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YÖNETMELİK

İstanbul Aydın Ün�vers�tes�nden:

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Sağlık Uygulama ve Araştırma

Merkez�n�n amaçlarına, faal�yetler�ne, yönet�m organlarına, bu organların görevler�ne ve çalışma şekl�ne �l�şk�n usul
ve esasları düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n

amaçlarına, faal�yet alanlarına, yönet�m organlarına, bu organların 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: İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez� Danışma Kurulunu,
b) D�ş Hek�ml�ğ� Fakültes�: İstanbul Aydın Ün�vers�tes� D�ş Hek�ml�ğ� Fakültes�n�,
c) Hemş�rel�k H�zmetler� D�rektörü (Başhemş�re): İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Sağlık Uygulama ve Araştırma

Merkez� Hemş�rel�k H�zmetler� D�rektörünü,
ç) Hemş�rel�k H�zmetler� D�rektör Yardımcısı (Başhemş�re Yardımcısı): İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Sağlık

Uygulama ve Araştırma Merkez� Hemş�rel�k H�zmetler� D�rektör Yardımcısını,
d) İdar� D�rektör: İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez� İdar� D�rektörünü,
e) İdar� D�rektör Yardımcısı: İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez� İdar�

D�rektör Yardımcısını,
f) Merkez: İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez�n�,
g) Müdür (Genel D�rektör): İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez� Müdürünü,
ğ) Mütevell� Heyet�: İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Mütevell� Heyet�n�,
h) Mütevell� Heyet� Başkanı: İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Mütevell� Heyet� Başkanını,
ı) Rektör: İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Rektörünü,
�) Sağlık B�l�mler� Enst�tüsü: İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Sağlık B�l�mler� Enst�tüsünü,
j) Sağlık B�l�mler� Fakültes�: İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Sağlık B�l�mler� Fakültes�n�,
k) Sağlık H�zmetler� Meslek Yüksekokulu: İstanbul Aydın Ün�vers�tes�, Sağlık H�zmetler� Meslek

Yüksekokulunu,
l) Tıbb� D�rektör (Başhek�m): İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez� Tıbb�

D�rektörünü,



m) Tıbb� D�rektör Yardımcısı (Başhek�m Yardımcısı): İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Sağlık Uygulama ve
Araştırma Merkez� Tıbb� D�rektör Yardımcısını,

n) Tıp Fakültes�: İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Tıp Fakültes�n�,
o) Ün�vers�te: İstanbul Aydın Ün�vers�tes�n�,
ö) Yönet�m Kurulu: İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez� 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) Öncel�kl� olarak toplumun sağlığını �lg�lend�ren konularda �ler� tanı ve tedav� yöntemler�n� sunmak

amacıyla b�l�msel araştırma ve gel�şt�rme çalışmaları yapmak,
b) Ün�vers�ten�n stratej�k planı ve hedefler� çerçeves�nde, sağlık 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� sağlamak,
c) 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,
ç) Ün�vers�ten�n sağlık b�l�mler� arasında ön l�sans, l�sans, l�sansüstü eğ�t�m-öğret�me devam eden

öğrenc�ler�n�n eğ�t�m ve uygulamalarına katkıda bulunmak,
d) Ulusal ve uluslararası kurumlarla �şb�rl�ğ� yaparak sağlık b�l�mler� alanında sağlık eğ�t�m� ve h�zmetler�n�n

ver�ml�l�ğ�n�n arttırılmasını sağlamak.
Merkez�n faal�yet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez�n faal�yet alanları şunlardır:
a) Toplum sağlığı �le �lg�l� alanlarda, amaçlarına uygun gerekl� uygulama ve araştırmalar yapmak ve bunlarla

�lg�l� programlar düzenlemek,
b) Toplumun sağlığı �ç�n teşh�s ve tedav� h�zmet� vermek, toplum sağlığı konusunda b�reyler�n

b�l�nçlend�r�lmes�ne yönel�k projeler gel�şt�rmek ve sağlık pol�t�kalarına katkıda bulunmak,
c) Toplum sağlığının korunması ve gel�şt�r�lmes� �ç�n �lg�l� kamu kurum ve kuruluşları �le özel sektörle �şb�rl�ğ�

yapmak, bu kurum ve kuruluşlara b�l�msel destek sağlamak,
ç) Sağlık alanında ulusal ve uluslararası kurumların �şb�rl�ğ�nde h�zmet �ç� kurslar, eğ�t�m programları,

paneller, sem�nerler ve benzer� faal�yetler düzenlemek, b�l�msel görüşler sunmak,
d) Sağlık h�zmetler� alanında yapılan araştırma, eğ�t�m ve uygulamalarına destek olmak üzere Merkez

bünyes�nde uygulama b�r�mler� veya ün�teler� kurmak ve �şletmek,
e) Merkez�n amacına uygun olarak genel veya yan dallarda kl�n�k sağlık h�zmet� sunmak amacıyla hastane,

kl�n�k araştırma merkezler�, laboratuvar ve radyoloj�k tanı merkezler� kurmak,
f) Merkeze bağlı olarak çalışan kapsamlı sağlık h�zmet� vermek üzere yataklı tedav� h�zmet� de dâh�l her

basamakta sağlık h�zmet� sunab�lecek ün�teler 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, toplum sağlığı �le �lg�l� çeş�tl� sosyal h�zmet b�r�mler�n�n ve benzer�
�şletmeler�n kurulmasını ve �şlet�lmes�n� desteklemek, gerek�rse �şletmek ya da bu konuda h�zmet satın almak,

g) 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,

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



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

ı) Sağlık alanında; kl�n�k sağlık h�zmet� sunumu, eğ�t�m, araştırma ve gel�şt�rme alanlarında faal�yet gösteren
ulusal ve uluslararası, kamu veya özel kurumlarla sağlık eğ�t�m�ne ve h�zmet sunumuna yönel�k �ş b�rl�ğ� yapmak,

�) Toplumun sağlıklı yaşam konusunda b�lg�lend�r�lmes� ve eğ�t�lmes� amacıyla, k�tap, derg�, broşür ve benzer�
sürel� ve süres�z yayınlar yapmak, basın organlarında programlar düzenlemek, b�l�msel görüş sunmak,

j) 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, Yönet�m Kurulu ve Danışma Kurulundan oluşur.
Müdür (Genel D�rektör)
MADDE 8 – (1) Müdür (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 üç yıl �ç�n görevlend�r�l�r. Müdür Merkez bünyes�nde sağlıkla �lg�l� açılacak
bütün b�r�mler�n yönet�c�s�d�r. Görev süres� b�ten Müdür yen�den görevlend�r�leb�l�r. Müdür gerekt�ğ�nde Rektörün
tekl�f� ve Mütevell� Heyet�n�n onayı �le üç yıllık süre dolmadan görev�nden alınab�l�r. Müdür görev� başında olmadığı
zaman kend�s�ne Tıbb� D�rektör vekâlet eder.

Müdürün görevler�
MADDE 9 – (1) Müdürün görevler� şunlardır:
a) Merkez� tems�l etmek, Yönet�m Kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve Yönet�m Kurulu tarafından alınan

kararların uygulanmasını sağlamak,
b) Merkez�n stratej�k plan ve hedefler� doğrultusunda gel�şmes� �ç�n gerekl� tedb�rler� almak, gerekl�

düzenleme ve çalışmaları yapmak, bel�rl� aralıklarda Merkez�n tüm h�zmetler�n� denetlemek veya denetlett�rmek,
c) Merkez�n �nsan kaynakları �ht�yacını bel�rlemek, tem�n etmek ve gerek�rse araştırma ve proje çalışma

ek�pler�n� kurmak,
ç) Tıbb� D�rektör, Hemş�rel�k H�zmetler� D�rektörü ve İdar� D�rektörün görevlend�r�lmes� �ç�n Rektöre tekl�fte

bulunmak, alt yönet�c� ve b�r�m sorumlularını görevlend�rmek,
d) Hastaların ve sağlık personel�n�n �ht�yaç ve beklent�ler�ne göre mevcut h�zmetler�n gel�şt�r�lmes�n� sağlamak

ve bu amaçla sağlık teknoloj�s� alanındak� değ�şen d�nam�kler�n Merkeze taşınmasına öncülük etmek,
e) Hek�mler�n meslek� sorunlarını ve çalışma koşullarını �y�leşt�rmek üzere projeler hazırlamak,
f) 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,
g) Merkez�n faal�yetler� �le �lg�l� yıllık raporları Yönet�m Kuruluna sunmak,
ğ) Merkez ve bağlı b�r�mler�nde oluşturulan proje grubu, ün�te, kom�te ve kom�syonların �şley�ş�n� denetlemek,
h) Hek�mler�n ve sağlık personel�n�n rapor ve �z�n g�b� sebeplerle geç�c� olarak görev yapamadığı hallerde

h�zmetler�n aksamaması �ç�n gerekl� planlamaları yapmak,
ı) Tıp Fakültes�, D�ş Hek�ml�ğ� Fakültes�, Sağlık B�l�mler� Fakültes�, Sağlık B�l�mler� Enst�tüsü ve Sağlık

H�zmetler� Meslek Yüksekokulu öğrenc�ler�n�n eğ�t�m ve prat�k çalışmaları �ç�n uygun ortamı sağlamak ve bu ortamı
gel�şt�rmek,

�) Merkezdek� eğ�t�m ve sağlık h�zmetler� sunumuna katkılarını arttırmak üzere �lg�l� Tıp, D�ş Hek�ml�ğ�,
Sağlık B�l�mler� Fakülte Dekanlıkları ve Sağlık H�zmetler� Meslek Yüksekokulu Müdürü �le ortak programlar
düzenlemek,

j) Tıbb� kayıt ve raporların b�l�msel esaslara uygun olarak düzenlenmes�n� denetlemek,



k) Rektör ve Mütevell� Heyet� tarafından Merkez �le �lg�l� kend�s�ne tevd� ed�len d�ğer görevler� yapmak.
Yönet�m Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönet�m Kurulu, Müdür (Genel D�rektör), Tıbb� D�rektör (Başhek�m), İdar� D�rektör,

Hemş�rel�k H�zmetler� D�rektörü (Başhemş�re), ve sağlık b�l�mler� alanında görev yapan öğret�m üyeler� arasından
Rektörün öner�s�, Mütevell� Heyet� Başkanının onayı �le bel�rlenen üç üye olmak üzere toplam yed� üyeden oluşur.
Görev süres� sona eren üyeler tekrar görevlend�reb�l�r.

(2) Yönet�m Kurulunun başkanı Müdürdür. Yönet�m Kurulu yılda en az �k� defa olmak üzere, Müdürün
başkanlığında önceden bel�rlenen gündem �le toplanır. Müdürün olmadığı zaman Tıbb� D�rektör (Başhek�m) Müdüre
vekâlet eder. Müdür, Yönet�m Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırab�l�r. Yönet�m Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve
kararlar oy çokluğuyla alınır, üyeler çek�mser oy kullanamazlar. Oyların eş�tl�ğ� hal�nde Müdürün oyu yönünde
çoğunluk sağlanmış sayılır. Kurulun sekreterl�ğ�n� �dar� d�rektör yapar. Alınan kararların uygulanması ve tak�b� görev
alanlarına göre, Tıbb� D�rektör (Başhek�m), Hemş�rel�k H�zmetler� D�rektörü (Başhemş�re) �le İdar� D�rektör
tarafından yapılır ve Müdüre sunulur.

Yönet�m Kurulunun görevler�
MADDE 11 – (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez faal�yetler�n�n ver�ml� ve düzenl� b�r şek�lde yürütülmes�n� sağlamak,
b) Yönet�m organlarına bağlı b�r�mlerce veya çalışma grubu ve kom�telerce hazırlanan raporları, tekl�fler� ve

projeler� görüşerek karara bağlamak,
c) Yıllık akadem�k faal�yet raporu, plan ve programları karara bağlamak,
ç) Merkez bünyes�nde kurulacak proje grubu, ün�te, kom�te veya kom�syonların çalışma usul ve esaslarını

bel�rlemek,
d) Kuruluş amacına uygun çalışma alanlarında kararlar almak,
e) Sağlık h�zmetler� alanında yen� ün�te veya b�r�mler�n kurulması konusunda Mütevell� Heyet�n�n onayına

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

Mütevell� Heyet�ne sunmak.
Danışma Kurulu ve görevler�
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Rektör tarafından görevlend�r�len b�r Rektör Yardımcısı, Müdür, Tıp

Fakültes�, Sağlık B�l�mler� Fakültes� ve D�ş Hek�ml�ğ� Fakültes� Dekanları ve Sağlık H�zmetler� Meslek Yüksekokulu
Müdürü �le Hukuk, İşletme, F�nans, Mühend�sl�k ve Sağlık Yönet�m� alanlarında görev yapan profesör unvanlı
öğret�m üyeler� arasından Rektör tarafından öner�len ve Mütevell� Heyet� Başkanınca onaylanan b�rer öğret�m üyes�
olmak üzere toplam on b�r k�ş�den oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Rektör Yardımcısının başkanlığında yılda en az �k� kez olağan toplantısını yapar. Ancak
kurul Rektör, Dekan veya Müdür tarafından Danışma Kurulunun görüşüne �ht�yaç duyulması hal�nde Rektör
Yardımcısı tarafından gündeml� olarak olağanüstü toplantıya çağrılab�l�r.

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

Tıbb� D�rektör (Başhek�m), Hemş�rel�k H�zmetler� D�rektörü (Başhemş�re) ve İdar� D�rektör
MADDE 13 – (1) Tıbb� D�rektör (Başhek�m); tıp fakültes� mezunu olan, bu alanda uzmanlık eğ�t�m�n� veya

doktorasını yapmış k�ş�lerden, İdar� D�rektör sağlık b�l�mler� veya dört yıllık eğ�t�m veren fakültelerden mezun olan
k�ş�ler arasından, Hemş�rel�k H�zmetler� D�rektörü; sağlık b�l�mler� fakülteler�n�n hemş�rel�k bölümler�nden veya
hemş�rel�k yüksekokulundan mezun olan k�ş�lerden, Müdür ve Rektörün tekl�f�, Mütevell� Heyet� Başkanlığının onayı
�le üç yıl �ç�n görevlend�r�l�r. Tıbb� D�rektör (Başhek�m), Hemş�rel�k H�zmetler� D�rektörü (Başhemş�re) ve İdar�
D�rektör gerekt�ğ�nde Müdürün ve Rektörün tekl�f� ve Mütevell� Heyet�n�n onayı �le üç yıllık süre dolmadan



görev�nden alınab�l�r. Tıbb� D�rektör (Başhek�m) �le İdar� D�rektör Müdüre bağlı olarak görev yaparlar. Hemş�rel�k
H�zmetler� D�rektörü (Başhemş�re) �se Tıbb� D�rektör (Başhek�m)’e bağlı olarak görev yapar.

D�rektör yardımcıları
MADDE 14 – (1) Tıbb� D�rektör (Başhek�m) Yardımcısı; tıp fakültes� mezunu olan, bu alanda uzmanlık

eğ�t�m�n� veya doktorasını yapmış k�ş�lerden, İdar� D�rektör Yardımcısı sağlık b�l�mler� ve dört yıllık eğ�t�m veren
fakültelerden mezun olan k�ş�lerden, Hemş�rel�k H�zmetler� D�rektörü Yardımcısı; sağlık b�l�mler� fakülteler�n�n
hemş�rel�k bölümler�nden veya hemş�rel�k yüksekokulu mezunu olan k�ş�ler arasından Müdürün öner�s� ve Mütevell�
Heyet� Başkanlığının onayı �le üç yıllığına görevlend�r�l�r. Müdür yardımcıları gerekt�ğ�nde üç yıllık süre dolmadan
aynı usulle görevler�nden alınab�l�r. D�rektör yardımcıları �lg�l� D�rektörlere bağlı olarak görev yaparlar.

Tıbb� D�rektörün (Başhek�m) görevler�
MADDE 15 – (1) Tıbb� D�rektörün (Başhek�m) görevler� şunlardır:
a) Tıbb� h�zmetler�n pol�t�ka, süreç 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) Merkez�n amaçları doğrultusunda sunulan tıbb� h�zmetler�n performansını b�l�msel ver�ler, kl�n�k rehberler

ve kal�te uygulamaları çerçeves�nde �zlemek, 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,
f) Merkez �le �lg�l� kend�s�ne tevd� ed�len d�ğer görevler� yapmak.
İdar� D�rektör
MADDE 16 – (1) İdar� D�rektör Müdüre karşı sorumlu olup görevler� şunlardır:
a) Merkez�n ve Merkeze bağlı b�r�mler�n �dar� ve mal� �şlemler�ne yönel�k kısa, orta ve uzun vadel� amaçların

gerçekleşt�r�lmes�ne yönel�k çalışmaları yürütmek,
b) Kend�s�ne bağlı personel�n sevk ve �dares�n� yapmak, kend� alanına a�t yıllık faal�yet raporunu hazırlamak

ve bu raporları Müdüre sunmak,
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 (Başhemş�re)
MADDE 17 – (1) Hemş�rel�k H�zmetler� D�rektörü, Tıbb� D�rektör (Başhek�m)’e karşı sorumlu olup görevler�

şunlardır:
a) Merkezde çalışan hemş�rel�k h�zmetler� d�rektör yardımcısı/yardımcıları ve hemş�reler �le kend�s�ne bağlı

d�ğer h�zmet b�r�m am�r ve sorumlularının ve personel�n b�r�nc� derecede am�r� olup, hasta bakımı h�zmetler�nde
görevl� personel�n ver�ml� çalışmalarını kal�te çalışmaları doğrultunda sağlamak,

b) Kend� alanına a�t yıllık faal�yet raporunu hazırlamak ve bu raporları Müdüre sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Alt b�r�mler oluşturulması ve �ş b�rl�ğ�
MADDE 18 – (1) Merkezde ver�ml�l�k ve h�zmet kal�tes�n�n arttırılması, h�zmet kontrolünün sağlanması ve

değerlend�r�lmes� amacıyla Rektörün öner�s� Mütevell� Heyet� Başkanının onayı �le görevlend�r�len proje grubu, kurul,



kom�syon ve kom�te ya da bağlı b�r�mler oluşturulab�l�r.
(2) Merkezde 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 Müdür, Tıbb� D�rektör, İdar� D�rektör ve
Hemş�rel�k H�zmetler� D�rektörüne karşı sorumludur.

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

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde; �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� �le Mütevell�

Heyet� ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 20 – (1) 27/12/2013 tar�hl� ve 28864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Aydın Ün�vers�tes�

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez� Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


