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KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÖNETMELİĞİ

Amaç
Madde 1 — Çağdaş sağlık ve hastane yönet�m� �lkeler� doğrultusunda hastanen�n, Tıp Fakültes� ve Ün�vers�ten�n d�ğer tüm

b�r�mler� �le koord�nasyon �ç�nde h�zmet üretmes�n�, eğ�t�m ve sağlık h�zmetler�n�n ver�ml�l�ğ�n�, n�tel�ğ�n� artırmak, tıbb�
uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşt�r�lmes�n� sağlamaktır.

Kapsam
Madde 2 — Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes� Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanes� �le �lg�l� organların

bel�rlenmes�, çalışmalarının düzenlenmes� ve h�zmetler�n yürütülmes� bu Yönetmel�k �le sağlanır.
Organlar
Madde 3 — Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes� Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanes�n�n organları şunlardır:
a) Başhek�ml�k
b) Hastane Genel Kurulu
c) Hastane Yönet�m Kurulu
Başhek�ml�k
Madde 4 — Başhek�m, tam gün statüsünde çalışan Tıp Fakültes� öğret�m üyeler� arasından dekanın görüşü alınarak Rektör

tarafından 3 yıl �ç�n atanır. Süres� b�ten Başhek�m yen�den atanab�l�r.
Başhek�m gerekl� görüldüğü hallerde süres� b�tmeden Rektör tarafından görevden alınab�l�r.
(Değ�ş�k fıkra:RG-18/7/2012-28357) Başhek�m, Rektörün onayı �le Tıp Fakültes� öğret�m üyeler� arasından en az 2 en çok

4 yardımcı seçer. Yardımcıların süres�, Başhek�m�n süres� �le sona erer.
Başhek�m�n Görevler�
Madde 5 — Başhek�m, hastane Yönet�m Kurulu kararları doğrultusunda, mevcut Kanun, Tüzük ve Yönetmel�klere uygun

olarak, hastane h�zmetler�n� yönet�r.
a) Hastanen�n gel�şmes� �ç�n gerekl� tedb�rler� alır ve gerekl� düzenlemeler� yapar. Planları hazırlayarak veya hazırlatarak,

Hastane Yönet�m Kuruluna get�r�r.
b) Hastaneye bağlı, �dar�, sağlık, tekn�k olmak üzere tüm hastane personel�n�n yönet�m, denet�m ve genel gözet�m�n� yapar.
c) Yatacak hastaların (ac�l hastalar dah�l) kabul şekl� ve çıkarılması, ölüm vukuunda yapılacak �şlemle �lg�l� esasları bel�rler

ve gereğ�n� yapar.
d) H�zmet personel�n�n �st�hdamı, çalışma düzen�, nöbet�, kıyafet�, d�s�pl�n�, başarılarının değerlend�r�lmes�n� ve terf�

esaslarını mevzuat hükümler� �ç�nde tesp�t eder ve uygular.
e) Çeş�tl� sağlık alanlarındak� h�zmetler�n koord�nasyonunu sağlar, Kl�n�k, pol�kl�n�k, ac�l serv�s ve laboratuarlardan en �y�

şek�lde yararlanmak �ç�n gerekl� tedb�rler� alır.
f) Hastaların �aşe ve d�yetler� �le �lg�l� esasları bel�rler ve uygulanması �ç�n gerekl� tedb�rler� alır.
g) Hastane h�zmetler� �le �lg�l� nöbet ve çalışma düzen� hakkındak� kl�n�k görüşler� aldıktan sonra karar ver�r.
h) Hastanen�n, tem�zl�k, onarım, bakım, emn�yet ve tekn�k h�zmetler� �le �lg�l� esasları tesp�t eder.
ı) Hasta dosya arş�v�n�n düzenl� çalışması �ç�n gerekl� kararları alır ve uygular.
j) Hastanen�n ödenek, kadro �ht�yaçları ve bütçe �le �lg�l� öner�ler�n� gerekçeler� �le b�rl�kte Hastane Yönet�m Kuruluna

sunar.
k) Hastane Yönet�m Kurulunun vereceğ� d�ğer görevler� yer�ne get�r�r.
l) Yasal çalışma saatler� dışında ve tat�l günler�nde, hastane h�zmetler�n�, Başhek�m adına hastane Nöbetç� Am�r� yürütür.
m) Hastane Başmüdürü har�ç, d�ğer müdürler ve koord�natör atanması �ç�n Rektöre öner�de bulunur.
Hastane Genel Kurulu
Madde 6 — Hastane Genel Kurulu, Rektör başkanlığında aşağıda bel�rt�len üyelerden oluşur.
a) Rektör
b) Tıp Fakültes� Dekanı
c) Başhek�m
d) Tıp Fakültes� Bölüm Başkanları
e) Dah�l� Tıp B�l�mler� Bölümünden
1 Profesör (kend� aralarından seç�mle)
1 Doçent (kend� aralarından seç�mle)
1 Yardımcı Doçent (kend� aralarından seç�mle)
f) Cerrah� Tıp B�l�mler� Bölümünden
1 Profesör (kend� aralarından seç�mle)
1 Doçent (kend� aralarından seç�mle)
1 Yardımcı Doçent (kend� aralarından seç�mle)
g)B�yok�mya ve M�krob�yoloj� g�b� Laboratuar Branşlarından
1 Profesör (kend� aralarından seç�mle)
1 Doçent (kend� aralarından seç�mle)
1 Yardımcı Doçent (kend� aralarından seç�mle)
h) Dah�l� ve Cerrah� Tıp B�l�mler� Bölümünden
2 Araştırma Görevl�s� Doktor (kend� aralarından seç�mle)
ı) Ün�vers�te Genel Sekreter�
j) Hastane Başmüdürü
k) Döner Sermaye İşletme Müdürü
l) Hemş�rel�k H�zmetler� Müdürü
m) Hastane Çalışanlarından Rektörün seçeceğ� 1 tems�lc�den oluşur.



Seç�mle gelen üyeler�n görev süreler� 3 yıldır. Üyelerden b�r�n�n görevden ayrılması hal�nde seç�len üye öncek� üyen�n
süres�n� tamamlar.

Kurul, yılda en az 4 kere toplanır, her kes�mden gelen öner�ler� değerlend�rerek, bunlar arasında amaç maddes�nde bel�rt�len
�lkelere uygun olanlar �le hastane h�zmetler� açısından yararlı bulunan kararları alır. Bunun dışında Rektör lüzum gördükçe
gündeml� olarak Genel Kurulu her zaman toplantıya çağırab�l�r.

Hastane Yönet�m Kurulu
Madde 7 — Hastane h�zmetler�n�n yürütüleb�lmes� �le �lg�l� yetk�l� kuruldur. Kurul aşağıdak� üyelerden oluşur:
a) Rektör
b) Tıp Fakültes� Dekanı
c) Başhek�m
d) Dah�l� Tıp B�l�mler� Bölümüne bağlı Anab�l�m Dalı Başkanları arasından seç�lecek b�r öğret�m üyes�
e) Cerrah� Tıp B�l�mler� bölümüne bağlı Anab�l�m Dalı Başkanları arasından seç�lecek b�r öğret�m üyes�
f) Hastane Başmüdürü
g) Döner Sermaye İşletme Müdürü
h) Hemş�rel�k H�zmetler� Müdürü
Kurul, ayda en az b�r kere, gerekl� hallerde Rektörün taleb� �le daha sık toplanır. Yönet�m Kurulu toplantısına Rektörün

katılamaması haller�nde, kurula Rektör Vek�l� olan Rektör Yardımcısı başkanlık yapar.
Kurulun Raportörlüğünü Hastane Başmüdürü yapar. Başhek�m yardımcıları oy hakkı olmaksızın, kurul toplantılarına

katılırlar.
Hastane Yönet�m Kurulunun Yetk� ve Görevler�
Madde 8 — Hastane Yönet�m Kurulu, Hastane �le �lg�l�, kanun, yönetmel�k ve Genel Kurulun tavs�yeler� ışığında,

Hastanen�n yönet�m� ve �şlet�lmes� �ç�n gerekl� bütün kararları alır. Hastane yönet�m�nde Başhek�me yardım eder.
a) Hastanen�n faal�yette bulunan kl�n�k ver laboratuar b�r�mler�n�n, �dar� ün�teler�n�n, ortak kullanım sahalarının ve yen�

kurulan ün�teler�n rasyonel çalışması �ç�n yerleş�m planlarını ve koord�nasyonunu yapar.
b) Hastanen�n kadro ve bütçe tasarısı hakkında görüş hazırlar.
c) Yönet�m Kurulu, hastane Başhek�m� (veya yetk� verd�ğ� takd�rde Başmüdürünce) hazırlanan çalışma raporlarını,

�stat�st�k� ver�ler� görüşerek denetler.
d) Yıllık Faal�yet Raporunun hazırlanmasında Başhek�me yardım eder.
Hastane Başmüdürü ve Görevler�
Madde 9 — Hastane Başmüdürü, temel eğ�t�m� �dare ve �şletmec�l�k olan Fakülte veya Yüksekokul veya Sağlık İdares�

Yüksekokul mezunu ya da sağlık yönet�m� konusunda l�sansüstü eğ�t�m yapmış ve alanlarında en az 10 yıl deney�ml� adaylar
arasından, 2547 sayılı Kanunun 52 nc� maddes� hükümler�ne göre Hastane Yönet�m Kurulunun görüşü alınarak Rektör tarafından
atanır.

a) Hastanen�n �dar� mal� ve tekn�k konularında, planlama, örgütlenme, koord�nasyon ve denet�m g�b� temel yönet�m
�şlevler�n� Başhek�me karşı sorumlu olarak yürütür.

b) İlg�l� yasa, tüzük ve yönetmel�klere uygun olarak, hastanen�n gereks�nmeler�n�n tesp�t ve tem�n ed�lmes�n�,
depolanmasını ve b�r�mlere dağıtılmasını sağlar. Hastanen�n, �aşe h�zmetler�n� yürütür ve güvenl�ğ�n� sağlayıcı önlemler alır.

c) Başmüdürlüğe bağlı; �dar� ve mal� �şler, personel, destek h�zmetler, �ç düzen ve çevre h�zmetler�, tıbb� dokümantasyon ve
arş�v h�zmetler�nden sorumlu hastane müdürler�n�n çalışmasını sağlar. Hastane Yönet�m Kurulu ve Başhek�m tarafından kend�s�ne
ver�len d�ğer görevler� yapar.

Hastane Müdürler� ve Görevler�
Madde 10 — Sağlık İdares� Yüksekokulu veya temel eğ�t�m �dare ve �şletmec�l�k olan Fakülte veya Yüksekokul mezunu,

ayrıca hastane yönet�m h�zmetler�nde en az beş yıl başarı �le h�zmet verm�ş olmalıdırlar. 9 uncu maddede bel�rt�len görevlere uygun
olarak en çok 5 müdür atanab�l�r.

a) Hastanen�n, �dar�, mal� ve tekn�k �şlev�n�, kanun, tüzük, yönetmel�k, yönerge, çalışma programları, bütçe esasları ve
�şletmec�l�k �lkeler�ne uygun b�ç�mde yürütür.

b) Her türlü mak�ne, teçh�zat, eşya ve b�na onarımı g�b� �şler�n zamanında yapılmasını sağlarlar.
c) Hastanen�n per�yod�k, �stat�st�k pol�kl�n�k ve laboratuar çalışma cetveller�n� vakt�nde, doğru ve eks�ks�z olarak

düzenleterek merc��ne gönder�lmes�n� sağlar. Keza sıhh�, �dar�, mal� ve her çeş�t evrak ve cetveller�n, kurumca zamanında
düzenlen�p, a�t olduğu makama �let�lmes�n� sağlar. Bulaşıcı hastalık teşh�sler�n� ve bunlardan ölenler� �lg�l� sağlık am�r�ne ve en ser�
şek�lde Başhek�ml�ğe b�ld�r�rler.

d) Tıbb� Dokümantasyon ve arş�v �şler�n� düzenler ve yürütürler.
Hemş�rel�k H�zmetler� Müdürü ve Görevler�
Madde 11 — Hemş�rel�k H�zmetler� Müdürü, Hemş�rel�k yüksekokulu mezunu ya da hemş�rel�k yönet�m� konusunda

l�sansüstü eğ�t�m yapmış ve en az 10 yıllık meslek� deney�ml� olmalıdır. Başhek�me bağlı olarak, hastanede her türlü hemş�rel�k ve
ebel�k h�zmetler�n�n en �y� şek�lde yürütülmes�n� sağlayacak önlemler� alır.

a) Yardımcıları ve serv�s başhemş�reler� aracılığıyla kl�n�klerdek� hemş�rel�k h�zmetler�n� denetler ve h�zmetler�n
aksamadan yürütülmes�n� sağlar.

b) Hemş�reler�n ve yardımcı sağlık personel�n�n dağıtım ve �z�nler�n�, �lg�l� Anab�l�m dalı Başkanlıklarının görüşünü alarak
düzenler.

c) Hemş�re ve yardımcı sağlık personel�n�n nöbet ve �z�n günler�n� düzenler.
d) Hemş�rel�k H�zmetler� Müdürü, hemş�rel�k h�zmetler�ne yönel�k eğ�t�m ve yönet�m çalışmalarını hastane Başmüdürlüğü

�le koord�nasyon hal�nde yürütür ve başhek�me karşı sorumludur.
Eczacılık H�zmetler� Müdürlüğü
Madde 12 — Eczacılık Fakültes� mezunu olan Eczacılık H�zmetler� Müdürü �laç ve tıbb� sarf malzemeler�n�n tesp�t ve

Başmüdürlüğe b�ld�r�lmes�n�, sağlanan malzemeler�n depolanmasını, dağıtılmasını ve bu �şlerle �lg�l� kağıt ve envanter �şler�n�n
yürütülmes� görevler�n� gerçekleşt�r�r ve Başhek�me karşı sorumludur.

Enfeks�yon Kom�tes�



Madde 13 — Enfeks�yon Hastalıkları Anab�l�m Dalına mensup b�r öğret�m üyes� başkanlığında, başhek�m�n
görevlend�receğ� b�r başhek�m yardımcısı, Hastane Başmüdürü, Halk Sağlığı Uzmanı, Dah�l� ve Cerrah� B�l�mlerden b�rer öğret�m
üyes�, B�yok�mya, Yoğun Bakım Sorumluları, Anestez�yoloj� ve Rean�masyon Uzmanı, M�krob�yoloj�, Hematoloj�, patoloj�
laboratuarlarından b�rer tems�lc�, Eczacılık Müdürü ve Enfeks�yon Kontrol Hemş�res�nden oluşur.

Enfeks�yon Kom�tes�n�n İşlevler� şunlardır:
a) Hastanede oluşan tüm enfeks�yonların ep�dem�yoloj�k araştırmalarını yapmak ve görev gerekl� önlemlere �l�şk�n kararları

almak.
b) Hastanede varolan tüm bulaşıcı hastalıkların saptanması, b�ld�r�lmes�, tanısı, tedav�s� ve korunma yollarına �l�şk�n

görüşler� b�ld�rmek.
c) Ayda b�r toplanarak güncel sorunları tartışmak ve öner�lerde bulunmak.
Kal�te Kontrol Kom�tes�
Madde 14 — Hastanede ver�len başta tedav� ed�c� sağlık h�zmetler� olmak üzere h�zmet� kullananları d�rekt etk�leyen

h�zmetler�n �sten�len ve önceden tanımlanan standartlarda olup, olmadığını denetlemekle görevl�d�r. Kom�te, Başhek�m�n uygun
göreceğ� b�r Başhek�m Yardımcısı, Başmüdür, Dah�l� ve Cerrah� Tıp Bölümler�nden b�rer uzman hek�m �le Hemş�rel�k
Müdüründen oluşur. Kom�te 2 ayda b�r toplanır. Kom�te Başkanı Başhek�m Yardımcısıdır.

Sağlık Kayıtları Kom�tes�
Madde 15 — Hastanen�n rasyonel yönet�m� �ç�n gerekl� olan sağlık kayıtlarının saptanan sağlık kayıt pol�t�kası

doğrultusunda düzenlenmes� �ç�n kararlar almak ve Hastane Yönet�m Kuruluna öner�lerde bulunmakla görevl�d�r. Kom�te,
Başhek�m�n uygun göreceğ� b�r Başhek�m yardımcısı, �lg�l� müdür �le Dah�l� ve Cerrah� Tıp Bölümler�nden b�rer Uzmandan oluşur.
2 ayda b�r toplanır. Kom�te Başkanı Başhek�m Yardımcısıdır.

Amel�yathane Yönet�m�
Madde 16 — Amel�yathaneler�n kontrol ve �dares� Amel�yathane Kurulu tarafından yürütülür. Amel�yathane Kurulu,

Cerrah� Tıp B�l�mler� Bölüm Başkanı, Anestez�yoloj� ve Rean�masyon Anab�l�m Dalı Başkanı ve cerrah b�r öğret�m üyes�nden
oluşur. Bu kurul amel�yathaneler�n ver�ml� çalışab�lmes� �ç�n gerekl� önlemler� alır.

D�ğer Hükümler
Madde 17 — 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanunu �le buna �l�şk�n Yönetmel�klere aykırı olmayan ve bu Yönetmel�kte

bel�rt�lmeyen hususlarda 13/1/1983 tar�h ve 17927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedav� Kurumları
İşletme Yönetmel�ğ�n�n �lg�l� maddeler� uygulanır.

Yürürlük
Madde 18 — Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
Madde 19 — Bu Yönetmel�k hükümler�n� Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 


