
Hacettepe Üniversitesinden: 

Hacettepe Üniversitesi Doku ve Organ Nakli Eğitim, 
Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

Kuruluş 
Madde 1 — 2547 sayılı Yükseköğrenim Kanununun 3 üncü maddesinin (j) bendi ve 7 nci maddesinin (d) 

bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca ve Hacettepe Üniversitesi Senatosunun 6/3/2002 tarih ve 2002/23 sayılı 
kararı ile önerilen "Hacettepe Üniversitesi Doku ve Organ Nakli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi" 
kurulması Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 17/10/2002 tarih ve 2153/23822 sayılı yazılarıyla uygun 
görülmüştür. 

Amaç 
Madde 2 — Hacettepe Üniversitesine bağlı bir birim olan Merkezin amacı; Hacettepe Üniversitesinin ilgili 

bölüm, anabilim dalları ve ünitelerinin işbirliği ile her türlü doku ve organ nakli uygulamasını çağdaş düzeyde 
gerçekleştirmek, doku ve organ nakli konularındaki yeni gelişmeleri ülkemize aktarmak, temel ve uygulamalı 
araştırmalar yapmak, bu alanda yeni teknikler geliştirmek, organ sağlamak ve toplumun her kesiminin organ 
nakli konusunda bilinçlenmesine yönelik çalışmalarda bulunmaktadır. 

Kapsam 
Madde 3 — Bu Yönetmelik; Hacettepe Üniversitesi Doku ve Organ Nakli Eğitim, Uygulama ve Araştırma 

Merkezinin amaçlarını, organlarını, yönetim yapısını kadrolarını ve Merkezin ulusal ve uluslararası faaliyetleri 
ile ilgili çalışma esaslarını kapsamaktadır. 

Faaliyet Alanları 
Madde 4 — Merkezin kuruluş amacını gerçekleştirmek için başlıca faaliyet alanları aşağıda belirtilmiştir. 
a) Üniversitede doku ve organ nakli alanında araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı yetişmesini 

teşvik etmek ve bunun gerçekleşmesi için gerekli ortam ve olanakları hazırlamak, 
b) İlgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel statülü kuruluşlarca yürütülen 

doku ve organ nakli alanındaki araştırma ve benzeri çalışmalara katılmak ve desteklemek, 
c) İlgi alanına giren konularda bilgi üretimini artırmak ve değişik düzeyde kaliteli insan gücü yetiştirmek 

için eğitim programları, seminerler, konferanslar, kurslar, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek, 
gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili olarak katılımcılara sertifika verilmesi amacıyla Üniversite yetkili organlarına 
teklifte bulunmak ve yayınlar yapmak, 

d) Alanla ilgili araştırma ve uygulamaların yürütülmesi için gerekli laboratuvarları kurmak ve diğer 
olanakları sağlamak, 

e) Doku ve organ temini amacıyla yurt içi ve yurt dışındaki benzer kuruluşlar veya merkezlerle işbirliği 
yaparak, bilgi alışverişinde bulunmak, 

f) Merkezin amaçları yönünde, Merkez Yönetim Kurulunun kararlaştırdığı diğer faaliyetlerde bulunmaktır. 
Organlar 
Madde 5 — Merkezin organları: 
a) Merkez Müdürü, 
b) Merkez Yönetim Kurulu, 
c) Merkez Danışma Kurulu, 
d) Merkez Çalışma Gruplarıdır. 
Merkez Müdürü 
Madde 6 — a) Atanması: Merkez Müdürü, Merkezi oluşturan birimlerde görevli, konu ile ilgili 

çalışmalarıyla tanınan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür 
yeniden görevlendirilebilir. 

Merkez Müdürünün kendisine çalışmalarda yardımcı olmak üzere, Merkezi oluşturan birimlerde görevli 
öğretim elemanları arasından 3 yıl için görevlendireceği en fazla 2 yardımcısı bulunur. Müdür gerektiğinde 
yardımcılarını değiştirebilir. 

b) Görev, Yetki ve Sorumluluklar: Merkez Müdürü, merkezin amaçları doğrultusunda çalışmaların, organ 
vericisi ile transplantasyonu yapacak gruplar arasında koordinasyonun ve organ naklinin organizasyonunun 
sağlanması, organ vericisinin tıbbi izlenimi, aile ilişkileri, organların çıkarılması ve dağıtımı, diğer organ nakli 
merkezleriyle işbirliği ve iletişimin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, merkezin bütün etkinliklerinin gözetim 
ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektör’e karşı birinci derecede sorumludur. Merkezi 
temsil eden Müdür, Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir 



biçimde yürütülmesi ve denetimiyle ilgili gerekli önlemleri alır, Merkez çalışmalarının gerektirdiği 
görevlendirmeleri yapar. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki 
raporunu Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektör’e sunar. 

Müdür görevinden ayrılacağı hallerde yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekalet 6 aydan uzun 
süreli olamaz. Bu takdirde yeni Merkez Müdürü görevlendirilir. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde 
yardımcılarının da görevi sona erer. 

Merkez Yönetim Kurulu 
Madde 7 — a) Kuruluş ve İşleyişi: Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Müdürün belirleyeceği bir 

başkan yardımcısı ile Merkez Müdürü tarafından önerilen, Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri 
arasından Rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilen (5) öğretim üyesinden oluşur. 

Yönetim Kurulu, akademik bir organ olup, Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın 
faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu ayda en az 1 kez ve gerektiğinde 
Merkez Müdürünün çağrısı üzerine toplanır. Merkez Yönetim Kurulunun kararları oy çokluğuyla alınır. 

b) Görevleri: Merkez Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimiyle ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar; 
1- Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar. 
2- Merkez elemanlarının uygulama, araştırma ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde 

bulunur. 
3- Merkez Müdürünün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar alır. 
4- Merkezin faaliyetleri ile ilgili çalışma gruplarını kurar ve bunların görevlerini düzenler. 
5- 2547 sayılı Kanunla verilen diğer görevleri yapar. 
Merkez Danışma Kurulu 
Madde 8 — Merkez Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan ve 

istişari nitelikte görüş bildiren kuruldur. Danışma Kurulu, Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp 
Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanları ile Hemşirelik Müdürlüğü ve ilgili birimlerden Merkez 
Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından seçilen temsilcilerden oluşur. Danışma Kurulu, Merkez 
Müdürünün çağrısı ile toplanır ve Kurula Merkez Müdürü başkanlık eder. 

Merkez Çalışma Grupları 
Madde 9 — Merkez Yönetim Kurulu tarafından Merkez faaliyetlerinin yürütülmesinde yardımcı olmak 

üzere, tamamen yetersiz hale geldiğinde organ nakli ile tedavisi mümkün olan her organ için birer (Kornea, 
Böbrek, Karaciğer, Kalp, Pankreas, Kemik İliği, Akciğer vb.) ve Diyaliz, İmmünoloji, Diagnostik Radyoloji, 
Terapotik-Radyoloji ve laboratuvarları (Hematoloji, Mikrobiyoloji ve Patoloji) için birer çalışma grubu 
oluşturulur. 

Çalışma gruplarında, Merkez Müdürü tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen alanla ilgili 
öğretim üyesi, uzman ve teknik elemanların görev süresi ve grubun yürüteceği çalışmanın niteliğine göre 
görevlendirilecek eleman sayısı Merkez Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. 

Çalışma grupları, iki ayda bir toplanır ve Yönetim Kurulunun belirlediği esaslara göre yürüttükleri 
çalışmalarıyla ilgili raporlarını altı ayda bir Merkez Yönetim Kuruluna sunarlar. 

Kadrolar 
Madde 10 — Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü 

maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlar ile karşılanır. 
Yürürlük 
Madde 11 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 12 — Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 


