
SAĞLIK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Çanakkale Onsek�z Mart Ün�vers�tes�ne bağlı olarak kurulan Sağlık 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 düzenlemekt�r. 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; Çanakkale Onsek�z Mart Ün�vers�tes� Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n amaçlarına, çalışma alanlarına, yönet�m
organlarına, yönet�m organlarının görevler�ne ve çalışma şekl�ne �l�şk�n 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) Bölüm başkanı: Çanakkale Onsek�z Mart Ün�vers�tes� Tıp Fakültes�ne bağlı bölümler�n başkanlarını,

b) Danışma Kurulu: Merkez�n Tıbb� Danışma Kurulunu,

c) Dekan: Çanakkale Onsek�z Mart Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� Dekanını,

ç) Merkez (Hastane): Çanakkale Onsek�z Mart Ün�vers�tes� Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez�n�,

d) Merkez Müdürü (Başhek�m): Merkez�n Müdürünü (Hastane Başhek�m�n�),

e) Merkez müdür yardımcıları: Merkez�n müdür yardımcılarını (Hastane Başhek�m yardımcılarını),

f) Rektör: Çanakkale Onsek�z Mart Ün�vers�tes� Rektörünü,

g) Senato: Çanakkale Onsek�z Mart Ün�vers�tes� Senatosunu,

ğ) Tıp Fakültes�: Çanakkale Onsek�z Mart Ün�vers�tes� Tıp Fakültes�n�,

h) Ün�vers�te: Çanakkale Onsek�z Mart Ün�vers�tes�n�,

ı) Yönet�m Kurulu: Merkez�n Yönet�m Kurulunu

�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkez�n Amacı ve Faal�yet Alanları



Merkez�n amacı

MADDE 5 – (1) Merkez�n amacı; sağlık h�zmetler�yle �lg�l� tüm alanlarda eğ�t�m-öğret�m olanakları sağlamak, b�l�msel araştırma koşullarını hazırlamak, her
düzeyde tıp ve sağlık personel� yet�şt�rmek amacıyla Tıp Fakültes� başta olmak üzere, Ün�vers�te bünyes�ndek� d�ğer fakülte, enst�tü, yüksekokul, araştırma ve
eğ�t�m merkezler� �le yurt �ç�nde ve dışındak� d�ğer kurumlarla �şb�rl�ğ� yaparak stratej�k plan ve hedefler çerçeves�nde, sağlık h�zmetler�n�n ver�ml� ve kal�tel�
b�r şek�lde yürütülmes�n� sağlamaktır.

Merkez�n faal�yet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez�n faal�yet alanları şunlardır.

a) Sağlık alanında, k�ş� ve kuruluşlardan gelen talepler� değerlend�rmek, sağlık ve araştırma faal�yetler�nde bulunmak,

b) Yen� teknoloj� ve b�lg� faal�yetler�n� �zleyerek, sağlık alanında standartlarını en üst sev�yeye çıkarmak,

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

ç) Öğrenc�lere sağlık eğ�t�m� konusunda gerekl� alt yapıyı hazırlamak,

d) Sağlıklı b�r toplumun gel�şt�r�lmes� �ç�n gerekt�ğ�nde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları �le �şb�rl�ğ� yapmak, ülke düzey�nde b�l�m ve toplum arasında
köprü görev�n� üstlenmek,

e) Ulusal ve uluslar arası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkez�n amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğ�t�m programları düzenlemek,
b�l�msel görüş ve benzer� h�zmetler� vermek,

f) Toplumun sağlıklı yaşam konusunda b�lg�lend�r�lmes� ve eğ�t�lmes� amacıyla, k�tap, derg�, broşür ve benzer� yayınlar yapmak, yazılı ve görsel basın
organlarında programlar düzenlemek,

g) Kl�n�k dalları ve d�ğer d�s�pl�nlerle toplum sağlığına yönel�k araştırmalar konusunda �şb�rl�ğ�n� sağlamak,

ğ) Rektörlüğün ve Yönet�m Kurulunun kararlaştıracağı d�ğer faal�yetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkez�n Yönet�m Organları ve Görevler�

Yönet�m organları

MADDE 7 – (1) Merkez�n yönet�m organları şunlardır;

a) Merkez Müdürü,

b) Yönet�m Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Merkez müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü (Başhek�m); Tıp Fakültes�nde tam gün statüsünde çalışan profesör veya doçent öğret�m üyeler� arasından, üç yıl süre Rektör
tarafından görevlend�r�l�r. Merkez Müdürü; Merkez h�zmetler�n�n yürütülmes�nden Rektöre karşı b�r�nc� derecede sorumludur.

(2) Merkez Müdürü, çalışmalarında kend�s�ne yardımcı olmak üzere devamlı statüde çalışan Tıp Fakültes� öğret�m üyeler� arasından en az �k� k�ş�y� üç yıl süre
�le müdür yardımcısı (başhek�m yardımcısı) olarak görevlend�rmek üzere Rektörün onayına sunar.

(3) Merkez Müdürü görev� başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından b�r�, Merkez Müdürünün tekl�f� ve Rektörün onayı �le Merkez Müdürüne vekâlet
eder. Vekalet süres� altı ayı geçemez. Merkez Müdürünün görev süres�n�n dolması veya herhang� b�r sebeple görev�nden ayrılması hal�nde müdür
yardımcılarının da görevler� kend�l�ğ�nden sona erer.



Merkez müdürünün görevler�

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevler� şunlardır:

a) Merkez�n gel�şmes� �ç�n gerekl� stratej�k planları hazırlayarak Yönet�m Kuruluna sunmak,

b) Merkez h�zmetler�n�n h�zmet �ç� programlara, toplam kal�te yönet�m�ne uygun olarak yürütülmes�n� tem�n etmek,

c) Merkez�n ödenek, kadro �ht�yaçları ve bütçe �le �lg�l� öner�ler�n� gerekçeler� �le b�rl�kte hazırlayarak veya hazırlatarak Yönet�m Kuruluna sunmak,

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

d) Anab�l�m dalı ve b�l�m dalı h�zmetler�yle �lg�l� performans kr�terler�n� tesp�t etmek,

e) Merkez �ç�n gerekl� her türlü b�lg�sayar otomasyon programlarını gel�şt�rmek, uygulamak ve b�lg�sayar h�zmet alım sözleşmes�ne uygunluğu sağlamak,

f) Merkez ve Merkez bünyes�nde faal�yet gösteren h�zmet b�r�mler� �le buralarda görev yapan yönet�c�, �dar�, sağlık ve tekn�k personel arasında koord�nasyonu
ve �ş bölümünü sağlamak,

g) Yönet�m Kurulunda görüşülecek konuları tesp�t ederek Yönet�m Kurulu başkanına tekl�f götürmek,

ğ) Merkez bünyes�ndek� kl�n�kler�n, pol�kl�n�kler�n, laboratuvarların, destek b�r�mler�n�n ve Rektörlüğe bağlı olarak Merkez �ç�nde faal�yet gösteren d�ğer
b�r�mler�n ver�ml� çalışmasını sağlamak,

h) Amel�yathaneler�n, yoğun bakım ve rean�masyon h�zmet� veren b�r�mler�n ve buralardak� c�hazların Merkez bütününde etk�n kullanılmasını ve bu konuda
anab�l�m dalları arasında koord�nasyonu sağlamak,

ı) Ac�l serv�s�, pol�kl�n�ğ� ya da laboratuvarı bulunan anab�l�m dallarının akt�f katkısı �le, 24 saat ve kes�nt�s�z olarak sağlık h�zmet� ver�lmes�n� sağlamak,

�) Merkezde, �lg�l� mevzuata uygun olarak hastaların ayakta veya yatarak tanı tedav�s�nde, taburcu �şlemler�nde ve ölümler�nde, sağlık raporlarının
düzenlenmes�nde uygulanacak esasları tesp�t etmek ve bu esasların uygulanmasını sağlamak,

j) Hastaların �aşe ve d�yetler� �le �lg�l� esasları düzenlemek ve uygulanmasını sağlamak,

k) Merkez ve Merkeze bağlı b�r�mlerdek� �dar�, sağlık ve tekn�k tüm personel�n �st�hdam, yönet�m, denet�m ve gözet�m görev�n� yürütmek, �lg�l� anab�l�m dalları
�le koord�nasyon ve �şb�rl�ğ� �ç�nde çalışma düzen�n� planlamak ve söz konusu personel�n görevlend�r�lmes�, başarılarının değerlend�r�lmes� ve terf�ler�ne
�l�şk�n esasları �lg�l� mevzuat hükümler�ne göre tesp�t etmek ve uygulamak,

l) Merkez�n yıllık faal�yet raporunu hazırlayıp, Yönet�m Kuruluna sunmak,

m) Yurt �ç� ve yurt dışında benzer faal�yetlerde bulunan kuruluşlarla �şb�rl�ğ� yapmak,

n) Hastane h�zmetler�n�n �lg�l� mevzuat hükümler�ne uygun olarak yürütülmes�n�, Yönet�m Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak ve bu konuda gerekl�
denet�m� yapmak.

Yönet�m kurulu

MADDE 10 – (1) Yönet�m Kurulu Rektör başkanlığında aşağıdak� üyelerden oluşur;

a) Tıp Fakültes� Dekanı,

b) Merkez Müdürü (Başhek�m),

c) Cerrah� Tıp B�l�mler� Bölüm Başkanlığındak� öğret�m üyeler�n�n, profesör ve doçent öğret�m üyeler� arasından oylama �le seçt�ğ� farklı anab�l�m dallarından
üç öğret�m üyes�,

ç) Dah�l� Tıp B�l�mler� Bölüm Başkanlığındak� öğret�m üyeler�n�n, profesör ve doçent öğret�m üyeler� arasından oylama �le seçt�ğ� farklı anab�l�m dallarından üç
öğret�m üyes�,

d) Temel Tıp B�l�mler� Bölüm Başkanlığındak� öğret�m üyeler�n�n, Hastanede ün�tes� olan anab�l�m dallarındak� profesör ve doçent öğret�m üyeler� arasından



oylama �le seçt�ğ� �k� öğret�m üyes�,

e) Döner sermayeden sorumlu merkez müdür yardımcısı.

(2) Yönet�m Kurulunun raportörlük görev�n� döner sermayeden sorumlu başhek�m yardımcısı yürütür. Seç�mle gelen üyeler�n görev süreler� üç yıldır.

(3) Yönet�m Kurulunun gündem�n� Dekanın öner�ler�n� alarak Başhek�m bel�rler. Yönet�m Kurulu Başkanı Rektördür. Rektörün katılmadığı zamanlarda, Dekan,
onun da bulunmadığı zamanlarda Başhek�m bu Kurula başkanlık eder. Yönet�m Kurulu, başkanın davet� üzer�ne, en az �k� ayda b�r olağan yada başkan veya en
az üç üyen�n yazılı başvurusunu �zleyen �k� �ş günü �ç�nde olağanüstü toplanır. Yönet�m Kurulunda alınan kararlar Rektör tarafından onaylandıktan sonra
uygulamaya konulur. Yönet�m Kurulu Başkanı, gerekl� hallerde �lg�l� b�r�m sorumlularını ve yönet�c�ler�n�, oy hakkı olmadan toplantılara davet edeb�l�r.

(4) Yönet�m Kurulu bütün kararların uygulanmasında, Rektöre karşı en üst düzeyde sorumludur.

Yönet�m kurulunun görevler�

MADDE 11 – (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır;

a) İlg�l� mevzuat ve Danışma Kurulunun tavs�ye kararları doğrultusunda, Merkez�n yönet�m� ve �şlet�lmes� �ç�n gerekl� kararları almak ve Merkez�n yönet�m�nde
Merkez Müdürüne yardımcı olmak,

b) Merkez�n faal�yette bulunan pol�kl�n�k, kl�n�k ve laboratuar b�r�mler�n�n, �dar� ün�teler�n, ortak kullanım sahalarının ve yen� kurulan ün�teler�n etk�n
çalışması �ç�n yerleş�m planlarını yapmak ve koord�nasyonu sağlamak,

c) Merkez Müdürlüğünce hazırlanan çalışma raporlarını ve �stat�st�k� ver�ler� değerlend�rmek ve gerekt�ğ�nde Merkez faal�yetler�n�n gel�şt�r�lmes� ve
�y�leşt�r�lmes� �ç�n öner�lerde bulunmak,

ç) Merkez�n daha �y� sağlık h�zmet� vereb�lmes� �ç�n gerekl� olan b�r�mler�, pol�kl�n�kler�, laboratuvarları, hastalara yönel�k tanı ve tedav� ün�teler� �le eğ�t�m
b�r�mler�n� kurmak ve bu b�r�mler�n yönet�m esaslarını �lg�l� b�r�mlerle �şb�rl�ğ� �ç�nde hazırlamak,

d) Merkez�n kadro ve mal� kaynaklarını, performansa dayalı olarak �nceleyerek gerekl� kararları almak ve her yıl sonunda b�r�mler�n h�zmet performanslarını
�nceleyerek ertes� yıl �ç�n teşv�k yönünde tedb�rler almak.

Danışma kurulu ve görevler�

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Rektör başkanlığında aşağıda bel�rt�len üyelerden oluşur:

a) Dekan,

b) Merkez Müdürü (Başhek�m),

c) Tıp Fakültes� bölüm başkanları,

ç) Tıp Fakültes� dah�l� tıp, cerrah� tıp ve Merkezde çalışma b�r�m� olan temel tıp b�l�mler� bölümler�ndek�; aynı anab�l�m dalından b�r üye olmak koşuluyla,
profesörler�n kend� aralarından seçeceğ� b�rer profesör, doçentler�n kend� aralarından seçeceğ� b�rer doçent, yardımcı doçentler�n kend� aralarından seçeceğ�
b�rer yardımcı doçent ve araştırma görevl�ler�n�n kend� aralarından seçeceğ� b�rer araştırma görevl�s�nden oluşur.

(2) Danışma Kuruluna seç�mle gelen üyeler�n görev süreler� �k� yıldır.

(3) Danışma Kurulu yılda en az �k� kez olağan toplantısını yapar. Ancak Rektör, Dekan veya Merkez Müdürü gerekl� gördüğünde gündeml� olarak olağanüstü
toplantıya çağırab�l�r.

(4) Danışma Kurulunun görev�, Merkez�n çalışmaları �le �lg�l� konularda tavs�ye n�tel�ğ�nde görüş ve öner�lerde bulunmaktır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler

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



MADDE 13 – (1) Merkezde ve Merkeze bağlı olarak çalışan sağlık h�zmetler� �le �lg�l� ün�telerde bulunan serv�s, pol�kl�n�k veya laboratuar b�r�mler� �le Merkez�n
�dar� �şler�nde görevl� d�ğer �dar� b�r�mler, yürüttükler� h�zmetler açısından �dar� bakımdan Başhek�me, b�l�msel ve akadem�k bakımdan �se Dekana karşı
sorumludurlar.

(2) Anab�l�m dallarına a�t serv�s ve pol�kl�n�kler�n çalışma düzen� ve �şley�ş�nden anab�l�m dalı başkanları sorumludur. Anab�l�m dalı başkanları bu �şley�şten
aynı zamanda �dar� bakımdan Başhek�me, b�l�msel ve akadem�k bakımdan �se Dekana karşı sorumludurlar.

(3) Merkez laboratuarları koord�natörü ve laboratuar sorumluları �le anab�l�m dallarına bağlı ün�teler dışındak� ün�teler�n sorumluları, Merkez Müdürünün
öner�s�yle Rektör tarafından �k� yıllığına görevlend�r�l�r. Merkez laboratuarları koord�natörü, laboratuar sorumluları ve ün�te sorumluları Merkez Müdürüne
karşı sorumludur.

(4) Merkez ün�te ve b�r�mler�n�n çalışma usul ve esaslarına �l�şk�n hususlar Senato tarafından bel�rlen�r.

Personel �ht�yacı

MADDE 14 – (1) Merkez�n akadem�k, tekn�k ve �dar� personel �ht�yacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddes� �le 14/7/1965 tar�hl� ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun �lg�l� hükümler� uyarınca, Rektör tarafından görevlend�r�lecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmel�kte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, Bakanlar Kurulunun 10/9/1982 tar�hl� ve 8/5819 sayılı kararıyla yürürlüğe
konulan Yataklı Tedav� Kurumları İşletme Yönetmel�ğ� ve �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� �le Senato kararları uygulanır.

Harcama yetk�l�s�

MADDE 16 – (1) Merkez�n harcama yetk�l�s� Rektördür. Rektör bu görev�n� Merkez Müdürüne devredeb�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� Çanakkale Onsek�z Mart Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.


