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YÖNETMELİK

Nevşeh�r Hacı Bektaş Vel� Ün�vers�tes�nden:

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümler�
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Nevşeh�r Hacı Bektaş Vel� Ün�vers�tes� Ağız ve D�ş Sağlığı

Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n amaçlarına, faal�yet alanlarına, yönet�m organlarına ve yönet�m organlarının
görevler�ne ve çalışma şekl�ne �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmel�k; Nevşeh�r Hacı Bektaş Vel� Ün�vers�tes� Ağız ve D�ş Sağlığı 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) Danışma Kurulu: Merkez�n Danışma Kurulunu,
b) Dekan: D�ş Hek�ml�ğ� Fakültes� Dekanını,
c) Fakülte: Nevşeh�r Hacı Bektaş Vel� Ün�vers�tes� D�ş Hek�ml�ğ� Fakültes�n�,
ç) Merkez: Nevşeh�r Hacı Bektaş Vel� Ün�vers�tes� Ağız ve D�ş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkez�n�,
d) Müdür (Başhek�m): Merkez�n Müdürünü,
e) Rektör: Nevşeh�r Hacı Bektaş Vel� Ün�vers�tes� Rektörünü,
f) Senato: Nevşeh�r Hacı Bektaş Vel� Ün�vers�tes� Senatosunu,
g) Ün�vers�te: Nevşeh�r Hacı Bektaş Vel� Ün�vers�tes�n�,
ğ) Yönet�m Kurulu: Merkez�n Yönet�m Kurulunu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkez�n Amaçları ve Faal�yet Alanları

Merkez�n amaçları
MADDE 5- (1) Merkez�n amaçları şunlardır:
a) Ağız ve d�ş sağlığı �le �lg�l� fakülte, enst�tü ve yüksekokulların l�sans, l�sansüstü, doktora ve uzmanlık

öğrenc�ler�ne uygulamalı eğ�t�m ve öğret�m �mkânlarını sağlayarak ağız ve d�ş sağlığı eğ�t�m�n�n bütün alanlarında
deney�m kazanmış sağlık personel� yet�şt�rmek, öğret�m elemanları �le öğrenc�lere b�l�msel araştırma yapma
koşullarını hazırlayarak onların kend�ler�n� gel�şt�rmeler�n� ve b�l�me katkı sağlamak.

b) Merkeze başvuran ac�l ve d�ğer hastalara ayakta veya yatırılarak ağız, d�ş ve çene sağlığı h�zmet� vermek
�ç�n çağın gerekl�l�kler� doğrultusunda �ht�yaç ve beklent�lere uygun, hasta haklarına saygılı, kal�tel� ve modern b�r
teşh�s ve tedav� h�zmet� sunmak.

c) D�ş hek�m� ve uzman d�ş hek�m� yet�şt�r�lmes�ne katkı sağlamak.
ç) Ün�vers�ten�n sağlık b�l�mler� alanında ön l�sans, l�sans ve l�sansüstü eğ�t�m-öğret�me devam eden

öğrenc�ler�n eğ�t�m ve uygulamalarına akadem�k olarak katkıda bulunmak.
d) B�l�msel eğ�t�m-öğret�m, araştırma ve uygulama olanağı sağlamak amacıyla Ün�vers�te bünyes�ndek� sağlık

h�zmetler� �le �lg�l� alanlarda faal�yet gösteren fakülte, enst�tü, yüksekokul, 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� artırmak.

e) Tıbb� araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmes� �ç�n b�l�msel araştırma koşullarını
hazırlamak, çağdaş hastane �şletme yönet�m� �lkeler� doğrultusunda faal�yette bulunmak ve ulaşılab�l�r kal�tel� sağlık
h�zmet� sunulmasını sağlamak.

f) Yardımcı sağlık personel� yet�şt�r�lmes�ne destek vermek.
Merkez�n faal�yet alanları
MADDE 6- (1) Merkez�n faal�yet alanları şunlardır:
a) Merkez bünyes�nde, d�ş hek�ml�ğ� uzmanlık d�s�pl�nler�n�n tedav� protokoller� kapsamında g�r�ş�msel cerrah�

tekn�kler� uygulayarak lokal ve genel amel�yathanelerle hastaların ayakta veya yatarak müşahede, muayene, teşh�s,
tedav� ve rehab�l�te ed�lmeler�n� sağlamak ve bu konuyla �lg�l� b�r�mler� oluşturmak.
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b) Koruyucu d�ş hek�ml�ğ� uygulamaları kapsamında ve �lg�l� mevzuat hükümler� çerçeves�nde sahada h�zmet
sunan toplum ağız ve d�ş sağlığı b�r�m� oluşturmak ve Rektörlüğün b�lg�s� dâh�l�nde bu b�r�me saha çalışmalarında
destek vereb�lecek kamu/özel sektör kurum ve kuruluşları ve s�v�l toplum örgütler� �le �şb�rl�ğ� yapmak.

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) İlg�l� mevzuat hükümler� kapsamında Merkez�n amaçları �le �lg�l� kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak

projeler�n gel�şt�r�lmes�ne �mkân sağlamak.
e) Ün�vers�te öğrenc�ler�n�n ağız ve d�ş sağlığı konusunda yaşam b�l�nc� 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� desteklemek.

f) İlg�l� mevzuat hükümler� kapsamında ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına
Merkez�n amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, sert�f�ka ve eğ�t�m programları düzenlemek, kurslar, kongreler
g�b� benzer� h�zmetler� vermek ve b�l�msel mütalaada bulunmak.

g) 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 ve projeler gel�şt�rmek.

ğ) Merkez�n faal�yet alanları kapsamında Rektörlüğün ve Merkez�n 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 şunlardır:
a) Müdür (Başhek�m).
b) Yönet�m Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür (Başhek�m)
MADDE 8- (1) Müdür, Fakülte bünyes�nde tam zamanlı statüde görev yapan kl�n�k b�l�mler bölümünde

görevl� öğret�m üyeler� arasından Rektör tarafından üç yıl süre �le görevlend�r�l�r. Süres� b�ten Müdür yen�den aynı
usul �le görevlend�r�leb�l�r. Rektör gerekl� gördüğü hâllerde Müdürü süres�nden önce görevden alab�l�r.

(2) Müdürün görev� başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılardan b�r�, Müdürün tekl�f� ve Rektörün onayı
�le kend�s�ne vekalet eder.

Müdürün görevler�
MADDE 9- (1) Müdürün görevler� şunlardır:
a) Merkez�n stratej�k plan ve hedefler� doğrultusunda gel�şmes� �ç�n gerekl� tedb�rler� almak, gerekl�

düzenleme ve çalışmaları yapmak.
b) Merkez�n düzenl�, uyumlu, etk�n, sürekl� ve ver�ml� b�ç�mde çalışmasını sağlamak ve Merkez� denetlemek.
c) Yönet�m Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak.
ç) Merkeze bağlı �dar�, sağlık ve tekn�k tüm personel�n yönet�m, koord�nasyon, denet�m ve genel gözet�m�n�

yapmak.
d) Merkez�n gerekçel� bütçe, ödenek, kadro ve personel �ht�yaçlarını ve yıllık faal�yet raporunu hazırlayarak

Rektörlüğe sunmak.
e) Merkez h�zmetler�n�n yürütülmes� �ç�n gerekl� her türlü car� mal ve h�zmet alımı �le c�haz ve d�ğer dem�rbaş

malzeme tem�n ve bakım-onarım �ht�yacının, b�na bakım-onarım �ht�yacının tesp�t�, zamanında tem�n ed�lmes� ve
yapılması �ç�n gerekl� tedb�rler� almak, koord�nasyonu sağlamak ve gerekl� g�r�ş�mde bulunmak.

f) Merkeze alınacak her türlü car� mal ve dem�rbaş malzemen�n �lg�l� mevzuat hükümler� çerçeves�nde g�r�ş-
çıkış, yılsonu dev�r ve düşüm �şlemler�n�n yapılması �le kurulacak muayene kabul kom�syonlarının görev ve
�şlemler�n� �zlemek.

g) Merkez döner sermaye faal�yetler�n�n etk�n ve ver�ml� olarak yürütülmes�, gel�r kaybının azaltılması �le
g�derler�n�n rasyonel olarak yapılması �ç�n gerekl� koord�nasyonu sağlamak, tedb�rler� almak ve gerekl� g�r�ş�mlerde
bulunmak, bünyes�nde h�zmet veren anab�l�m dalı, b�l�m dalı faal�yetler�n�n gel�r-g�der denges�ne göre
performanslarını tesp�t etmek.

ğ) Merkez h�zmetler�n�n h�zmet �ç� programlara, toplam kal�te yönet�m�ne ve kurum kültürü çalışmalarına
uygun olarak yürütülmes�n� tem�n etmek.

h) Rektör tarafından kend�s�ne ver�len d�ğer görevler� yapmak.
Müdür yardımcısı (başhek�m yardımcısı) ve görevler�
MADDE 10- (1) Müdürün öner�s�yle Fakültede tam zamanlı statüde görev yapan kl�n�k b�l�mler bölümünde

görevl� öğret�m üyeler� arasından en fazla �k� k�ş� Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlend�r�l�r.
(2) Müdür yardımcılarının görev süres�, Müdürün görev� b�tt�ğ�nde sona erer. Rektör gerekl� gördüğü hâllerde

müdür yardımcılarını görev süres�nden önce görevden alab�l�r.
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(3) Müdür yardımcıları, Müdürün yapacağı yetk� devr�ne göre, h�zmetler�n yürütülmes�nde Müdüre yardımcı
olur.

Yönet�m Kurulu
MADDE 11- (1) Yönet�m Kurulu; Müdür, Dekan, müdür yardımcısı/yardımcıları ve Fakülten�n farklı

anab�l�m dallarından öğret�m üyeler� arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlend�r�len en fazla üç üye olmak
üzere toplam en fazla 7 üyeden oluşur.

(2) Yönet�m Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönet�m Kurulu, Müdürün davet� üzer�ne üyeler�n
salt çoğunluğuyla yılda en az altı kere olağan ve gerekl� hâllerde de daha sık toplanır. Müdür, gerekl� gördüğü hâllerde
�lg�l� b�r�m sorumlularını ve yönet�c�ler�n�, oy hakkı olmadan toplantılara davet edeb�l�r.

(3) Yönet�m Kurulunun almış olduğu kararlar Rektörlük tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya konulur.
Yönet�m Kurulu, bütün kararların uygulanmasında Rektöre karşı sorumludur.

(4) Yönet�m kurulunun raportörlüğünü Hastane Müdürü yapar.
Yönet�m Kurulunun görevler�
MADDE 12- (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez h�zmetler�n�n ver�ml� ve düzenl� b�r şek�lde yürütülmes� �ç�n; �lg�l� mevzuat hükümler� ve Danışma

Kurulunun tavs�ye kararları d�kkate alınarak, Merkez�n yönet�m� ve �şlet�lmes� �ç�n gerekl� kararları almak ve
Merkez�n yönet�m�nde Müdüre yardımcı olmak.

b) Merkez�n çalışma raporlarını ve �stat�st�k� ver�ler�n� değerlend�rmek ve gerekt�ğ�nde Merkez�n
faal�yetler�n�n gel�şt�r�lmes� ve �y�leşt�r�lmes� �ç�n kararlar almak.

c) Merkez�n faal�yette bulunan kl�n�k ve laboratuvar 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.

ç) Merkez�n daha �y� sağlık h�zmet� vereb�lmes� �ç�n gerekl� olan b�r�mler�, 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
MADDE 13- (1) Danışma Kurulu, Rektör veya Rektör tarafından görevlend�r�len rektör yardımcısı

başkanlığında aşağıdak� üyelerden oluşur:
a) Dekan ve dekan yardımcıları.
b) Müdür ve müdür yardımcıları.
c) D�ş Hek�ml�ğ� Fakültes� anab�l�m dalı başkanları.
ç) D�ş hek�ml�ğ� uzmanlık öğrenc�ler�n�n kend� aralarından seçeceğ� b�r tems�lc�.
d) D�ş hek�ml�ğ� araştırma görevl�ler�n�n kend� aralarından seçeceğ� b�r tems�lc�.
e) Hastane Müdürü.
f) Başhemş�re.
(2) Danışma Kurulu, Başkanının davet� üzer�ne yılda en az �k� defa olağan ve gerekl� hallerde de daha sık

toplanır. Danışma Kurulunun raportörlüğünü Müdür yapar.
Danışma Kurulunun görevler�
MADDE 14- (1) Danışma Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez�n faal�yet alanları �le �lg�l� her kes�mden gelen eleşt�r� ve öner�ler� değerlend�rmek ve bunlar da

d�kkate alınarak Merkez�n amaçlarına uygun ve Merkez�n h�zmetler� açısından yararlı bulunan tavs�ye n�tel�ğ�nde
görüş ve öner�lerde bulunmak.

b) Merkez�n ver�ml�l�k ve etk�nl�ğ�n�n arttırılması, h�zmet kontrolünün sağlanması ve değerlend�r�lmes� �le
�lg�l� görüş ve öner�lerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Kl�n�k sorumlusu ve görevler�
MADDE 15- (1) Kl�n�k sorumlusu görevlend�rmes�, �lg�l� anab�l�m/b�l�m dalının öğret�m üyeler� arasından

yoksa d�ğer anab�l�m dallarından Dekanlık görevlend�rmes� ve Müdürün uygunluk görüşü yöntem�yle haftalık/aylık
per�yotlar �ç�n veya bel�rl� b�r süre �ç�n düzenlenerek yapılır.

(2) Kl�n�k sorumlusu, �lg�l� kl�n�kte sunulan tıbb� uygulamalar �le �lg�l� olarak Müdüre karşı sorumludur.
(3) Kl�n�k sorumlusu; �lg�l� kl�n�ğ�n bu Yönetmel�k ve �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� çerçeves�nde

çalıştırılmasından, �lg�l� kayıtların tutulmasından ve korunmasından ayrıca altyapı �le �lg�l� donanımın usulüne uygun
kullandırılmasından sorumludur.

(4) Kl�n�k sorumlusu, kl�n�kte h�zmet sunan ve/veya eğ�t�m alan öğrenc�ler ve doktora/uzmanlık
öğrenc�ler�n�n, bunun dışındak� personel�n bu Yönetmel�ğe göre çalışmalarından ve d�ğer �lg�l� bütün mevzuat
hükümler�ne göre h�zmet üretmeler�nden sorumludur.

Hastane Müdürü
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MADDE 16- (1) Hastane Müdürü, �lg�l� mevzuat hükümler�ne göre ve Müdürün tekl�f� �le Rektör tarafından
görevlend�r�l�r. Hastane Müdürü, Müdürün görev ve sorumluluk alanları �le sınırlı olarak; Merkez�n �dar�, mal� ve
tekn�k konularında, planlama, örgütlenme, koord�nasyon ve denet�m g�b� temel yönet�m �şlevler�nde yetk�l� olup
Müdüre karşı sorumludur.

Hastane müdür yardımcıları
MADDE 17- (1) Merkez�n yönet�m h�zmetler�nde deney�ml� ve �lg�l� mevzuat hükümler�ne göre

görevlend�r�lmeler� uygun olan k�ş�ler arasından en fazla �k� k�ş� Müdürün tekl�f� �le Rektör tarafından hastane müdür
yardımcı olarak görevlend�r�l�r.

(2) Hastane müdür yardımcıları, Merkez tarafından yürütülen �dar�, mal� ve tekn�k h�zmetlerden kend�ler�ne
ver�lenler� �lg�l� mevzuat hükümler� çerçeves�nde yer�ne get�r�r ve h�zmetler�n yürütülmes�nde Müdüre yardımcı olur.

Başhemş�re (sorumlu hemş�re), yardımcısı ve görevler�
MADDE 18- (1) Başhemş�re; hemş�rel�k l�sans mezunu, terc�hen l�sansüstü eğ�t�m yapmış ve �lg�l� mevzuat

hükümler�ne göre atanmaları uygun olan k�ş�ler arasından, Müdürün tekl�f� �le Rektör tarafından atanır.
(2) Başhemş�re, hemş�rel�k h�zmetler�ne yönel�k çalışmaları �le �dar� faal�yetler�n� Hastane Müdürü �le

koord�nasyon hâl�nde yürütür ve Müdüre karşı sorumludur.
(3) Görevlend�rme şartlarına uygun k�ş�ler arasından, Başhemş�ren�n görüşü ve Müdürün öner�s� �le en fazla

�k� k�ş� Rektör tarafından başhemş�re yardımcısı olarak görevlend�r�l�r. Başhemş�re yardımcıları Başhemş�reye karşı
sorumludur.

Oylama usulü
MADDE 19- (1) Bu Yönetmel�kte geçen kurullarda her üye oyunu kabul veya ret olarak vermekle görevl�d�r.

Çek�mser oy kullanamaz. Toplantı yeter sayısı kurul üye tam sayısının yarıdan b�r fazlasıdır. Tüm kurullarda kararlar
toplantıya katılanların salt çoğunluğu �le alınır. Oyların eş�tl�ğ� hâl�nde başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış
sayılır.

Merkez b�r�mler�n�n çalışma usul ve esasları
MADDE 20- (1) Merkezde ve Merkeze bağlı olarak çalışan sağlık h�zmetler�yle görevl� ün�telerde bulunan

serv�s, kl�n�k veya laboratuvar b�r�mler� �le Merkez�n �dar� �şler�nde görevl� d�ğer �dar� b�r�mler, yürüttükler� h�zmetler
açısından Müdüre karşı sorumludurlar.

(2) Merkez�n faal�yet alanlarında görevl� ana b�l�m dalı başkanları, b�l�m dalı başkanları ve laboratuvar ve
kl�n�k sorumluları; sorumluluk alanlarına g�ren bölgelerde h�zmetler�n en ver�ml� ve en �y� şek�lde
gerçekleşt�r�lmes�nden Merkez�n yönet�m� �le �şb�rl�ğ� ve koord�nasyon �ç�nde olmakla yükümlü ve sorumludurlar.

Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 21- (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hâllerde; �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� �le

Yükseköğret�m Kurulu, Senato ve Ün�vers�te Yönet�m Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 22- (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 23- (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Nevşeh�r Hacı Bektaş Vel� Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


