
 

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

İYİ HEKİMLİK UYGULAMALARI VE SİMÜLASYON MERKEZİ 

(KTÜ-MEDSİM) YÖNERGESİ 
 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi İyi Hekimlik 

Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi (KTÜ-MEDSİM) ile ilgili düzenlemeleri ve programları 

yapmak, bu merkezin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve 

esasları düzenlemektir. 

 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu Yönerge; Karadeniz Teknik Üniversitesi İyi Hekimlik Uygulamaları ve 

Simülasyon Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının 

görevlerine ilişkin hükümleri kapsar. 

 

Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7. 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi hükümlerine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen; 

a) Danışma Kurulu: Karadeniz Teknik Üniversitesi İyi Hekimlik Uygulamaları ve 

Simülasyon Merkezinin Danışma Kurulunu, 

b) Dekan: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını, 

c) Merkez (KTÜ-MEDSİM): Karadeniz Teknik Üniversitesi İyi Hekimlik Uygulamaları ve 

Simülasyon Merkezini, 

ç) Müdür: Karadeniz Teknik Üniversitesi İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon 

Merkezindeki faaliyetlerin tümünün koordinasyonuyla görevlendirilmiş müdür olan kişiyi, 

d) Rektör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörünü, 

e) Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesini, 

f) Yönetim Kurulu: Karadeniz Teknik Üniversitesi İyi Hekimlik Uygulamaları ve 

Simülasyon Merkezi’nin Yönetim Kurulunu, ifade eder. 

 

Merkezin amacı ve faaliyet alanları 

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır; 

a) Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi ile diğer fakülteler arasında iş birliği yapmak 

ve bu işbirliğini geliştirmek, 

b) Tıbbi simülasyon eğitimleri içerisindeki pazar payını arttırarak, Üniversite ve Ülke 

ekonomisine katkı sağlamak. 

c) Dünya çapındaki, tıbbi simülasyon birimleri veya merkezlerinde bulunan evrensel 

standartlar ve niteliklerle rekabet edebilecek bilim insanları, araştırmacılar ve destek personeli 

yetiştirmek. 

ç) Sağlık Bilimleri alanındaki lisans öğrencilerine ve hekim, hemşire, paramedik ve acil tıp 

teknisyenleri başta olmak üzere tüm sağlık profesyonellerine yeterlilik ve yetkinlik kazandırmak, tıbbi 

simülasyon tabanlı eğitim faaliyetlerini geliştirmek, bilimsel araştırmalar ve faaliyetler yapmak, tıbbi 

simülasyon alanında farkındalık oluşturmak. 

d) Toplumun her katmanının sağlık hizmetlerini geliştirecek, yaşam kalitesini ve süresini 

arttıracak, bu merkezin yapısal şartlarına uygun kurslar ve etkinlikler düzenlemek. 

e) Düzenleyici ve karar vericilere, bilimsel kanıta dayalı stratejik bilgi ve bilimsel rapor 

sunmak. 

f) Simülasyon eğitmenlerinin sürekli eğitimini sağlamak, konuya dönük mevcut bilgi ve 

deneyimlerini sürekli güncellenerek merkezin uluslararası standartlarda işleyiş devamlılığını 

sağlamak. 



 

g) Merkez işleyişleriyle ilgili bilgi teknolojisi altyapılarını hazırlayarak ulusal ve uluslararası 

veri tabanlarına uyarlamak; bu alanda ulusal ve uluslararası düzeyde yapılacak girişimlere öncülük 

etmek, küresel düzeyde anahtar teslim çözümler sunmak, bağlantılar kurmak. 

ğ) Üniversitenin iyi hekimlik uygulamaları ve tıbbi simülasyon konusundaki potansiyelini 

uluslararası iş birlikleri ve platformlar aracılığıyla tanıtarak ileri seviyelere taşımak, 

h) Ulusal ve uluslararası diğer araştırmacılar dahil olmak üzere Üniversite ve çevresindeki 

bilim üreten kurumların yapmak istedikleri araştırmalara uygun laboratuar ortamı sağlamak, 

ı) Üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezleri ile Yurt İçi ve Yurt Dışı Mesleki oda, dernek, ve 

kulüpler ile, diğer kurum ve kuruluşlarla ortak araştırma, seminer, konferans, kurs ve benzeri 

faaliyetleri yürütmek. 

 

(2) Bu faaliyetler, Merkezde tanımlanmış ayrıntılı yönergeler üzerinden ilerler. Bunlar; 

a) KTÜ MEDSİM tarafından yürütülmesi planlanan eğitim, kurs, sempozyum, kongre gibi 

faaliyetler, KTÜ MEDSİM Müdürünün veya bu konuda yetkilendirilmiş müdür yardımcısının bilgisi 

ve onayı ile KTÜ resmi web sayfasında veya kurumsal olarak tanımlanmış diğer sosyal platformlarda, 

haber-reklam organlarında ilan edilir. Yeterince ön kayıt olduğunda veya ön kayıt almadan yeterli 

potansiyel tespit edildiğinde, faaliyetlerle ilgili protokol ve sözleşmelerin yürütülmesinden ve 

takibinden, Müdür ve/veya bu konuda Müdürün yetkilendirdiği müdür yardımcısı sorumludur. Gerek 

gördüğünde Müdür bu faaliyetlerle ilgili Yönetim Kurulu’na bilgilendirme yapabilir. 

b) KTÜ MEDSİM bünyesinde yapılacak uygulama ve faaliyetler, tıbbi simülasyon alanındaki 

temel eğitici eğitimleri belgelenmiş öğretim üyesi, uzman, veya personel tarafından yürütülür. 

Personel dışında, müdür ya da bu konuda görevlendirilmiş müdür yardımcılarından birinin yazılı 

izniyle, ilgili alanlarda görevli personelin ya da bu konuda eğitim almış kişilerin refakatinde faaliyetler 

yürütülebilir. 

c) Merkez birimlerinde yürütülen faaliyetlerde, öncelikli olarak o alanla ilgili uzmanlaşmış 

eğiticiler yetkilendirilir. Lüzum halinde bu faaliyetlere, diğer birimler de aktif katkı ve katılım 

sağlayabilir. Bu birimlerin sorumlu öğretim üyeleri olmadığında, sayısal olarak yetersiz kaldığında, ya 

da çeşitli nedenlerden dolayı ilgili alanın işleyişinde aksaklıklar oluştuğunda, diğer birimlerdeki 

öğretim üyeleri müdür tarafından bu alanlarda da yetkilendirilebilir. 

 

Merkezin yönetim organları 

MADDE 6– (1) Merkezin yönetim organları şunlardır; 

a) Müdür. 

b) Yönetim Kurulu. 

c) Danışma Kurulu. 

 

Müdür ve görevleri 

MADDE 7- (1) KTÜ Tıp Fakültesi Dekanı; KTÜ Tıp Fakültesinden tıbbi simülasyon alanında 

ulusal ve uluslararası eğitimlere katıldığı belgelenmiş öğretim üyeleri arasından üç kişiyi, müdür adayı 

olarak Rektörlüğe önerir. Bu üç kişiden biri Rektör tarafından müdür olarak üç yıl süre ile atanır. 

Süresi biten müdür yeniden atanabilir. Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların 

düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu 

konularda gerekli önlemlerin alınmasından Dekan ve Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. 

 
(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezi oluşturan 

birimlerde görevli öğretim elemanları veya tıp eğitimi anabilim dalında görevli öğretim üyeleri 

arasından iki kişi üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör 

gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir. 

 

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak 

bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde 

yardımcılarının da görevi sona erer. 

 
(4) Müdürün görevleri şunlardır; 

a) Merkezi temsil, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek, 



 

b) Kurulları toplantıya çağırmak ve gündemlerini belirlemek, 

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak, 

ç) Her öğretim yılı sonunda veya istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki 

Gelişim Raporunu, Dekana ve gerekirse Rektöre sunmak, 

d) Simülasyon Merkezinde yapılacak tüm faaliyetleri değerlendirerek uygunluğuna karar 

vermektir. 

 

Yönetim Kurulu 

MADDE 8- (1) Yönetim Kurulu Başkanlığını Merkez Müdürü yapar. Müdür yardımcıları 

Yönetim Kurulunun doğal üyeleridir. KTÜ Tıp Fakültesi öğretim üyeleri arasından tercihen tıbbi 

Simülasyon alanında eğitim almış olan en az üç öğretim üyesi ve gerek görülürse tıp fakültesi harici 

fakültelerden en fazla üç öğretim üyesi olmak üzere toplam altı kişi, Dekanının önerisi ile, Rektör 

tarafından görevlendirilir. 

 

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üye yeniden 

görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak 

üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. 

 

(3) Yönetim Kurulu, en az ayda bir kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün 

yazılı çağrısı üzerine salt çoğunluk sağlanarak toplanır. Yönetim Kurulu tarafından alınması oylanan 

kararlar onaylanması için toplantıya katılanların salt çoğunluğu sağlanmalıdır. 

 

Yönetim kurulunun görevleri; 

MADDE 9- (1) Yönetim kurulunun görevleri aşağıdaki gibidir. 

(a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu 

faaliyetlerle ilgili esaslarını görüşmek, 

(b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasında ve uygulanmasında 

Merkez yönetimine yardım etmek, 

(c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını görüşmek, 

(ç) Merkezde faaliyet gösteren akademik personelin eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık 

ve yayın konularındaki isteklerini görüşmek, 

(d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurulmasında ve 

bunların görevlendirilmesinde idareye görüş sunmak, 

(e) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirmek, 

(f) Merkezde yürütülecek tüm faaliyetler hakkında görüş bildirmek. 

 
Danışma Kurulu 
MADDE 10- (1) Merkez Müdürü tarafından gerek Karadeniz Teknik Üniversitesinden, gerek 

diğer kurum ve kuruluşlardan gerekse de özel sektörlerden uygun görülen kişiler üç yıllığına danışma 

kurulu üyesi olarak seçilir. Müdür ve bir müdür yardımcısı ile beraber toplam 11 üye, Danışma 

Kurulunu oluşturur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye 

seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. 

(2) Müdür danışma kuruluna başkanlık eder. Müdürün seçeceği bir müdür yardımcısı danışma 

kurulunun sekretaryasını yürütür. Müdür olmadığında, başkanlığa müdür yardımcısı vekâlet eder. 

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda bir kez olağan, Müdür gerekli gördüğü 

takdirde olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile 

alınır. Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu 

konularda değerlendirmeler yaparak Yönetim Kurulu’na görüş ve önerilerde bulunur. 

 

Personel ihtiyacı 

MADDE 11- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 

13/b-4 maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. 

 

Hüküm bulunmayan haller ve son hükümler 



 

MADDE 12- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri 

ile Senato kararları uygulanır. 

(2) Üniversitemiz Senatosunun 29.12.2017 tarih ve 286 sayılı kararı ile kabul edilen Karadeniz 

Teknik Üniversitesi İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi Yönergesi yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

 

Yürürlük ve yürütme 
MADDE 13- (1) Bu Yönerge, Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından kabul 

edildikten sonra yürürlüğe girer.  

(2) Bu Yönerge hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür. 

Geçici Maddeler 

GEÇİCİ MADDE 1- Bu yönerge yürürlüğe girdikten sonra, yeni yönetim kurulu 

görevlendirilinceye kadar, önceki yönetim kurulunun görevleri bu yönerge uyarınca devam eder.  


