ğ�n bu Yönetmel�k ve �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� çerçeves�nde
çalıştırılmasından, �lg�l� kayıtların tutulmasından ve korunmasından ayrıca alt yapı �le �lg�l� donanımın usulüne uygun



15.01.2020 Başbakanlık Mevzuatı Gel�şt�rme ve Yayın Genel Müdürlüğü

https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2018/04/20180429-3.htm 5/5

kullandırılmasından Merkez Müdürüne karşı sorumludur.
(4) Kl�n�kte h�zmet sunan ve/veya eğ�t�m alan stajyer öğrenc�ler ve doktora/uzmanlık öğrenc�ler�n�n bu

Yönetmel�k hükümler�ne göre çalışmalarından kl�n�k sorumlusu sorumludur. Bu kadrolar dışındak� personel�n h�zmet
�lkeler�ne uygun çalışmalarının denet�m sorumluluğu da kl�n�k sorumlusuna a�tt�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Merkez�n ün�te ve b�r�mler�
MADDE 18 – (1) Merkezde, �lg�l� mevzuat hükümler�ne uygun olarak, �ht�yaç duyulan alanlarda h�zmet ve

eğ�t�m kal�tes�n� ve ver�ml�l�ğ� artırmak amacıyla çalışma grupları, kom�syon, kom�te, ün�te ve bağlı b�r�mler
kurulab�l�r. Bunların çalışma usul ve esasları Yönet�m Kurulunca bel�rlen�r.

(2) Merkezde ve �l�şk�l� b�r�mlerde bulunan amel�yathane, yataklı serv�s, pol�kl�n�k veya laboratuvar h�zmetler�
�le Merkez�n �dar� �şler�nde görevl� olanlar, Merkez Müdürüne karşı sorumludurlar.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde, �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� �le

Yükseköğret�m Kurulu, Ün�vers�te Senatosu ve Yönet�m Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


