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YÖNETMELİK

İstanbul Med�pol Ün�vers�tes�nden:

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİMİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; İstanbul Med�pol Ün�vers�tes� Ağız ve D�ş Sağlığı Eğ�t�m�

Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n faal�yet alanlarına �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; İstanbul Med�pol 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 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) Merkez: İstanbul Med�pol Ün�vers�tes� Ağız ve D�ş Sağlığı Eğ�t�m� Uygulama ve Araştırma Merkez�n�,
b) Müdür: İstanbul Med�pol Ün�vers�tes� Ağız ve D�ş Sağlığı Eğ�t�m� Uygulama ve Araştırma Merkez�

Müdürünü,
c) Mütevell� Heyet: İstanbul Med�pol Ün�vers�tes� Mütevell� Heyet�n�,
ç) Rektör: İstanbul Med�pol Ün�vers�tes� Rektörünü,
d) Ün�vers�te: İstanbul Med�pol Ün�vers�tes�n�,
e) Yönet�m Kurulu: İstanbul Med�pol Ün�vers�tes� Ağız ve D�ş Sağlığı Eğ�t�m� 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; Merkeze başvuran ac�l ve d�ğer hastalara ayaktan veya yatırılarak ağız, d�ş

ve çene sağlığı h�zmet� vermek, d�ş hek�m� yet�şt�rmek, yardımcı sağlık personel� eğ�t�m�ne destek vermek, b�l�msel
eğ�t�m-öğret�m, araştırma ve uygulama olanağı sağlamak amacıyla başta D�ş Hek�ml�ğ� Fakültes� olmak üzere,
Ün�vers�ten�n sağlık h�zmetler� �le �lg�l� alanlarda faal�yet gösteren fakülte, enst�tü, yüksekokullar, uygulama ve
araştırma merkezler� ve 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�
arttırmak, tıbb� araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmes� �ç�n b�l�msel araştırma koşullarını
hazırlamak, çağdaş �şletme yönet�m� �lkeler� doğrultusunda faal�yette bulunmak ve ulaşılab�l�r kal�tel� sağlık h�zmet�
sunulmasını sağlamaktır.

Merkez�n faal�yet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleşt�rmek üzere aşağıdak� faal�yetlerde bulunur:
a) Hastane bünyes�nde ağız, d�ş ve çene cerrah�s� uzmanlık d�s�pl�n�n�n tedav� protokoller� kapsamında

g�r�ş�msel cerrah� tekn�kler� uygulayarak, lokal ve genel amel�yatları �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� sunab�lecek toplum ağız ve d�ş sağlığı
b�r�m�n� oluşturmak,

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) Faal�yet alanları �le �lg�l� kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projeler gel�şt�rmek, yürütülmekte olan

projeler� desteklemek,
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 b�l�nç 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�
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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) Merkeze bağlı olarak çalışan, ağız ve d�ş sağlığı alanında kapsamlı sağlık h�zmet� vermek üzere yataklı ve

ayaktan tedav� b�r�mler� kurmak ve �şletmek, Merkez ün�te ve pol�kl�n�k b�r�mler� kurmak ve �şletmek, bu tes�sler�
satın almak, bağış veya sa�r suretlerde dev�r almak ve �şletmek,

h) Yurt �ç� ve yurt dışı kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkez�n amaçları doğrultusunda projeler
hazırlamak, eğ�t�m programları düzenlemek ve danışmanlık h�zmetler� vermek,

ı) 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,

�) Mütevell� Heyet�, Rektör ve Merkez yönet�m organlarının kararlaştıracağı d�ğer faal�yetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkez�n Yönet�m Organları ve Görevler�

Merkez�n yönet�m organları
MADDE 7 – (1) Merkez�n yönet�m organları Müdür ve Yönet�m Kuruludur.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkez�n en üst yönet�c�s�d�r. Ün�vers�ten�n öğret�m elemanları arasından Rektörün

tekl�f� ve Mütevell� Heyet�n�n onayı �le �k� yıl süre �le görevlend�r�l�r. Süres� b�ten Müdür yen�den görevlend�r�leb�l�r.
Müdür, Merkez�n tüm faal�yetler�nden Rektöre ve Mütevell� Heyete karşı b�r�nc� derecede sorumludur.

(2) Müdür, gerekl� gördüğü durumlarda �k� öğret�m elemanını müdür yardımcısı olarak görevlend�r�lmek üzere
Rektörün ve Mütevell� Heyet�n onayına sunar. Müdür, görev� başında olmadığı zaman yardımcılarından b�r� Müdüre
vekâlet eder. Müdürün görev� sona erd�ğ�nde yardımcılarının da görev� sona erer.

(3) Müdür ve müdür yardımcıları, gerekt�ğ�nde aynı usulle süres� dolmadan görevden alınab�l�r.
Müdürün görev ve yetk�ler�
MADDE 9 – (1) Müdürün görev ve yetk�ler� şunlardır:
a) Merkez� tems�l etmek,
b) Merkez�n çalışmalarının düzenl� olarak yürütülmes�n� ve gel�şt�r�lmes�n� sağlamak,
c) Merkez�n kısa, orta ve uzun vadel� amaç ve pol�t�kalarını, araştırma �le �lg�l� plan ve programlarını

hazırlamak ve Yönet�m Kurulunun onayına sunmak,
ç) Yönet�m Kurulunu toplantıya çağırmak ve gündem�n� bel�rlemek, Yönet�m Kuruluna başkanlık etmek,
d) Merkez�n f�nans kaynaklarının gel�şt�r�lmes� ve bunların en uygun b�ç�mde kullanımını sağlamak amacıyla

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

çalışmasını sağlamak, gerekt�ğ�nde rektörün ve Mütevell� Heyet�n onayıyla çalışma b�r�mler� açmak,
g) Merkez b�r�mler�ne Rektörün ve Mütevell� Heyet�n onayıyla yönet�c� görevlend�rmek.
Yönet�m Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönet�m Kurulu, Merkez�n karar organıdır.
(2) Yönet�m Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Rektörün tekl�f� üzer�ne Mütevell� Heyet�n onayı �le �k� yıl

�ç�n görevlend�r�lecek �k� öğret�m elemanından oluşur. Mütevell� Heyet gerekt�ğ�nde süres� sona eren üyeler� tekrar
görevlend�reb�l�r.

(3) Yönet�m Kurulu, yılda en az �k� defa toplanır. Müdür, 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 Müdürün 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 Rektör ve Mütevell� Heyet�ne karşı sorumludur.
Yönet�m Kurulunun görevler�
MADDE 11 – (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez�n çalışmaları ve yönet�m� �le �lg�l� kararları almak,
b) Müdür ve Yönet�m Kurulu üyeler�n�n öner�ler�n� karara bağlamak,
c) Ağız ve d�ş sağlığı alanında yen� ün�te veya b�r�mler�n kurulması konusunda Mütevell� Heyet�n onayına

sunmak üzere tekl�f hazırlamak,
ç) Merkez�n yıllık bütçes�n�, kadro ve personel �ht�yaçlarını ve yıllık faal�yet raporunu hazırlayarak Rektöre ve

Mütevell� Heyet�ne sunmak,
d) 2547 sayılı Kanun ve �lg�l� mevzuatta öngörülen d�ğer görevler� yer�ne get�rmek.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.



31.01.2023 09:10 Başbakanlık Mevzuatı Gel�şt�rme ve Yayın Genel Müdürlüğü

https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2016/06/20160615-3.htm 3/3

Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� İstanbul Med�pol Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


