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YÖNETMELİK

B�run� Ün�vers�tes�nden:
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİMİ 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� 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.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; B�run� 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 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� Sağlık Eğ�t�m� Uygulama ve Araştırma Merkez� Başhek�m�n�,
b) Merkez: B�run� Ün�vers�tes� Sağlık Eğ�t�m� Uygulama ve Araştırma Merkez�n�,
c) Müdür: B�run� Ün�vers�tes� Sağlık Eğ�t�m� Uygulama ve Araştırma Merkez� Müdürünü,
ç) Müdür Yardımcısı: B�run� Ün�vers�tes� Sağlık Eğ�t�m� Uygulama ve Araştırma Merkez� Müdür

Yardımcısını,
d) Mütevell� Heyet�: B�run� Ün�vers�tes� Mütevell� Heyet�n�,
e) Rektör: B�run� Ün�vers�tes� Rektörünü,
f) Tıp Fakültes�: B�run� Ün�vers�tes� Tıp Fakültes�n�,
g) Ün�vers�te: B�run� Ün�vers�tes�n�,
ğ) Yönet�m Kurulu: B�run� 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

Merkez�n amacı
MADDE 5 – (1) Merkez�n amacı; Ün�vers�ten�n faal�yet gösterd�ğ� tüm alanlarda eğ�t�m ve öğret�m h�zmetler�

vermek, b�l�msel araştırmalar yapmak, her alanda sağlık h�zmet� vermek, her düzeyde sağlık personel� yet�şt�r�lmes�ne
katkı sağlamak, Ün�vers�te bünyes�ndek� tüm fakülte, enst�tü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezler� �le yurt
�ç�ndek� veya yurt dışındak� d�ğer kurumlarla �ş b�rl�ğ� yapmak ve böylece faal�yetler�n�n etk�l� ve ver�ml� olmasını
sağlamaktır.

Merkez�n faal�yet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez�n faal�yet alanları şunlardır:
a) Sağlık h�zmet� almak üzere Merkeze başvuran k�ş�lere çağdaş, b�l�msel ve güven�l�r h�zmet vermek.
b) Ün�vers�te bünyes�nde faal�yet gösteren fakülte ve d�ğer eğ�t�m-öğret�m b�r�mler� öncel�kl� olmak üzere,

sağlık araştırma ve uygulama faal�yetler�ne �l�şk�n alt yapıyı hazırlamak.
c) Merkez�n bulunduğu bölgede ve ulusal veya küresel düzeyde sağlığın korunması ve gel�şt�r�lmes� �ç�n �lg�l�

kurum ve kuruluşlarla ortak projeler gel�şt�rmek ve yürütmek.
ç) Sağlıklı toplum gel�şt�r�lmes� �ç�n gerekt�ğ�nde �lg�l� kurum ve kuruluşlar �le �ş b�rl�ğ� yaparak ulusal veya

küresel düzeyde b�l�msel ortamlar �le toplum arasında bütünleşmeye katkı vermek.
d) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara Merkez�n amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğ�t�m

programları düzenlemek, b�l�msel mütalaada bulunmak ve benzer� h�zmetler� vermek.
e) Toplumun sağlıklı yaşam konusunda b�lg�lend�r�lmes� ve eğ�t�lmes� amacıyla k�tap, derg�, broşür ve benzer�

yayınları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek.
f) Merkeze bağlı h�zmet b�r�mler�nde modern sağlık tes�s� yönet�m� �lkeler� doğrultusunda ulaşılab�l�r ve

kal�tel� sağlık h�zmet� ver�lmes�n� sağlamak.
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�

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; Rektör, Başhek�m, Müdür, Müdür Yardımcısı ve Rektörün görevlend�rd�ğ�

en fazla üç öğret�m üyes�nden oluşur.



(2) Yönet�m Kurulu, Rektörün başkanlığında ayda en az b�r kez, önceden bel�rlenen gündem �le toplanır.
Müdür, Yönet�m Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırab�l�r. Rektörün olmadığı durumlarda Müdür başkanlığa vekâlet
eder. Yönet�m Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eş�tl�ğ� hal�nde Başkanın
kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) 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�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 konusunu Mütevell� Heyet�n�n onayına sunmak.
d) Merkez�n yıllık bütçes�n�, kadro ve personel �ht�yaçlarını ve yıllık faal�yet raporunu hazırlayarak Mütevell�

Heyet�ne sunmak.
Başhek�m
MADDE 10 – (1) Başhek�m; Tıp Fakültes�n�n hek�m öğret�m üyeler� arasından, Rektörün tekl�f� üzer�ne

Mütevell� Heyet�n�n onayı �le üç yıl �ç�n görevlend�r�l�r. Görev süres� b�ten Başhek�m aynı usulle yen�den
görevlend�r�leb�l�r. Gerekt�ğ�nde Rektörün tekl�f� Mütevell� Heyet�n�n onayı �le Başhek�m üç yıllık süre dolmadan da
görev�nden alınab�l�r. Başhek�m�n öner�s� ve Müdürün uygun görüşü üzer�ne Rektörün onayı �le Başhek�m
yardımcıları görevlend�r�leb�l�r. Başhek�m�n görev� sona erd�ğ�nde Başhek�m Yardımcısının da görev� kend�l�ğ�nden
sona erer.

Başhek�m�n görevler�
MADDE 11 – (1) Başhek�m�n görevler� şunlardır:
a) Tıbb� h�zmetler�n stratej�, hedef, pol�t�ka, prosedür ve standartlarını oluşturmak ve uygulatmak.
b) B�l�msel ver�ler, kl�n�k rehberler ve Merkez�n amaçları doğrultusunda sunulan tıbb� h�zmetler�n

performansını �zleyerek yönlend�rmek.
c) Ver�len h�zmetler�n altyapısının oluşturulmasını sağlamak.
ç) Ver�len tıbb� h�zmetler�n kal�tes�n�n sürekl� gel�şt�r�lmes�ne katkı sağlamak.
d) H�zmet�n gerekler� doğrultusunda sağlık personel�n�n sevk ve �dares�n� sağlamak.
e) Tıp 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.

Müdür
MADDE 12 – (1) Müdür; en az l�sans düzey�nde eğ�t�m almış k�ş�ler arasından Rektörün tekl�f� ve Mütevell�

Heyet�n�n onayı �le üç yıl �ç�n görevlend�r�l�r. Görev süres� b�ten Müdür aynı usulle yen�den görevlend�r�leb�l�r. Müdür
sağlıkla �lg�l� b�r�mler�n ve �dar� b�r�mler�n yönet�c�s�d�r. Müdür, gerekt�ğ�nde Rektörün tekl�f� ve 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� tems�l etmek, amaçları doğrultusunda Merkez�n �şley�ş�n� tem�n etmek.
b) Müdür Yardımcısının 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) 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.
ğ) Rektör ve Mütevell� Heyet� tarafından Merkez �le �lg�l� olarak ver�len d�ğer görevler� yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Merkez ün�teler� ve bağlı b�r�mler�
MADDE 14 – (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 Başhek�m, Müdür ve Müdür
Yardımcısına 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 �ş b�rl�ğ� ve koord�nasyon �ç�nde bulunur.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� B�run� Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


