1

T.C.

nGirim

MARMARA UNivnnsirnsi
nGtz vn nig saGr,rGr
uycuLAMA vE ARA$TTRMA

yONnrvrnilGi

vlnnxnzi

BiniNci sol,Uvr
Amag, Kapsam, Dayanak ve Tanrmlar
Amag

MADDE 1

-

(1) Bu ycinetmelifin Ermacr, Marmara Universitesine baSh olarak kurulan
Marmara Universitesi Aprz u" Oig Sa[hgr Elitim, Uygulama ve
Aragtrma Merkezinin

amaglanna, faaliyet alanlanna, yonetim organlarrna ve bu
organlann gcirevlerine iliqkin usul
ve esaslan dtizenlemektir.

Kapsam
MADDE 2'(r)

\

Bu Ydnetmelik; Marmara Universitesi A[rz ve Diq Saghgr
Efitim Uygulama
ve Araqtrrma Merkezinin faaliyet alanlanna, yonetim'organlanna,
yonetim
organlanrun
gcirevlerine ve gahgma esaslanna iligkin
hriktirnleii t up.ur.
Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Ydnetmelik,2547 sayrh YriksekciSretim
birinci fil<rasmm (d) bendinin (2) numarah alt bendi -ile Kanununun; 7,nci maddesinin
14 tincii madiesine dayarularak
hazrlanmrgtr.
Tanrmlar
MADDE 4 - (1) Bu yrinetmelikte gegen;
a) Universite: Marmara Universitesi,ni,
b) Senato: Marmara Universitesi Senatosu,nu,
c) Rektii r: Marmara Universitesi Rektiini,ni.i,

d) Danrqma Kurulu: Merkezin damqma
t r*luou,
Marmara universites i A$2"" ois suchlr

Elitim Uygulama ve Aragtrrma

Aprz ve Die Sag'gr

Efitim Uygulama ve Arastrrma

flffifi:

flr#::,Hryriffiillr"niversitesi
ifade eder.

iriNci norUnr
Merkezin Amaglan ve tr'aaliyet Alanlarl

Merkezin Amacr
MADDE S - (l) Merkezin amaglan gunlardrr:
a) Oncelikli olarak toplumun igrt..u" dig
saghlrm

ilgilendiren konularda ileri tam ve
geliyirme galgmala' yapmak ve
hastar*"
."
g,i"cel
hizmeti vermek,
l",y::*. dogrultulunda
b) Qasrn gereklilikleri
ihtiyug u! fenentitere uygun, hasta hakla'na
saygrlr, kariteri ve modern bir teghis ve
tedavi hizmetirrrrr-uk,
c) Universitenin sashk bilimleri alanrnda
o" iir*r, r'isans ve risansiishi efitim-<igretime
devam eden dfrencilerinin elitim ve
uygulamalanna *ua"-il. olarak katkrda
bulunmak.
tedavi ydntemlerini.sunmak'amaayla"bilimsel
bu sayede Merkeze
acil ve diser

;rt;t;;;e
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g) Universite btinyesindeki safhk hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gdsteren fakiilte,
enstitii, ytiksekokullar, uygulama ve aragtrrma merkezleri bagta olmak izere diler kurumlarla

igbirli[i yapmak, elitim ve saghk hizmetlerinin verimlilili ile niteli[ini artrrmak,
d) Ttbbi aragtrma ve uygulamalarrn en iist di.izeyde gergeklegmesi igin bilimsel
aragtrma kogullarrm hazrrlamak, ga[daq hastane igletme ydnetimi ilkeleri do[rultusunda
faaliyette bulunmak ve ulagrlabilir kaliteli sa[hk hizmeti sunulmasrm sa[lamak.
Merkezin Faaliyet Alanlarr

MADDE

6 - (1) Merkez, bu Yonetmelifin 5.

maddesinde belirtilen amaglannr

gergeklegtirmek igin aga[rdaki faaliyetlerde bulunur:

a) A/rz ve dig safih[r ile ilgili tiim fakDlte, enstiti.i ve yiiksekokullannrn lisans,
lisanstistti, doktora ve uzmanhk o[rencilerine uygulamah efitim ve ci[retim olanaklarr
sallayarak, a$rz ve dig sa[hfr efitiminin biitiin alanlannda deneyim kazanmrq salhk
personeli yetigtirmek, dlretim elemanlan ile cilrencilere bilimsel aragtrrma yapma kogullannr
haznlay arak kendilerini geli gtirme ve bi lime katkr I anm s aflamak,
b) A[tz ve diq saflr[r alantnda hizmet verilmesini saglamak ve bu konu ile ilgili
aragtrma ve uygulam alarda bulunmak,
c) Ttim disiplinlerle toplum aprz ve diq sa[hfrna ycinlelik aragtrrmalar konusunda
iqbirlili yapmak,

$

Aprz ve diq

sa[h$ konusunda ilgili kamu kurum ve kuruluglarryla ortak projelerin

geli gtirilmesine imk6n safl amak,

d) Merkeze baqr,uran acil ve di[er hastalara ayaktan ve yatrrlarak galdaq a!rz, dig ve
gene salltft hizmeti vermek, bilimsel efitim-<i[retim, aragtrma ve uygulama olana[r
sallamak amactyla Trp Faktiltesi ve Universite biinyesindeki sa[hk hizmetleri ile ilgili
alanlarda e[itim-ci[retim veren fakiilte, enstitii, yiiksek okullar ve uygulama merkezleri baqta
olmak iizere di[er kurumlar ile igbirlili yapmak,
e) Ttbbi aragtrma ve uygulamalann en i.ist diizeyde gergeklegtirilmesi igin bilimsel
aragtrrma koqullarrru hazrrlamak,

f) APrz ve dig sa[hlr hususunda toplumun geligtirilmesi igin gerekti[inde kamu ve
cizel seklor kurum ve kuruluglan ile igbirli[i yapmak, i.ilke drizeyinde bilim ve toplum
arasmda kciprii gdrevini tistlenmek,
g) Toplumun aprz ve diq sa[hfr konusundaki bilgi, davraru$ ve eksikliklerini tespit
ederek bunlarrn giderilmesine ydnelik projeler geligtirmek, bilgilendirilmesi ve elitilmesi
amactyla, kitap, dergi, brogtir ve benzeri yayrnlar yapmak, yaz:Irr ve grirsel basrn organlarrnda
pro gramlar diizenlemek,

[) Ulusal ve uluslararast kamu ve rizel sekt<jr kurum ve kuruluglanna Merkezin
amaglart do!rultusunda projeler hazrlamak, elitim programlan di.izenlemek, bilimsel gdriig
ve benzeri hizmetleri vermek,
h)

Universite tifrencilerinin sa[hkh ya$am bilinci kazanmalannr ve Merkez
projelerinde etkin gorev almalannr saflamak, bu amagla rizendirici elitsel faaliyetlerde
bulunmak ve bu alanda gahgmak isteyenleri desteklemek,
t) Saghk hizmeti almak tizere merkeze bagvuran hastalara galdag, bilimsel ve gtivenilir
salhk hizmeti vermek,
i) Agz ve dig salhlr merkez personelini yetigtirmek ve bilimsel egitim-cigretim,
aragttrma ve uygulama yapma olana[r sa[lamak amacryla; i.iniversite biinyesindeki di[er
faktilte, enstitt, yiiksekokul, aragtrma ve elitim merkezler ile yurt iginde ve drgrndaki di[er
kurumlarla igbirli[i yaparak sa$rk hizmetlerinin kaliteli ve verimli dtizeyde yiinittilmesini
saflamak,
i) Merkez Y<inetim Kurulunun kararlagtrracalr Merkezin amaclna uygun di[er
faaliyetlerde bulunmaktrr.
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UqtiNcU nolUvr
Merkezin Organlan ve Giirevleri
Merkezin Organlarr
MADDE 7 - (l) Merkezin organlan gunlardrr:
a) MiidUr

b) Yrinetim Kurulu
c) Danrgma Kurulu

Miidiir
MADDE

8-

(1) Miidtir, Merkezin faaliyet alanr ile ilgili, Universiteden bagka bir yerde
mesleki faaliyette bulunmayan ve mesleklerini serbest olarak icra etmeyen, Universite Dig
Hekimli[i Fakiiltesi olretim iiyeleri arasrndan Faktilte Dekanrn gdr{igil ahnarak Rektrir
tarafindan tig yrl stireyle atanrr. Stresi biten Mtidi.ir yeniden gcirevlendirilebilir.

(2) Mtidiiriin teklifi iizerine iqlerinde kendisine yardrmcr olmak :i.zere, Dig Hekimli[i
Fakiiltesi Dekarurun gdrtigti ahnarak Rektor tarafindan tig miidiir yardrmcrsr

gdrevlendirilebilir. Mi.idiir, gtirevi baqrnda bulunmadrpr zaman, yardrmcrlanndan biri mi.idi.ire
vekalet eder. Miidtiriin g<irevi sona erdifinde, yardrmcrlanrun grirevi de kendililinden sona
erer.

Miidtiriin Gtirev, Yetki ve Sorumluluklarr
MADDE 9- (l) Mi.idiiriin grirev ve sorumluluklan gunlardrr:
a) Merkezi yonetmek ve temsil etmek,
b) Merkez faaliyetlerinin, amaglarr do[rultusunda ytiriitiilmesini saflamak,

c) Merkezin idari iqlerini ytiriitmek ve Merkezin gelir ve giderlerine iligkin

tasamrfta

bulunmak,

g) Doner serrnaye faaliyetlerinin etkin ve verimli olarak yiir0ttilmesi igin ilgili mevzuat
hi.ikiimlerine gore satm alma komisyonunun bagkanhprnr yapmak,
d) Merkezin geligmesi igin gerekli stratejik planlarr hazrrlayarak Ycinetim Kuruluna sunmak,
e) Ydnetim Kurulu ve Damgma Kurulunu toplantrya galrrmak,
f) Ydnetim Kuruluna ve Dantgma Kuruluna bagkanhk etmek ve ahnan kararlarr uygulamak,
g) Ytlltk galtgma, faaliyet programlarr ve faaliyet raporlannr hazrrlayrp, Ycinetim Kuruluna
sunmak ve kabul edilen faaliyet raporlan ve programlannr onay igin Rekt<ire sunmak.
g) Diq Hekimli[i Faktiltesine bafh Enfeksiyon Kontrol Komisyonunun aldrlr kararlarrn
iqleyiqini sa$amak,
h) Gcirevini, kalite ycinetim sistem politikasr, hedefleri ve iglemlerine uygun olarak yiiriitmek.

Yiinetim Kurulu

MADDE 10- (l) Merkezin ycinetim kurulu, 2547 sayfi Kanunun 18. maddesine gdre
tegekktil ettirilen Marmara Universitesi Dig Hekimlili Fakiiltesinin Y<inetim Kuruludur.
Yiinetim Kurulunun Giirevleri
MADDE 11- (1)Ycinetim Kurulunun gdrevleri

qu gekildedir:

a) Merkezin amaglan, faaliyet alanlan ve ycinetimi ile

ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin yrlhk faaliyet raporunu ve yrlhk gahgma programlnl gdriigerek karara
ba[lamak,
c) Aragtrrma,yayrn, cilretim ve diler gahgma alanlarma iligkin konularda karar almak,
g) Merkezin btinyesinde kurulacak olan bilimsel gahgma gruplanm ve komisyonlart
belirlemek,

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve

programmr hazrlamak ve

Rektdrlii[e sunmak.
Danrqma Kurulu

MADDE 12- (l) Damgma Kurulu; Universitenin ve di[er iiniversitelerin Merkezin faaliyet
alanlannda deneyimli olan 6[retim elemanlan ile istekleri halinde ilgili kurum ve

kuruluqlardaki uzman kigiler arasmdan Ycinetim Kurulunun rinerisi tizerine Ret<tcir tarafindan
iig yrlh[rna segilen 12 flyeden oluqur. Bogalan iiyeliklerin yerine kalan stireyi tamamlamak

igin aym usulle yeni tiye segilir. si.iresi biten i.iyeler yeniden segilebilir.
(2) Damqma Kurulu miidiinin gafrrsr iizerine yrlda iki kez toplamr. Mi.idtir gerekli g6rdrigti
takdirde Danrgma Kurulunu olafani.istii olarak da toplantrya gaprabilir. Darugma
Kuruluna
Miidtir bagkanhk eder.
Danrgma Kurulunun Giirevleri

MADDE 13- (1) Dantgma Kurulu, Merkezin faaliyet alanr ile ilgili
olarak y6netim
Kurulunun ihtiyag duydulu konularda de[erlendirmeler yaparak,
gcirii$ v! <inerilerde bulunur.

nonntrNcu goluNr
eegitli ve Son Hiiktimler

MADDE 14- (1) Bu ycinetmelikte agrkga belirtilmeyen
hususlarda yiiksekci[retim
Kanunu ve ilgili mevzuat do!rultusunda
iglem yaprlrr.

Yiiriirliik
MADDE

15 - (1) Bu Ycinetmelik senato'da
kabul edildigi tarihte

yiinirltife girer.

Yiiriitme
MADDE 16 - (1) Bu ycinetmelik htiktimlerini
Rekt<ir yiinitir.
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