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YÖNETMELİK 
Ankara Medipol Üniversitesinden: 

ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

  
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Medipol Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama 

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine 
ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Medipol Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve 

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve 
çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 

7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak 
hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Merkez: Ankara Medipol Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezini, 
b) Müdür: Merkezin Müdürünü, 
c) Mütevelli Heyet: Ankara Medipol Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 
ç) Rektör: Ankara Medipol Üniversitesi Rektörünü, 
d) Üniversite: Ankara Medipol Üniversitesini, 
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amaçları 
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Merkeze başvuran acil ve diğer hastalara ayaktan veya yatırılarak 

ağız, diş ve çene sağlığı hizmeti vermek, diş hekimi yetiştirmek, yardımcı sağlık personeli eğitimine destek 
vermek, bilimsel eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama olanağı sağlamak amacıyla başta Diş Hekimliği 
Fakültesi olmak üzere, Üniversitenin sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte, enstitü, 
yüksekokullar, uygulama ve araştırma merkezleri ve diğer kurumlarla iş birliği yapmak, eğitim ve sağlık 
hizmetlerinin verimliliği ile niteliğini arttırmak, tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi 
için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak, çağdaş işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette 
bulunmak ve ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamaktır. 

Merkezin faaliyet alanları 
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 
a) Hastane bünyesinde ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanlık disiplininin tedavi protokolleri kapsamında 

girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak, lokal ve genel ameliyatları ile hastaların ayaktan veya yatarak 
müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edilmelerini sağlamak ve konuyla ilgili birimleri oluşturmak. 

b) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmet sunabilecek toplum ağız ve diş 
sağlığı birimini oluşturmak. 

c) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında hizmet verilmesini sağlamak ve bu konu ile ilgili araştırma ve 
uygulamalarda bulunmak. 

ç) Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda iş birliğini 
sağlamak. 

d) Faaliyet alanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projeler geliştirmek, yürütülmekte olan 
projeleri desteklemek. 

e) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit ederek bunların 
giderilmesine yönelik projeler geliştirmek. 



f) Üniversite öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda bilinç kazanmalarını ve Merkez projelerinde 
etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda çalışmak 
isteyenleri desteklemek. 

g) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile iş 
birliği yaparak ülke düzeyinde bilim ve toplum arasında köprü görevini üstlenmek. 

ğ) Merkeze bağlı olarak çalışan, ağız ve diş sağlığı alanında kapsamlı sağlık hizmeti vermek üzere 
yataklı ve ayaktan tedavi birimleri kurmak ve işletmek, Merkez ünite ve poliklinik birimleri kurmak ve işletmek, 
bu tesisleri satın almak, bağış veya sair suretlerde devir almak ve işletmek. 

h) Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda 
projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek ve danışmanlık hizmetleri vermek. 

ı) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, broşür 
ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek. 

i) Mütevelli Heyeti, Rektör ve Merkezin yönetim organlarının kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde 
bulunmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin yönetim organları 
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 
a) Müdür. 
b) Yönetim Kurulu. 
Müdür 
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin en üst yöneticisidir. Üniversitenin öğretim elemanları arasından 

Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile iki yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür 
yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre ve Mütevelli Heyete karşı birinci 
derecede sorumludur. 

(2) Müdür, gerekli gördüğü durumlarda iki öğretim elemanını müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek 
üzere Rektörün ve Mütevelli Heyetin onayına sunar. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından 
biri Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer. 

(3) Müdür ve müdür yardımcıları, gerektiğinde aynı usulle görev süresi dolmadan görevden alınabilir. 
Müdürün görevleri 
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 
a) Merkezi temsil etmek. 
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak. 
c) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaç ve politikalarını, araştırma ile ilgili plan ve programlarını 

hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak. 
ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve gündemini belirlemek, Yönetim Kuruluna başkanlık 

etmek. 
d) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımını sağlamak 

amacıyla girişimlerde bulunmak. 
e) Gerektiğinde Merkeze bağlı çalışma grupları kurmak. 
f) Merkeze bağlı personelin ve fiziki organların kuruluş ve gelişme amaçlarına uygun olarak düzenli 

çalışmasını sağlamak, gerektiğinde Rektörün ve Mütevelli Heyetin onayıyla çalışma birimleri açmak. 
g) Merkez birimlerine Rektörün ve Mütevelli Heyetin onayıyla yönetici görevlendirmek. 
Yönetim Kurulu 
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır. 
(2) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Rektörün teklifi üzerine Mütevelli Heyetin onayı ile 

iki yıl için görevlendirilecek iki öğretim elemanından oluşur. Mütevelli Heyet gerektiğinde görev süresi sona 
eren üyeleri tekrar görevlendirebilir. 

(3) Yönetim Kurulu, yılda en az iki defa toplanır. Müdür, gerektiğinde Yönetim Kurulunu olağanüstü 
toplantıya çağırabilir. 

(4) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy 
çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. 

(5) Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmamak şartıyla, varsa birim yöneticileri davet edilebilir. 
(6) Yönetim Kurulu, çalışmalarında Rektör ve Mütevelli Heyetine karşı sorumludur. 
Yönetim Kurulunun görevleri 
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak. 
b) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini karara bağlamak. 



c) Ağız ve diş sağlığı alanında yeni ünite veya birimlerin kurulması konusunda Mütevelli Heyetin 
onayına sunmak üzere teklif hazırlamak. 

ç) Merkezin yıllık bütçesini, kadro ve personel ihtiyaçlarını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak 
Rektöre ve Mütevelli Heyetine sunmak. 

d) 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer görevleri yerine getirmek. 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 
Yürürlük 
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Medipol Üniversitesi Rektörü yürütür. 

  
 

  
 


