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YÖNETMELİK

B�run� Ün�vers�tes�nden:
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; B�run� Ün�vers�tes� Ağız ve D�ş Sağlığı Uygulama ve Araştırma

Merkez�n�n amaçlarına, faal�yet alanlarına, yönet�m organlarına ve yönet�m organlarının görevler�ne �l�şk�n usul ve
esasları düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, B�run� Ün�vers�tes� Ağız ve D�ş Sağlığı 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 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) Başhek�m: B�run� Ün�vers�tes� Ağız ve D�ş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Hastanes� Başhek�m�n�,
b) D�ş Hek�ml�ğ� Fakültes�: B�run� Ün�vers�tes� D�ş Hek�ml�ğ� Fakültes�n�,
c) Merkez: B�run� Ün�vers�tes� D�ş Hek�ml�ğ� Fakültes� Ağız ve D�ş Sağlığı Uygulama ve Araştırma

Merkez�n�,
ç) Müdür: B�run� Ün�vers�tes� Ağız ve D�ş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkez� Müdürünü,
d) Mütevell� Heyet: B�run� Ün�vers�tes� Mütevell� Heyet�n�,
e) Rektör: B�run� Ün�vers�tes� Rektörünü,
f) Ün�vers�te: B�run� Ün�vers�tes�n�,
g) Yönet�m Kurulu: B�run� Ün�vers�tes� D�ş Hek�ml�ğ� Fakültes� Ağız ve D�ş Sağlığı Uygulama ve Araştırma

Merkez� Yönet�m Kurulunu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkez�n Amacı ve Faal�yet Alanları

Merkez�n amacı
MADDE 5 – (1) Merkez�n amacı; özell�kle halkın ağız ve d�ş sağlığını �lg�lend�ren, en �ler� tanı ve tedav�

yöntemler�n� sunmak amacıyla b�l�msel araştırmalar yapmak, �ht�yaç ve beklent�lere uygun, kal�tel�, hasta haklarına
saygılı modern b�r ağız ve d�ş sağlığı h�zmet� sunmak ve sağlık b�l�mler� arasında ön l�sans, l�sans, l�sansüstü eğ�t�m-
öğret�me devam eden öğrenc�ler�n eğ�t�m ve uygulamalarına akadem�k katkıda bulunmaktır.

Merkez�n faal�yet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez�n faal�yet alanları şunlardır:
a) Ağız ve d�ş sağlığı �le �lg�l� alanlarda, 5 �nc� maddede bel�rt�len amaçların gerçekleşt�r�lmes� �ç�n araştırma

ve uygulamalar yaptırmak üzere programlar düzenlemek, araştırma ve uygulamaları gerçekleşt�rmek amacıyla gerekl�
çalışmaları yapmak.

b) Ağız ve d�ş sağlığı alanında ön l�sans, l�sans ve l�sansüstü eğ�t�m ve öğret�me devam eden öğrenc�lere
eğ�t�mler�yle �lg�l� yardımcı h�zmetler� sunmak üzere gerekl� düzenlemeler� yapmak.

c) Ağız ve d�ş sağlığı alanında h�zmet �ç� kurslar, paneller, sem�nerler ve benzer� faal�yetler� düzenlemek.
ç) Ağız ve d�ş sağlığı h�zmetler� alanında yapılan araştırma, eğ�t�m ve uygulamalara destek olmak üzere,

Merkez bünyes�nde uygulama b�r�mler� veya ün�teler� kurmak ve �şletmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkez�n Yönet�m Organları ve Görevler�
Merkez�n yönet�m organları
MADDE 7 – (1) Merkez�n yönet�m organları şunlardır:
a) Yönet�m Kurulu.
b) Başhek�m.
c) Müdür.
Yönet�m Kurulu
MADDE 8 – (1) Yönet�m Kurulu, Merkez�n karar organıdır.
(2) Yönet�m Kurulunun başkanı Rektördür. Yönet�m Kurulu; Rektör, Başhek�m, Müdür ve Rektörün onayı �le

üç yıl süre �le görevlend�r�len Ün�vers�tede görevl� �k� öğret�m üyes� dah�l beş k�ş�den oluşur. Görev süres� sona eren
üyeler tekrar görevlend�r�leb�l�r.

(3) Yönet�m Kurulu, yılda en az �k� kez, bel�rlenen gündem doğrultusunda toplanır. Rektör gerekt�ğ�nde
Yönet�m Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırab�l�r.



(4) Yönet�m Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy
çokluğu �le alınır. Oyların eş�tl�ğ� hal�nde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(5) Yönet�m Kurulu toplantılarına oy hakkı olmamak şartıyla, varsa b�r�m yönet�c�ler� davet ed�leb�l�r.
(6) Yönet�m Kurulu, çalışmalarında Mütevell� Heyet�ne karşı sorumludur.
Yönet�m Kurulunun görevler�
MADDE 9 – (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Yıllık akadem�k çalışma raporu, plan ve programları karara bağlamak.
b) Merkez bünyes�ndek� grup, ün�te veya b�r�mler�n çalışma usul ve esaslarını bel�rlemek.
c) Merkez�n kuruluş amacına uygun çalışma alanlarında kararlar almak.
ç) Ağız ve d�ş sağlığı alanında yen� ün�te veya b�r�mler�n kurulması konusunda Mütevell� Heyet�ne sunulmak

üzere tekl�f hazırlamak.
d) Merkez�n yıllık çalışmalarını denetleyerek sonuçlarını rapor hal�nde Rektörün b�lg�s�ne sunmak.
e) 2547 sayılı Kanun ve �lg�l� mevzuatta öngörülen d�ğer görevler� yer�ne get�rmek.
Başhek�m
MADDE 10 – (1) Başhek�m; Merkez�n üst yönet�c�s�d�r. Rektörün tekl�f� ve Mütevell� Heyet Başkanının

onayı �le üç yıl �ç�n görevlend�r�l�r. Başhek�m, Merkez�n tıbb� ve akadem�k tüm faal�yetler�nden Rektöre ve Mütevell�
Heyete karşı b�r�nc� derecede sorumludur.

(2) Başhek�m, gerekt�ğ�nde aynı usulle görevden alınab�l�r.
Başhek�m�n görevler�
MADDE 11 – (1) Başhek�m�n görevler� şunlardır:
a) Merkez� tems�l etmek.
b) Merkezdek� araştırma ve proje çalışmalarında; proje ek�pler�n� kurmak, koord�nasyon ve denet�m�

sağlamak.
c) Merkezdek� h�zmetler�n hedef ve stratej�ler�n� oluşturmak ve gerekl� planlama, koord�nasyon ve

b�lg�lend�rmey� gerçekleşt�rmek.
ç) Tıbb� standartlar ve Merkez�n hedef ve değerler� doğrultusunda, grup genel�nde sunulan tıbb� h�zmetler�n

performansını �zleyerek yönlend�rmek.
d) Sunulan tıbb� h�zmetler�n altyapısının oluşturulmasına ve teknoloj�k �ht�yaçlarının karşılanmasına katkı

sağlamak.
e) Merkez bünyes�nde ve Merkeze bağlı tüm ün�te ve b�r�mlerde tıbb� h�zmetler�n kal�tes�n�n sürekl�

gel�şt�r�lmes�ne katkı sağlamak.
f) D�ş Hek�ml�ğ� Fakültes� öğrenc�ler� ve uzmanlık eğ�t�m�nde bulunanların eğ�t�m ve prat�kler�n� gel�şt�rmek,

Merkezdek� h�zmetlere katkılarını artırmak üzere Dekanlık ve anab�l�m dalı başkanları �le ortak programlar
düzenlemek.

g) Akadem�k personel �ht�yacını bel�rley�p, Merkez faal�yetler� �le �lg�l� yıllık raporları Yönet�m Kuruluna
sunmak.

Müdür
MADDE 12 – (1) Müdür; sağlık sektöründe deney�ml� k�ş�ler arasından Rektörün öner�s� üzer�ne Mütevell�

Heyet Başkanı tarafından üç yıllık b�r süre �ç�n görevlend�r�l�r. Görev süres� b�ten Müdür yen�den görevlend�r�leb�l�r.
Müdür, gerekt�ğ�nde Rektörün tekl�f� üzer�ne, Mütevell� Heyet�n�n onayı �le üç yıllık süre dolmadan da görev�nden
alınab�l�r.

Müdürün görevler�
MADDE 13 – (1) Müdürün görevler� şunlardır:
a) Merkez�n çalışmalarının düzenl� olarak yürütülmes�n� ve gel�şt�r�lmes�n� sağlamak.
b) Merkez�n stratej�k planı �le yıllık faal�yet raporunu hazırlamak ve Yönet�m Kurulunun onayına sunmak.
c) Merkezdek� ün�te veya b�r�m faal�yetler�n�n sağlıklı b�r şek�lde yürütülmes�n� denetlemek.
ç) Merkez�n f�nans kaynaklarının gel�şt�r�lmes� ve bunların en uygun b�ç�mde kullanımını sağlamak amacıyla

g�r�ş�mlerde bulunmak.
d) Gerekt�ğ�nde Merkeze bağlı çalışma grupları kurmak.
e) Merkeze bağlı personel�n ve f�z�k� organların kuruluş ve gel�şme amaçlarına uygun olarak düzenl�

çalışmasını sağlamak, gerekt�ğ�nde Rektörün onayıyla çalışma b�r�mler� açmak.
f) Merkez b�r�mler�ne yönet�c� ve personel �st�hdamı �ç�n tekl�fte bulunmak, Rektörün onayıyla alım sürec�n�

tamamlamak.
g) Merkeze alınacak her türlü car� mal ve dem�rbaş malzemen�n �lg�l� mevzuat hükümler� çerçeves�nde g�r�ş ve

çıkış, yılsonu dev�r ve düşüm �şlemler�n�n yapılması �le kurulacak muayene kabul kom�syonlarının görev ve
�şlemler�n� �zlemek.

ğ) Merkez h�zmetler�n�n yürütülmes� �ç�n gerekl� her türlü car� mal ve h�zmet alımı �le c�haz, d�ğer dem�rbaş
ve sarf malzeme tem�n ve bakım-onarım �ht�yacı �le b�na bakım-onarım �ht�yacının tesp�t�, zamanında tem�n ed�lmes�
ve yapılması �ç�n gerekl� tedb�rler� almak, koord�nasyonu sağlamak ve g�r�ş�mde bulunmak.

h) İlg�l� mevzuat hükümler�ne uygun olarak mal ve h�zmet satın alınmasını, h�zmet satın alma yolu �le yapılan
sözleşmeler� hazırlamak, uygulanmasını ve denet�m�n� sağlamak.

ı) Merkez personel �ht�yacını bel�rley�p, Merkez faal�yetler� �le �lg�l� yıllık raporları Yönet�m Kuruluna
sunmak.

�) Yönet�m Kurulunun verm�ş olduğu kararları uygulatmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler
Raporlar



MADDE 14 – (1) Merkezde tedav� görenlere �ht�yaç hal�nde ver�lecek �st�rahat raporları tedav�y� uygulayan
hek�m tarafından düzenlen�r ve Başhek�m tarafından onaylanır.

Yönetmel�kte hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde; B�run� Ün�vers�tes� Mütevell� Heyet�n�n

konu �le �lg�l� aldığı kararlar uygulanır.
Uygulama ve Araştırma Merkez� ün�teler�n�n ve bağlı b�r�mler�n�n çalışma usul ve esasları
MADDE 16 – (1) Merkezde ve bağlı b�r�mlerde bulunan amel�yathane, serv�s, pol�kl�n�k veya laboratuvar

h�zmetler� �le Merkez�n �dar� �şler�nde görevl� olanlar, yürüttükler� h�zmetler açısından Merkez Başhek�m ve Genel
Müdüre karşı sorumludur.

(2) Merkezde ver�ml�l�k ve h�zmet kal�tes�n�n artırılması, h�zmet kontrolünün sağlanması ve değerlend�r�lmes�
amacıyla proje grubu, kurul, kom�syon ve kom�te ya da bağlı b�r�mler oluşturulab�l�r.

Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� B�run� Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


