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BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Başkent Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Yanık,
Yangın ve Doğal Afetler Enstitüsünün amaçları, faaliyet alanları, organları, organlarının görevleri ve çalışma
şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Başkent Üniversitesi Yanık, Yangın ve Doğal Afetler Enstitüsünün
amacına, faaliyetlerine, organlarına, 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 ve 14
üncü maddeleri ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 33 üncü
maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Enstitü: Başkent Üniversitesi Yanık, Yangın ve Doğal Afetler Enstitüsünü,
b) Enstitü Kurulu: Başkent Üniversitesi Yanık, Yangın ve Doğal Afetler Enstitüsü Kurulunu,
c) Laboratuvar: Enstitüye bağlı olarak kurulan hizmet laboratuvarlarını,
ç) Müdür: Başkent Üniversitesi Yanık, Yangın ve Doğal Afetler Enstitüsü Müdürünü,
d) Rektör: Başkent Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Başkent Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Başkent Üniversitesi Yanık, Yangın ve Doğal Afetler Enstitüsü Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Enstitünün Amaçları ve Faaliyet Alanları
Enstitünün amaçları ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Enstitünün amacı; Türkiye’nin önemli sorunlarından biri olan yanık, yangın ve doğal
afetler konusunda, eğitim, araştırma ve uygulama yapmak üzere proje hazırlamak, ulusal ve uluslararası
kuruluşlarla işbirliği sağlamak, öğretim üyesi değişimi ve benzeri faaliyetleri yapmak ve yapılmasına katkıda
bulunmaktır.
(2) Enstitünün faaliyet alanları şunlardır:
a) Yanık kazalarının önlenmesi ve oluşan vakaların tedavi edilmesi amacıyla, Enstitüye bağlı laboratuvarlar
kurmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
b) Yanık konusunda uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak yanıklı hastaların tedavisinin en etkin
biçimde yapılmasını sağlamak,
c) Projeler hazırlamak ve bu projelerin uygulanması safhasında koordinasyon hizmetlerini yürütmek,
ç) Yanıkla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim kurumları kurmak,
d) Yanık kazalarının önlenmesi için yaygın medya kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla
toplumu bilgilendirmek,
e) Enstitüye bağlı araştırma-geliştirme ve hizmet laboratuvarları açmak, araştırma-geliştirme sonuçlarını
uygulamaya aktarmak amacıyla işletmeler kurmak ve/veya ortak olmak,
f) Yanık, yangın ve doğal afetler gibi alanlarda araştırma yapan ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile vakıflar
ve dernekler gibi benzeri diğer tüzel kişilerle iş birliği yapmak, bilgi, malzeme ve araştırmacı değişimi sağlamak,
ortak bilimsel toplantılar düzenlemek, bilimsel yayın yapmak, elde edilen araştırma sonuçlarının uygulanmasına
yardımcı olmak, gerektiğinde uygulama yapmak, yeni malzeme, ürün veya sürecin üretim safhasına geçmesi için
katkıda bulunmaktır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Enstitünün Organları ve Görevleri

Enstitünün organları
MADDE 6 – (1) Enstitünün organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Enstitü Kurulu,
c) Yönetim Kurulu.
Müdür
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MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için atanır. Süresi
biten Müdür yeniden atanabilir. Müdürün istifa etmesi veya altı aydan fazla süre ile görev yapamaz hale gelmesi
halinde, üç yıl için aynı usulle yeni Müdür atanır.
(2) Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en fazla iki kişinin Müdür tarafından Müdür
yardımcısı olarak atanmaları Rektörlüğe teklif edilir. Aynı usulle Müdür yardımcılarının görevine son verilebilir.
Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Süresi biten Müdür yardımcısı yeniden atanabilir. Herhangi bir
nedenle Müdürün görevinin sona ermesi halinde yardımcılarının görevi de sona erer.
(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır.
Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Enstitü ve birimlerinin faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden ve
denetiminden Rektöre karşı birinci derecede sorumlu olup görevleri şunlardır:
a) Enstitüyü temsil etmek ve idari işleri yürütmek,
b) Enstitü kurullarına başkanlık etmek, Enstitü kurullarının kararlarını uygulamak, Enstitü birimlerinin
düzenli ve eşgüdüm içerisinde çalışmasını sağlamak,
c) Her akademik yıl sonunda ve istenildiğinde Enstitünün genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor
vermek,
ç) Enstitünün ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, Enstitü bütçesi ile
ilgili öneriyi Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,
d) Enstitünün birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim yapmak,
e) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapmak.
Enstitü Kurulu
MADDE 9 – (1) Enstitü Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür yardımcıları ile Yanık, Yangın ve Doğal
Afetler konuları ile ilgili Üniversitenin anabilim dalı başkanlarından oluşur.
Enstitü Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Enstitü Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki defa toplanır ve görevleri
şunlardır:
a) Yıllık çalışma planlarını ve programlarını inceleyerek son şeklini vermek ve uygulamaya yönelik kararlar
almak,
b) Enstitünün faaliyet alanındaki çalışmaları değerlendirmek, faaliyet alanlarındaki sorunlar üzerinde
çalışmak ve çözüm yollarını tespit etmek,
c) Enstitü Yönetim Kuruluna üye seçmek,
ç) Enstitünün çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli tedbirlerin alınmasını karara bağlamak,
d) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Enstitü Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür yardımcıları ile Müdür
tarafından gösterilecek altı Üniversite öğretim üyesi arasından Enstitü Kurulu tarafından seçilecek üç öğretim
üyesinden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin
yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere, aynı usulle yeni bir üye seçilir.
(2) Enstitü Yönetim Kurulu Müdürün çağrısı üzerine toplanır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) İdari esasların uygulanmasında Müdüre yardım etmek,
b) Enstitünün amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda her türlü bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini
ve bu faaliyetlerle ilgili esasları planlamak ve uygulanmasını sağlamak,
c) Gerekli hallerde, Enstitünün faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bu grupların
görevlerini düzenlemek,
ç) Enstitüye bağlı laboratuvar açılması faaliyetlerini planlamak ve yürütmek,
d) Enstitünün yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,
e) Müdür tarafından Enstitü yönetimi ile ilgili getirilen işlerde karar almak,
f) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
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MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkent Üniversitesi Rektörü yürütür.
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