T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP
FAKÜLTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA
TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ
KURULUŞ ve AMAÇ:
Madde 1 – T.C. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde “Yeditepe Üniversitesi Tıp
Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu” kurulmuştur.
Madde 2 – Topluluğun kısaltması YÜTBAT’tır.
Madde 3 – YÜTBAT’ın amacı tıp fakültesi öğrencilerinin bilimsel araştırma, çalışma ve
tartışmalara katılımını sağlayarak yönlendirmek ve teşvik etmektir.

ÜYELİK:
Madde 4 – Her YÜTF öğrencisi, fakülteye başladığı andan, fakülteyle ilişkisi kesilene kadar
YÜTBAT üyesidir.
Madde 5 – Her YÜTBAT üyesi, tüm YÜTBAT etkinliklerinde yer alma ve seçimlerde oy
kullanma hakkına sahiptir.

ETKİNLİKLER:
Madde 6 – YÜTBAT şu etkinliklerde bulunur:
a. Öğrencilerin de görev alabilecekleri araştırma alanlarını ve konularını

belirlemek.
b. Öğretim elemanlarının da desteği ile araştırma önerileri geliştirmek.
c. Uygun görülen araştırma projelerinin yürütülmesine katılmak ya da tek başına

yürütmek.
d. Tıptaki gelişmeleri izlemek ve üyelerini bu konuda bilgilendirmek.
e. Sesli, görüntülü, basılı her türlü eğitici belgeleri bulmak, geliştirmek,

çoğaltmak ve üyelerine ulaştırmak.

f.

Bilimsel amaçlı konferans, panel, seminer, çalıştay, kurs ve kongreler
düzenlemek; başka üniversite ve tıp kuruluşlarında düzenlenen benzeri
toplantılara katılmak.

g. Aynı amaçlarla çalışan diğer grup, dernek ve kişilerle iletişimde bulunmak ve

işbirliği yapmak.
h. Her yıl YÜTBAT Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi’ni düzenlemek.
i.

Düzenli olarak yayımlanacak olan YÜTBAT Dergisi’ni çıkarmak.

Madde 7 – Sınıf temsilcileri, YÜTBAT duyuru ve etkinliklerini, temsil ettikleri dönem
öğrencilerine duyurmakla yükümlüdür.

ORGANLAR:
Madde 8 – YÜTBAT’ın organları şunlardır:
a. Yönetim kurulu
b. Danışma kurulu
c. Denetleme kurulu

YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU ve GÖREVLERİ:
Madde 9 – Yönetim kurulu; başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman ve yazman
olmak üzere 5 üyeden oluşur.
Madde 10 – Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a. Olağan

genel
planlamak.

toplantılarda

alınan

kararlar

doğrultusunda

çalışmaları

b. Çalışma birimlerinden gelen proje/etkinlik taslaklarını danışma kurulunun da

tavsiyelerini alarak incelemek ve uygulamaya koymak.
c. Çalışma birimleri, proje koordinatörleri ve öğrenci kongresi başkanını

denetlemek.
d. Çalışma birimleri ve öğrenci kongresi grubunun iletişim ve koordinasyonunu

sağlamak.
e. 1 yıllık görev süresinin bitiminde çalışma raporu hazırlamak ve bu raporu tüm

YÜTBAT üyeleri ile dekanlığa sunmak.
f.

Yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı şu şekildedir:

I.

Başkan ve Başkan Yardımcısı genel koordinasyon ve projelerin
danşma kuruluna iletilmesinden sorumludur.

II.

Genel Sekreter toplantı raporları ve dilekçelerin saklanmasından
sorumludur. Yönetim kurulu ile çalışma birimleri/proje
koordinatörleri ve kongre başkanının koordinasyonunu başkan
ve başkan yardımcısıyla birlikte sağlar.

III.

Sayman tüm
sorumludur.

IV.

Yazman yapılan tüm toplantıların tutanaklarının tutulmasından
sorumludur.

projelerin

bütçelerinin

denetlenmesinden

Madde 11 – Yönetim kurulu şu şekilde seçilir:
a. Yönetim kurulu her yıl değişir.
b. Yönetim kurulu seçimi her yılın mayıs ayı içerisinde, tüm YÜTBAT üyelerinin

katılımı ile kapalı oylama usülü yapılır.
c. Yönetim kurulu birimlerine (başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter,

sayman, yazman) tüm aktif YÜTBAT üyeleri aday olabilir.
d. Seçim tarih, saat ve yeri, o dönemki yönetim kurulu tarafından belirlenip

belirlenen seçim tarihinden 15 gün öncesinde dekanlığa bildirilir ve sınıf
temsilcileri aracılığıyla tüm YÜTBAT üyelerine duyurulur.
e. Adaylar, dilekçe yoluyla hangi birime aday olduklarını seçim gününden 7 gün

öncesine kadar dekanlıklara bildirir.
f.

Adaylar, seçim tarihinden 5 gün öncesinden itibaren dekanlık tarafından sınıf
temsilcileri aracılığıyla tüm YÜTBAT üyelerine bildirilir.

DANIŞMA KURULUNUN OLUŞUMU ve GÖREVLERİ:
Madde 12 – YÜTF Dekanı, YÜTF’e bağlı anabilim dalları öğretim üyelerinden, biri öğrenci
kongresi grubu ve diğeri çalışma birimleri için olmak üzere iki öğretim üyesini Danışma
Kurulu olarak atar.
Madde 13 – Danışma kurulu her eğitim – öğretim yılında yönetim kurulu seçimini takiben,
dekan tarafından atanır.
Madde 14 – Danışma kurulunun görevi şunlardır:

a. Yönetim kurulunun ilettiği proje ve çalışma taslaklarını değerlendirmek ve

tavsiyelerde bulunmak.
b. Yönetim kurulu toplantılarına katılım yapmak.

DENETLEME KURULUNUN OLUŞUMU ve GÖREVLERİ:
Madde 15 – Denetleme kurulu, YÜTF Dekanı’nın atayacağı, YÜTF akademik veya idari
kadrosu mensubu iki kişi ve bir önceki dönemin yönetim kurulu başkanından oluşur.
Madde 16 – Denetleme kurulu, her eğitim – öğretim yılında yönetim kurulu seçimini takiben,
dekan tarafından atanır.
Madde 17 – Denetleme kurulunun görevi şunlardır:
a. Yönetim kurulu ve çalışma birimlerinin çalışma ve harcamalarını denetlemek.
b. Her yönetim kurulu toplantısından sonra dekanlığa denetleme raporu vermek.

ÇALIŞMA BİRİMLERİ/PROJE KOORDİNATÖRLERİ:
Madde 18 – YÜTBAT bünyesindeki çalışma birimleri ve görevleri şunlardır:
a. Bilimsel

Çalışma Grubu: Proje/etkinliklerin geliştirilmesi, oluşturulan
proje/etkinliklerin yürütülmesi ve takibi, proje/etkinliklerde yer alan öğrenci ve
öğretim üyelerini buluşturmak.

b. İletişim Grubu: YÜTBAT proje/etkinliklerinin tüm YÜTBAT üyelerine ve

diğer tıp fakültesi bilimsel araştırma toplulukları ile benzer amaçlarla çalışan
grup, dernek ve kişilere iletilmesi.
c. Yazı İşleri Grubu: Proje/etkinliklerin yazışmalarının yapılması, etkinlik

dökümanlarının hazırlanması, YÜTBAT Dergisi’nin yayıma hazırlanması
d. Organizasyon Grubu: Etkinliklerin genel çerçevede düzenlenmesi.

Madde 19 – YÜTBAT üyelerinin çalışma birimlerinin herhangi birinde yer alma
zorunlulukları yoktur.
Madde 20 – Çalışma birimleri ilk olağan genel toplantıda tüm YÜTBAT üyelerine tanıtılır,
yer almak isteyen üyelerin dilekçe ile yönetim kuruluna başvurmaları gereklidir.
Madde 21 – Her çalışma biriminin 1 adet koordinatörü bulunur. Bu koordinatör yönetim
kurulu tarafından belirlenir.
Madde 22 – Çalışma birimi koordinatörlüğü seçimi, yönetim kurulu seçimini takip eden ilk
yönetim kurulu toplantısında yapılır.

Madde 23 – Koordinatörlük değişimi yönetim kurulu tarafından dekanlığın bilgisine sunulur.
Madde 24 – YÜTBAT bünyesinde yapılacak her projede bir proje koordinatörü/sorumlusu
bulunur. Bu koordinatör yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Madde 25 – Çalışma birimi ve proje koordinatörleri kendi birimlerinde yürütülen tüm
çalışmalarını yönetim kuruluna raporla bildirir.

YÜTBAT ULUSAL TIP ÖĞRENCİ KONGRESİ:
Madde 26 –Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi her yıl YÜTBAT tarafından düzenlenir.
Madde 27 – YÜTBAT yönetim kurulu, Kongre Başkanı’nı seçer. Kongre başkanlığına her
aktif YÜTBAT üyesi aday olabilir.
Madde 28 – Kongre başkanı/kongre eş başkanları, öğrenci kongresinin düzenlenmesinden
sorumludur.
Madde 29 – Öğrenci Kongresi Grubu’nun oluşturulmasından kongre başkanı/kongre eş
başkanları sorumludur. Öğrenci kongresinde yer almak isteyen YÜTBAT üyeleri, dilekçe ile
yönetim kuruluna başvurur. Görev dağılımını kongre başkanı belirler.
Madde 30 – Öğrenci kongresi başkanı, yönetim kuruluna düzenli olarak aylık rapor verir.
Yönetim kurulu, kongre başkanını denetlemekle yükümlüdür.

TOPLANTILAR:
Madde 31 – Olağan genel toplantılar tüm YÜTBAT üyelerine açıktır. Olağan genel
toplantılar, eğitim – öğretim yılının başlangıcını takiben her ayın ilk haftası, yönetim
kurulunca belirlenen tarih, saat ve yerde yapılır.
Madde 32 – Yönetim kurulu, olağan genel toplantı tarih, saat ve yerini 10 gün öncesinden
sınıf temsilcilerine duyurmakla yükümlüdür.
Madde 33 – Olağan dışı durumlar olduğu takdirde sınıf temsilcileri yönetim kurulu tarafından
bilgilendirilir.
Madde 34 – Çalışma birimleri/proje toplantıları her birimin etkinlikleri çerçevesinde yapılır.
Çalışma birimi koordinatörleri toplantı taleplerini yönetim kuruluna bildirirler. Yönetim
kurulu gerekli duyuruların sınıf temsilcileri tarafından yapılmasını sağlar.
Madde 35 – Yönetim kurulu toplantıları her eğitim – öğretim yarı yılında en az 2 kez yapılır.
Tarih, saat ve yer yönetim kurulu üyeleri tarafından belirlenir.
Madde 36 – Yönetim kurulu toplantılarına danışma ve denetleme kurulu üyeleri de katılır.
Alınacak kararlarda oy kullanma hakkına sahiptirler.

Madde 37 – YÜTBAT yönetim kurulu tüm toplantılara katılır.
Madde 38 – Tüm toplantılarda görüşülen konular ve alınan kararlar Yazman tarafından kayıt
edilir ve toplantı bitiminde dekanlığa bir rapor olarak sunulur, onayı talep edilir. Onaylanan
raporun bir kopyası da Genel Sekreter tarafından saklanır.
Madde 39 – Kararlar oy çoğunluğuyla alınır. Oy eşitliği durumunda yönetim kurulu
başkanının oyu, iki oy sayılır.

GELİRLER ve HARCAMALAR:
Madde 40 – YÜTBAT bir tıp fakültesi öğrenci topluluğu olarak herhangi bir gelir kaynağına
sahip değildir.
Madde 41 – YÜTBAT tıp fakültesine bağlı bir topluluktur. Yapılacak projelerin bütçe
onayları YÜTF Dekanlığı’ndan alınır. Proje/etkinlikler için yapılacak gerekli harcamalar, bir
bütçe raporu ile yönetim kurulu tarafından Danışma Kurulu’na sunulur.

EK MADDELER:
Madde 42 – Bireysel öğrenci proje taleplerini YÜTBAT bünyesinde yapmak isteyen YÜTF
öğrencileri, bu taleplerini dilekçe ile yönetim kurulu aracılığıyla dekanlığa sunar. Dekanlık
onayı alınmasını takiben proje/etkinlik yürütülmesi başlanır ve bu kişiler “proje/etkinlik
sorumlusu” olarak sayılır.
Madde 43 – YÜTBAT bünyesinde yürütülen bireysel proje/etkinliklerin sorumlu üyeleri,
herhangi bir tüzük ya da yönetim kurulu değişikliklerinden bağımsız olarak proje/etkinlik
bitimine değin görevlerine devam eder.
Madde 44 – Yönetim, danışma ve denetleme kurulu mensupları ve işleyişi, tüzükte yer alan
maddeler ile YÜTBAT tarafından planlanmış, dekanlığa bildirilmiş ve onay alınmış tüm
etkinliklere her YÜTBAT üyesinin itiraz hakkı mevcuttur.
Madde 45 – Yapılacak itirazlar, T.C. Yeditepe Üniversitesi Yönetmeliği’nde belirtilen
maddeler doğrultusunda, YÜTF Dekanlığı’na yapılır ve işleme sokulur.
Madde 46 - Yukarıdaki maddelerde belirtilen aktif üyeler şu şekilde belirlenir:
-Yıl içindeki toplantılara 2/3 katılma zorunluluğu,
-YÜTBAT olarak yapılan çalışmalarda (etkinlik,kongre vs) etkin bir şekilde en az 2
kere görev alma,

-Bu maddeler göz önünde bulundurularak yönetim kurulundan onay alan kişiler aktif
YÜTBAT üyesi olarak kabul edilir.
Madde 47- YÜTBAT yönetim ve işleyişi EK-1’de şematize edilmiştir.

EK-1

Proje ve kongre
çalışmalarının sunumu

Denetleme

Denetleme

Rapor

Denetleme

Rapor

