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E.Ü. TIP FAKÜLTE sı HÜCRESEL TEDAvi VE REJENERATİF
KOMİSYONU YÖNERGESİ

TIP

BİRİNCİ BÖLÜM
Yönergenin Amacı, Kapsamı ve Tanımlar
Amaç:

.
~

Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hücresel Tedavi ve
Rejeneratif Tıp Komisyonu ile ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek, komisyonun teşkilatlanma,
işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarını tanımlamaktır .
Kapsam:
Madde 2- Bu yönerge, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağlı Hücresel Tedavi ve
RejeneratifTıp Komisyonu ve ilgili faaliyet ve esasları kapsar.
Tanımlar:

•

Madde 3- Bu yönergede geçen kavram ve terimlerin tanımları aşağıda belirtilmiştir.
a) Dekan: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı'dır.
b)Yönetim Kurulu: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hücresel Tedavi ve RejeneratifTıp
Komisyonu asil üyeleridir.
c) Koordinatör: Yönetim Kurulu Başkanıdır.
d) Koordinatör Vekili: Koordinatörünün görevinde olmadığı durumlarda görevlerine vekalet
etmek üzere koordinatör tarafından belirlenir.
e) Sekreter: Asil Komisyon üyeleri arasından gönüllülük esasıyla görevlendirilir .
İKİNcİ BÖLÜM
Hücresel Tedavi ve RejeneratifTıp

Komisyonu Organları

Yönetim Kurulu:
Madde 4a) Kuruluş ve işleyişi: Yönetim Kurulu, Dekan tarafından Tıp Fakültesi'nden seçilen 10
asil öğretim üyesi, AREL ve Etik Kurulun görevlendirdiği iki doğal üye olmak üzere,
toplam 12 öğretim üyesinden oluşur. Bu öğretim üyelerinden birisi Dekan tarafından
koordinatör olarak atanır; Dekan veya dekan adına dekan yardımcısı / Temel Tıp
Bilimleri koordinatörünün katılmadığı toplantılara başkanlık eder. Yönetim Kurulu ve
Koordinatör iki yıl süre ile atanır. Üye değişimleri dekan tarafından değerlendirilir.
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Yönetim Kurulu olağan olarak her ayın 2. haftasımn Çarşamba günü saat 10.00 da toplamr.
Koordinatör gerekli gördüğü hallerde yönetim kurulunu toplantıya çağınr. Herhangi bir
geçerli resmi mazereti bulunmadan yılda 4 (dört) toplantıya katılmayan üyelerin üyelikleri
düşer. Bu durumda Dekan tarafından bir ay içinde yeni üye atamr.
Yönetim kurulunun toplanabilmesi

için salt çoğunluk gerekir. Kararlar toplantıya katılanların

salt çoğunluğu ile alınır. Çekimser oy kullamlamaz.
c) Sorumluluk/arı: Araştırma, yayım, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile
ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenlemek ve tıbbi araştırmalar ve klinik uygulamalara
yönelik danışma, yönlendirme, takip konusunda ilkeleri belirlemektir.
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b) Görevleri: Yönetim kurulu akademik bir organ olup, aşağıdaki görevleri yapar:
(1) Klinik uygulamalar ve bilimsel araştırma faaliyetlerinde öncülük ve damşmanhk yapmak.
(2) Katılımcı, düzenleyici ve denetleyici rol üstlenmek; eğitim - öğretim ile ilgili yayın,
kongre ve kurs düzenlenmesi gibi diğer faaliyetlere ilişkin esasları, plan ve programları
kararlaştırmak.
(2) Dekan tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.

Genel Koordinatör:
Madde 5a) Atanması: Genel koordinatör,
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dekan tarafından iki (2) yıllık süre ile atamr. Süresi biten

genel koordinatör yeniden atanabilir.
b) Görev, yetki ve sorumlulukları: Araştırma ve öğretim kapasitesinin akılcı bir şekilde
kullamlmasında ve geliştirilmesinde, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, klinik uygulamalar
ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde takip edilmesinde, dekana karşı birinci derecede
sorumludur.
(1) Yönetim kuruluna başkanlık etmek, komisyonun yönetim kurulu kararlarını uygulamak ve
birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak.
(2) Her yılın sonunda ve istendiğinde komisyonun genel durumu ve işleyişi hakkında dekana
rapor vermek, gerekli durumda sunum yapmak.
(3) Komisyonun geliştireceği projelerle ilgili olarak bütçe kaynaklarının oluşturulması (kurum içi
ve/veya dışı), sürdürülmesi ve denetlenmesinden sorumlu olmak.
(4) Dekan tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.

ÜÇÜNCÜBÖLÜM
Çalışma Esaslan

Madde 6Üniversite içi, ulusal
komisyona başvurabilir.

ve uluslararası tüm araştırma projeleri değerlendirilmek
Başvuru esasları yönetim kurulu tarafından belirlenir.

üzere

1
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Rejeneratif Tıp ve hücre tedavileri ile ilgili tüm temel, klinik araştırma ve altyapı projelerinin
değerlendirilmesinde görevalır, danışmanlık yapar.

Kurumlararası yardımlaşma
Madde 7Kendi olanakları ile araştırma ve eğitim faaliyetlerini karşılayamadığı takdirde, Ege
Üniversitesinin diğer birimlerinden ve yurtiçi veya dışındaki diğer akademik kurumlar,
bilimselorganizasyonlar ve ticari fımıalardan gerekli yardımı alabilir.
Denetim
Madde 8Komisyonun çalışmaları Dekan ve Dekan Yardımcısıveya Temel Tıp Bilimleri Koordinatörü
tarafindan denetlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
•

Mali Hükümler
GelirKaynakian
Madde 9- Gelir kaynakları;
a) Ege Üniversitesi ve diğer kurumlar (TÜBİTAK, DPT gibi) tarafından desteklenen projelere
ait ödenekler
b) Kurumlarca yapılacak yardımlar,
c) Yayın, kongre ve kurs gelirleri,
d) Bağışlar, vasiyetler ve diğer gelirlerdir.
Mali denetim
Madde 10- Bütçe, genel ve katma bütçeli kurumların tabi olduğu esaslara uygun olarak
denetlenir.
Yürürlük:
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Madde 11- Bu yönerge, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu'nda onaylandığı
tarihte yürürlüğe girer.
BEŞİNcİ BÖLÜM
Yürütme:
Madde 12- Bu Yönergeyi Dekan adına Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Komisyonu'nun
koordinatörü yürütür.

