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YÖNETMELİK

İstanbul Med�pol Ün�vers�tes�nden:

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı ve kapsamı; İstanbul Med�pol Ün�vers�tes� Rektörlüğüne bağlı olarak
kurulan İstanbul Med�pol Ün�vers�tes� Sağlık Eğ�t�m 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.

Dayanak

MADDE 2 – (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 3 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;

a) Genel D�rektör (Merkez Müdürü): İstanbul Med�pol Ün�vers�tes� Sağlık Eğ�t�m Uygulama ve Araştırma
Merkez� Genel D�rektörünü,

b) Hemş�rel�k H�zmetler� D�rektörü (Başhemş�re): İstanbul Med�pol Ün�vers�tes� Sağlık Eğ�t�m Uygulama ve
Araştırma Merkez� Hemş�rel�k H�zmetler� D�rektörünü,

c) İdar� D�rektör: İstanbul Med�pol Ün�vers�tes� Sağlık Eğ�t�m Uygulama ve Araştırma Merkez� İdar�
D�rektörünü,

ç) Merkez (Hastane): İstanbul Med�pol Ün�vers�tes� Sağlık Eğ�t�m Uygulama ve Araştırma Merkez�n�,

d) Mütevell� Heyet�: İstanbul Med�pol Ün�vers�tes� Mütevell� Heyet�n�,

e) Rektör: İstanbul Med�pol Ün�vers�tes� Rektörünü,

f) Tıbb� D�rektör (Başhek�m): İstanbul Med�pol Ün�vers�tes� Sağlık Eğ�t�m Uygulama ve Araştırma Merkez�
Tıbb� D�rektörünü,

g) Tıp Fakültes�: İstanbul Med�pol Ün�vers�tes� Tıp Fakültes�n�,

ğ) Ün�vers�te: İstanbul Med�pol Ün�vers�tes�n�,

h) Yönet�m Kurulu: İstanbul Med�pol Ün�vers�tes� Sağlık Eğ�t�m Uygulama ve Araştırma Merkez� Yönet�m
Kurulunu

�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkez�n Amacı ve Faal�yet Alanları
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Merkez�n amacı

MADDE 4 – (1) Merkez�n amacı; sağlık h�zmetler�yle �lg�l� tüm alanlarda eğ�t�m ve öğret�m �le b�l�msel
araştırma �mkanlarını hazırlamak, her düzeyde tıp ve sağlık personel� yet�şt�r�lmes�ne katkı sağlamak amacıyla Tıp
Fakültes� başta olmak üzere, Ün�vers�te bünyes�ndek� d�ğer fakülte, enst�tü, yüksekokul, uygulama ve araştırma
merkezler� �le yurt �ç�ndek� veya yurt dışındak� d�ğer kurumlarla �şb�rl�ğ� yaparak stratej�k plan ve hedefler
çerçeves�nde, eğ�t�m ve sağlık h�zmetler�nde ver�ml�l�ğ� artırmak, modern sağlık tes�s� yönet�m� �lkeler� doğrultusunda
ulaşılab�l�r kal�tel� sağlık h�zmet� ver�lmes�n� sağlamaktır.

Merkez�n faal�yet alanları

MADDE 5 – (1) Merkez amaçlarını gerçekleşt�rmek üzere aşağıdak� faal�yetlerde bulunur:

a) Halk sağlığının gel�şt�r�lmes�, sağlık b�l�nc�n�n ve sağlık okuryazarlığının artırılması �ç�n projeler
gel�şt�rmek, ulusal sağlık pol�t�kalarına katkı yapmak,

b) Toplum sağlığının korunması ve gel�şt�r�lmes� �ç�n �lg�l� kurum ve kuruluşlarla �şb�rl�ğ� yapmak, bu kurum
ve kuruluşlara b�l�msel destek sağlamak,

c) Türk�ye’dek� ve d�ğer ülkelerdek� sağlık ve araştırma standartlarını �zleyerek, n�tel�kl� sağlık h�zmet�
sunmak,

ç) Merkeze bağlı olarak çalışan, kapsamlı sağlık h�zmet� vermek üzere yataklı tedav� h�zmetler�n�n yanı sıra,
ağız ve d�ş sağlığı, f�z�k tedav� ve rehab�l�tasyon, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, çocuk sağlığı ve hastalıkları,
kadın hastalıkları ve doğum g�b� bütün tıbb� anab�l�m ve b�l�m dallarında ve sağlıkla �lg�l� d�ğer alanlarda 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,
sağlıkla �lg�l� bakım ev�, kreş, huzurev� g�b� çeş�tl� sosyal h�zmet b�r�mler�n�n ve benzer� �şletmeler�n kurulmasını ve
�şlet�lmes�n� desteklemek, gerek�rse �şletmek, evde bakım h�zmetler� sunmak ya da bu konuda h�zmet satın almak,

d) Ün�vers�te bünyes�nde faal�yet gösteren tıp ve sağlık personel� yet�şt�ren fakülte ve yüksekokullar başta
olmak üzere, eğ�t�m ve öğret�m b�r�mler�n�n �ht�yaç duyduğu sağlık uygulama ve araştırma faal�yetler�ne �l�şk�n alt
yapıyı hazırlamak, ulusal ve uluslararası b�l�msel kongre, çalıştay, kurs ve sem�nerler düzenlemek,

e) Ün�vers�te öğrenc�ler�n�n sağlıklı yaşam b�l�nc� kazanmalarını ve Merkez projeler�nde etk�n görev almalarını
sağlamak, bu amaçla özend�r�c� eğ�tsel faal�yetlerde bulunmak,

f) Merkez�n amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, sürel� ve süres�z yayınlar yapmak, yazılı ve görsel
basında programlar düzenlemek, b�l�msel görüş sunmak,

g) Mütevell� Heyet�n�n, Rektörün ve Yönet�m Kurulunun kararlaştıracağı d�ğer faal�yetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkez�n Yönet�m Organları ve Görevler�

Yönet�m organları

MADDE 6 – (1) Merkez�n yönet�m organları; Yönet�m Kurulu, Genel D�rektör, Tıbb� D�rektör, İdar� D�rektör
ve Hemş�rel�k H�zmetler� D�rektöründen oluşur.

Yönet�m kurulu

MADDE 7 – (1) Yönet�m Kurulu; Genel D�rektör, Tıbb� D�rektör, İdar� D�rektör �le Rektörün tekl�f� ve
Mütevell� Heyet�n�n onayı üzer�ne görevlend�r�len Ün�vers�tede görevl� �k� öğret�m üyes�nden oluşur. Yönet�m Kurulu
üyes� olarak görevlend�r�len öğret�m üyeler�n�n görev süres� �k� yıldır. Mütevell� Heyet gerekt�ğ�nde süres� sona eren
üyeler� tekrar görevlend�reb�l�r.

(2) Yönet�m Kurulu, Genel D�rektörün başkanlığında ayda b�r kez, önceden bel�rlenen gündem �le toplanır.
Genel D�rektör, Yönet�m Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırab�l�r. Genel D�rektörün olmadığı durumlarda Tıbb�
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D�rektör başkanlığa vekalet eder. Yönet�m Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların
eş�tl�ğ� hal�nde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönet�m Kurulu, çalışmalarında, Rektör ve Mütevell� Heyet�ne karşı sorumludur.

Yönet�m kurulunun görevler�

MADDE 8 – (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:

a) Yıllık akadem�k çalışma raporu, plan ve programları karara bağlamak,

b) Merkez bünyes�nde kurulacak proje grubu, ün�te, kom�te veya kom�syonların çalışma usul ve esaslarını
bel�rlemek,

c) Kuruluş amacına uygun çalışma alanlarında kararlar almak,

ç) Sağlık alanında yen� ün�te veya b�r�mler�n kurulması konusunda Mütevell� Heyet�n�n onayına sunmak üzere
tekl�f hazırlamak,

d) Merkez�n yıllık bütçes�n�, kadro ve personel �ht�yaçlarını ve yıllık faal�yet raporunu hazırlayarak Rektöre ve
Mütevell� Heyet�ne sunmak.

Genel d�rektör

MADDE 9 – (1) Genel D�rektör; en az l�sans düzey�nde eğ�t�m almış k�ş�ler arasından Rektörün tekl�f� ve
Mütevell� Heyet�n�n onayı �le �k� yıl �ç�n görevlend�r�l�r. Görev süres� b�ten Genel D�rektör yen�den görevlend�r�leb�l�r.
Genel D�rektör sağlıkla �lg�l� bağlı b�r�mler�n de yönet�c�s�d�r. Genel D�rektör, gerekt�ğ�nde Rektörün tekl�f� ve
Mütevell� Heyet�n�n onayı �le �k� yıllık süre dolmadan da görev�nden alınab�l�r. Genel D�rektörün öner�s� ve Mütevell�
Heyet�n�n onayı �le genel d�rektör yardımcıları görevlend�r�leb�l�r.

Genel d�rektörün görevler�

MADDE 10 – (1) Genel D�rektörün görevler� şunlardır:

a) Merkez� tems�l etmek, amaçları doğrultusunda Merkez�n �şley�ş�n� tem�n etmek,

b) Tıbb� ve İdar� D�rektörün görevlend�r�lmes� �ç�n Rektöre tekl�fte bulunmak, alt yönet�c� ve b�r�m
sorumlularını görevlend�rmek,

c) Merkez�n araştırma, sağlık, �dar�, tekn�k destek h�zmet ün�teler� �le bağlı b�r�mler�n�n amaç ve hedefler�
doğrultusunda düzenl�, uyumlu, etk�l�, sürekl� ve ver�ml� b�ç�mde çalışmasını sağlamak,

ç) Merkez�n stratej�k plan ve hedefler� doğrultusunda gel�şmes� �ç�n gerekl� tedb�rler� almak, gerekl�
düzenleme ve çalışmaları yapmak,

d) Merkez ve bağlı b�r�mler�nde oluşturulan proje grubu, ün�te, kom�te ve kom�syonların �şley�ş�n� denetlemek,

e) Yönet�m Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak,

f) Çalışmaları �le �lg�l� yıllık raporları Yönet�m Kuruluna sunmak,

g) Rektör ve Mütevell� Heyet� tarafından Merkez �le �lg�l� olarak ver�len d�ğer görevler� yapmak.

Tıbb� d�rektör

MADDE 11 – (1) Tıbb� D�rektör; Tıp Fakültes� öğret�m üyeler� arasından, Genel D�rektörün öner�s� ve
Rektörün tekl�f� üzer�ne Mütevell� Heyet�n�n onayı �le �k� yıl �ç�n görevlend�r�l�r. Genel D�rektörün görev� sona
erd�ğ�nde Tıbb� D�rektörün görev� de kend�l�ğ�nden sona erer. Görev süres� b�ten Tıbb� D�rektör yen�den
görevlend�r�leb�l�r. Gerekt�ğ�nde Rektörün tekl�f� Mütevell� Heyet�n�n onayı �le Tıbb� D�rektör �k� yıllık süre dolmadan
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da görev�nden alınab�l�r. Tıbb� D�rektörün öner�s� üzer�ne Mütevell� Heyet�n�n onayı �le tıbb� d�rektör yardımcıları
görevlend�r�leb�l�r.

Tıbb� d�rektörün görevler�

MADDE 12 – (1) Tıbb� D�rektörün görevler� şunlardır:

a) Tıbb� h�zmetler�n pol�t�ka, prosedür ve standartlarının oluşturulmasına ve uygulamaya geç�r�lmes�ne yönel�k
çalışmalar yapmak,

b) Tıbb� h�zmetler�n hedef ve stratej�ler�n� oluşturmak ve gerekl� planlama, koord�nasyon ve b�lg�lend�rmey�
gerçekleşt�rmek,

c) B�l�msel ver�ler, kl�n�k rehberler ve Merkez�n amaçları doğrultusunda sunulan tıbb� h�zmetler�n
performansını �zleyerek yönlend�rmek,

ç) Sunulan sağlık h�zmetler�n�n altyapısının oluşturulmasına ve teknoloj�k �ht�yaçlarının karşılanmasına katkı
sağlamak,

d) Merkez bünyes�nde ve Merkeze bağlı b�r�mlerde tıbb� h�zmetler�n kal�tes�n�n sürekl� gel�şt�r�lmes�ne katkı
sağlamak,

e) H�zmet�n gerekler� doğrultusunda sağlık personel�n�n sevk ve �dares�n� sağlamak.

İdar� d�rektör

MADDE 13 – (1) İdar� D�rektör; en az l�sans düzey�nde eğ�t�m almış k�ş�ler arasından, Genel D�rektörün
öner�s� ve Rektörün tekl�f� üzer�ne Mütevell� Heyet�n�n onayı �le �k� yıl �ç�n görevlend�r�l�r. Genel D�rektörün görev�
sona erd�ğ�nde İdar� D�rektörün de görev� kend�l�ğ�nden sona erer. Görev süres� b�ten İdar� D�rektör yen�den
görevlend�r�leb�l�r. Gerekt�ğ�nde Rektörün tekl�f� Mütevell� Heyet�n�n onayı �le İdar� D�rektör �k� yıllık süre dolmadan
da görev�nden alınab�l�r. İdar� D�rektörün öner�s� üzer�ne Mütevell� Heyet�n�n onayı �le �dar� d�rektör yardımcıları
görevlend�r�leb�l�r.

İdar� d�rektörün görevler�

MADDE 14 – (1) İdar� D�rektörün görevler� şunlardır:

a) Merkez�n ve Merkeze bağlı b�r�mler�n altyapısının kurulmasına, �şlet�lmes�ne, �ht�yaçların g�der�lmes�ne,
kısa, orta ve uzun vadel� amaçların gerçekleşt�r�lmes�ne yönel�k çalışmaları yürütmek,

b) Personel sevk ve �dares�nde, yönet�m ve denet�mlerde, yıllık faal�yet raporunun hazırlanmasında Genel
D�rektöre yardımcı olmak,

c) Merkez�n ödenek, kadro �ht�yaçları ve bütçe �le �lg�l� öner�ler�n� gerekçeler� �le b�rl�kte hazırlamak,

ç) 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.

Hemş�rel�k h�zmetler� d�rektörü

MADDE 15 – (1) Hemş�rel�k H�zmetler� D�rektörü en az beş yıllık hemş�reler arasından Tıbb� D�rektörün
öner�s� ve Genel D�rektörün tekl�f� üzer�ne Mütevell� Heyet�n�n onayı �le �k� yıl �ç�n görevlend�r�l�r. Süres� b�ten
Hemş�rel�k H�zmetler� D�rektörü tekrar görevlend�r�leb�l�r. Gerekt�ğ�nde Genel D�rektörün tekl�f� Mütevell� Heyet�n�n
onayı �le �k� yıllık süre dolmadan da görev�nden alınab�l�r. Genel D�rektörün görev� sona erd�ğ�nde Hemş�rel�k
H�zmetler� D�rektörünün görev� de kend�l�ğ�nden sona erer. Hemş�rel�k H�zmetler� D�rektörünün öner�s� üzer�ne
Mütevell� Heyet�n�n onayı �le hemş�rel�k h�zmetler� d�rektörü yardımcıları görevlend�r�leb�l�r.

Hemş�rel�k h�zmetler� d�rektörünün görevler�
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MADDE 16 – (1) Hemş�rel�k H�zmetler� D�rektörünün görevler� şunlardır:

a) Merkezde çalışan başhemş�re yardımcıları, serv�s sorumlu hemş�reler� �le kend�s�ne bağlı d�ğer h�zmet b�r�m
am�r ve sorumlularının b�r�nc� derecede am�r� olup, hasta bakımı h�zmetler�nde görevl� personel�n ver�ml� çalışmalarını
sağlamak ve kontrol etmek, gerekl� noksanlıkları tıbb� konularda Tıbb� D�rektöre, �dar� konularda İdar� D�rektöre
b�ld�rmek,

b) H�zmetler�n gerçekleşt�r�lmes�nde tesp�t ed�len aksaklıkları g�dermek �ç�n gerekl� çalışmaları yapmak,

c) Kend�s�ne bağlı h�zmetlerdek� personel�n çalışma yerler�n�n bel�rlenmes� ve bunların yerler�n�n
değ�şt�r�lmes� �le �lg�l� hususlarda görüş ve �stekler�n� Tıbb� D�rektöre �letmek ve ver�len kararları uygulamak,

ç) Hemş�reler�n meslek� b�lg� ve tecrübeler�n�n gel�şmes�ne yardımcı olmak amacıyla h�zmet �ç� eğ�t�m�n�
sağlamak,

d) Hasta bakım h�zmetler�n�n çağdaş normlarda ve kal�te kr�terler� doğrultusunda yürütülmes�n� sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler

Merkez ün�teler�n�n ve bağlı b�r�mler�n�n çalışma usul ve esasları

MADDE 17 – (1) Hastanede ve bağlı b�r�mlerde bulunan amel�yathane, serv�s, pol�kl�n�k veya laboratuvar
h�zmetler� �le Hastanen�n �dar� �şler�nde görevl� olanlar, yürüttükler� h�zmetler açısından Genel D�rektör, Tıbb�
D�rektör, İdar� D�rektör ve Hemş�rel�k H�zmetler� D�rektörüne karşı sorumludur.

(2) İlg�l� akadem�k b�r�mler sorumluluk alanlarına g�ren Merkez bölgeler�nde Hastane h�zmetler�n�n en ver�ml�
ve en �y� şek�lde gerçekleşt�r�lmes� açısından Hastane yönet�m� �le �şb�rl�ğ� ve koord�nasyon �ç�nde bulunur.

(3) Hastanede ver�ml�l�k ve h�zmet kal�tes�n�n arttırılması, 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 18 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� İstanbul Med�pol Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


