EGE ÜNİVERSİTESİ ORGAN NAKLİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

KURULUŞ
Madde 1-Ege Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesine
göre Yükseköğretim Kurulu kararı uyarınca kurulmuş bulunan “Organ Nakli Uygulama ve
Araştırma Merkezi” hakkında bu yönerge hükümleri uygulanır.
DAYANAK
Madde 2- Bu yönerge “Ege Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezleri Yönetmeliği” nin
11.maddesi uyarınca hazırlanmıştır.
ÇALIŞMA ALANI
Madde 3- Merkezin çalışma alanları;
A)Organ Nakli ile ilgili alanlarda Uygulama ve Araştırmalar:
a-Böbrek nakli ile ilgili uygulama ve araştırmalar,
b-Kornea nakli ile ilgili uygulama ve araştırmalar,
B)Bilimsel olarak naklinde yarar görülen ve gelişmiş ülkelerde uygulanarak
başarılı sonuçlar alınmış ve Merkezde yapılma olanağı sağlandığı zaman uygulanmak üzere
diğer organ nakilleri( karaciğer , pankreas v.s.)
MERKEZ ORGANLARI
Madde 4- Uygulama ve Araştırma Merkezinin organları “Merkez Müdürü” ve “Yönetim
Kurulu” dur.
MÜDÜR
Madde 5- Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü tercihen Organ Nakli ile ilgili birimde
çalışan öğretim üyeleri arasından Rektörün onayı ile üç yıl süre için atanır. Süresi biten Müdür
yeniden atanabileceği gibi, süresi dolmadan aynı usulle görevinden alınabilir. Müdürün kendisi
tarafından önerilip, Rektör tarafından atanan bir yardımcısı bulunabilir.
MÜDÜRÜN GÖREVLERİ
Madde 6- a)Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b)Merkezin idari işlerini düzenlemek ve yürütmek, bütçe teklifini hazırlayarak bağlı
bulunduğu Rektörlüğe sunmak.
c)Yurtiçi, yurtdışı Uygulama ve Araştırma Merkezleri ile işbirliğine yönelik
çalışmalar yapmak ve bu amacın tahakkuku için uygun projeleri ve karşılıklı yardımı
gerçekleştirmek.
d)Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kurulu’ nun görüşünü
aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.
YÖNETİM KURULU
Madde 7- Merkez Yönetim Kurulu Müdür dahil 3 kişiden teşekkül eder. Diğer iki üye tercihen
öğretim üyeleri arasından müdür tarafından önerilip, Rektörce üç yıl süre ile atanır.
Yönetim Kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve çoğunlukla karar verir. Ayda en az bir
defa Müdürün daveti üzerine toplanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
Madde 8- a)Bu yönergeye ve kuruluş amacına uygun çalışma düzenini tesbit etmek,
b)Kuruluş amacına uygun başvuruları inceleyip uygulama safhasına sokmak,
c)Mevcut imkanları değerlendirerek Uygulama ve Araştırma alanları konusunda
ayrıntılı kararları almak,
d)Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunmak,
e)Döner sermaye kapsamına dahil gelirlerin ilgili mevzuata göre dağıtımı ve merkez
ihtiyaçlarında kullanımında gerekli teklifi yapmak,
f)Araştırma ve Uygulama konusunda proje teklifinde bulunan öğretim elemanlarının
yapacakları mali destek taleplerini karara bağlamak ve ilgili kuruluşa intikalini sağlamak.
Madde 9-Müdür görevi başında bulunmadığı zaman müdür yardımcısını vekil bırakır. Müdür
yardımcısı da bulunmazsa Yönetim Kurulu üyelerinden biri vekil olarak bırakılır.
Madde 10-Merkezin Döner Sermaye kapsamındaki hizmetlerinde Üniversite Hastanesi Döner
Sermaye Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Organ Nakli Uygulama ve Araştırma faaliyetleri döner sermaye gelir ve giderleri döner
sermaye bütçesi içinde ayrı faaliyet halinde gösterilir.
Madde 11-Bu Yönergede bulunmayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.
Madde 12-Bu Yönerge hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.
Madde 13-Bu Yönerge Senatoca kabul edildiği 11.10.1988 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

