Üniversitemiz Tıp Fakültesi Çocuk Hematopoietik Kök Hücre Nakli ve Hücresel Tedavi
Merkezi Çalışma Yönergesi hk. 2015.002.004 -Üniversitemiz Tıp Fakültesi Çocuk
Hematopoietik Kök Hücre Nakli ve Hücresel Tedavi Merkezi Çalışma Yönergesi ile ilgili
Sağlık Bilimleri Yönetmelik ve Yönerge Komisyon Başkanlığından gelen 12.12.2014 tarih ve
26 sayılı yazı ve ekleri üzerinde görüşüldü.
Yapılan görüşmeler sonucunda; Üniversitemiz Tıp Fakültesi Çocuk Hematopoietik
Kök Hücre Nakli ve Hücresel Tedavi Merkezi Çalışma Yönergesinin aşağıdaki şekliyle
kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Karar Tarihi: 09/01/2015
Sayfa:2

Toplantı

Sayısı:02

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ÇOCUK HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİ VE HÜCRESEL TEDAVİ
MERKEZİ
ÇALIŞMA YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 (1) Bu Yönerge’nin amacı; Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’na bağlı
olarak kurulan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematopoietik Kök Hücre Nakli ve
Hücresel TedaviMerkezi’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 (1) Bu Yönerge; Tıp Fakültesi Çocuk Hematopoietik Kök Hücre Nakli ve
Hücresel TedaviMerkezi’nin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3(1) Bu Yönerge; Organ ve Doku Nakil Hizmetleri Yönetmeliği ile Kök Hücre
Nakli Merkezleri ve Kemik İliği Nakli Doku Bilgi İşlem Merkezleri Yönergesi’ne dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 (1) Bu Yönerge’de geçen;
a) Aferez Laboratuvarı: Kan elemanları ayırma işlemi yapan laboratuvarı,
b) Bakanlık: TC. Sağlık Bakanlığı’nı,
c) Başhekim: Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü’nü,
ç) Dekan: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı’nı,
d) İşleme Laboratuvarı: Kök hücre ve kan elemanları işleme laboratuvarını,
e) Kalite Sistemi: Ulusal veya uluslar arası düzeydeki kalite yönetim sistemlerini,
f) Kalite Sistemi (Program) Direktörü: Kalite sistemi yönetiminden sorumlu öğretim
üyesini,
g) Konsey: Merkez’in bilimsel konseyini,

ğ) Merkez: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematopoietik Kök Hücre Nakli ve
Hücresel TedaviMerkezi’ni,
h) Merkez Dış Konsültanları: Merkez’e konsültanlık hizmeti veren öğretim üyelerini,
ı) Merkez Eczacısı: Merkez’de görevlendirilen eczacıyı,
i) Merkez Hekimleri: Merkez’de görevlendirilen hekimleri,
j) Merkez Hemşireleri: Merkez’de görevlendirilen hemşireleri,
k) Merkez Kalite Direktörü: Merkez’in kalite sisteminin yönetilmesinden sorumlu
öğretim üyesini,
l) Merkez Kalite Koordinatörü: Merkez’in kalite sisteminin işletilmesinden sorumlu
personeli,
m) Merkez Konsültanları: Çocuk Hematoloji-Onkoloji ve Çocuk Allerji-İmmünoloji
Bilim Dalları öğretim üyelerini,
n) Merkez Koordinatörü: Çocuk hematopoietik kök hücre nakli ve hücresel tedavi
koordinasyonunda görevlendirilen personeli,
Merkez Sorumlusu: Merkez’in sorumlu
ö) Merkez Sorumlu Yardımcısı: Merkez sorumlusunun yardımcısı olan öğretim üyesini,
o) Rektör: Erciyes Üniversitesi Rektörü’nü,
r) Senato: Erciyes Üniversitesi Senatosu’nu,
s) Üniversite: Erciyes Üniversitesi’ni,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin Amacı
MADDE 5 (1) Her türlü çocuk hematopoietik kök hücre nakli ve hücresel tedavi
uygulamasını gerçekleştirmek, bu konudaki temel ve uygulamalı araştırmaları denetleyip
düzenlemek, personelin eğitimini yapmak, becerilerini geliştirmek ve toplumun her kesiminin
bilinçlenmesine yönelik çalışmalar yapmaktır.
Merkezin Faaliyet Alanları
MADDE 6(1)
a) Çocuk hematopoietik kök hücre nakli ve hücresel tedavi alanında yapılan çalışmaları teşvik
etmek, bu alanda araştırma ve uygulama yapan yurtiçi ve yurtdışı personel için gerekli ortam
ve imkânları sağlamak,
b) Merkez’in ilgi alanına giren özel konularda, her türlü eğitim öğretim faaliyeti yapmak ya
da görgü ve bilgisini geliştirmek üzere Rektörlük onayı ile yurtdışına kısa ya da uzun süreli
eleman göndermek, yurtdışından bu amaçla gelenleri kabul etmek,
c) Merkez’in ilgi 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 04.02.2014 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanan “Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği” hükümleri kapsamında
sertifikalar vermek ve faaliyetlerle ilgili yayınlar yapmak,

ç) Merkez’de uygulama ve araştırma için gerekli laboratuvarları kurmak ve diğer imkânları
sağlamak,
d) Yurtiçi ve yurtdışındaki benzer kuruluşlar ve merkezlerle bilgi alışverişinde bulunmak ve
işbirliği yapmak,
e) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer faaliyetlerde bulunmaktır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri
Merkezin Organları ve Görevleri
MADDE 7(1) Merkezin organları şunlardır;
a) Merkez Sorumlusu
b)
c)
ç)
d)
e)
f)
g)
ğ)
h)
ı)

Merkez Sorumlu Yardımcısı
Merkez Konseyi
Merkez Hekimi
Merkez Eczacısı
Merkez Hemşiresi
Merkez Koordinatörü
Merkez Kalite Direktörü
Merkez Kalite Koordinatörü
Merkez Dış Konsültanları
Diğer Personel
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Merkez Sorumlusu ve Yardımcısı
MADDE 8 (1) Bakanlık mevzuatına uygun olarak, Çocuk Hematoloji Bilim Dalından bir
öğretim üyesi, Dekan tarafından Merkez Sorumlusu olarak görevlendirilir.
(2) Çocuk Hematoloji Bilim Dalından bir öğretim üyesi Dekan tarafından Merkez Sorumlu
Yardımcısı olarak görevlendirilir.
(3)MerkezSorumlusuve
Y ardımcısıüçyılsüreylegörevyapar.
MerkezSorumlusu’nun
görevisonaerdiğinde Yardımcısınıngörevidekendiliğinden sonaerer.GörevsüresibitenMerkez
Sorumlusu
veYardımcısıaynıusulleyenidengörevlendirilebilirveyagörevsüresininbitimindenönce
görevdenalınabilir.
Merkez Sorumlusu ve Yardımcısının Görevleri
MADDE 9(1) Hasta takip ve tedavi konusundaki iş ve işlemlerin yönetimi, çocuk
hematopoietik kök hücre nakliyle ilgili eğitim faaliyetlerinin düzenlenip denetlenmesi, ilgili
mevzuat hükümlerinin uygulanması ve takip edilmesinden sorumludur.
(2) Merkez Sorumlu Yardımcısı, Merkez Sorumlusu’na Merkez’in faaliyetlerinin
düzenlenmesinde yardım eder ve bulunmadığı durumlarda vekalet eder.
Çocuk Hematopoietik Kök Hücre Nakli ve Hücresel Tedavi Konseyi

MADDE 10 (1) Konsey, Merkez’de görevli tüm hekimlerden oluşur.
(2) Konsey, nakil endikasyonlarının konulması, tanı, tedavi ve takip süreçlerinin planlanması
ve değerlendirilmesinden sorumludur.
(3) Konsey’in aldığı tüm kararlar katılımcılar tarafından imzalanarak kayıt altına alınır.
(4) Konsey’in toplanma sıklığı, haftada en az bir kez olmak üzere ihtiyaca göre belirlenir.
Konsey en az üç üyeyle toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.
Oylamada eşitlik olduğu takdirde Merkez Sorumlusu’nun oyu yönünde karar verilir.
(5) Konsey ayrıca Merkez’e bağlı sorumlu konsültan hekimlerin görev ve faaliyetlerinin
düzenlenmesinden, Merkez bünyesinde gerçekleştirilen bilimsel araştırma faaliyetlerinin
yürütülmesi ve denetlemesinden sorumludur.
Merkez Hekimleri
MADDE 11 (1) Pratisyen hekim veya Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık
eğitimi gören hekimlerden Merkez’de birim sorumlusu hekim ile birlikte, yatan hastaların
takip ve tedavilerinin yönetilmesinden sorumlu hekimlerdir.
(2) Uzmanlık öğrencileri Dekan tarafından, pratisyen hekimler Başhekim tarafından Merkez
Hekimi olarak görevlendirilir.
Merkez Eczacısı
MADDE 12 (1) Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev
yapan eczacılar arasından, Başhekim tarafından görevlendirilir.
(2) Merkez Eczacısı klinikte yatarak veya ayaktan tedavi görmekte olan hastaların ilaçlarının
temini, güvenli bir şekilde hastalara uygulanması ile tedavi sonrası ilaç etkinliği ve
istenmeyen etkilerin takibinden sorumludur.
Merkez Hemşireleri
MADDE 13 (1) Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev
yapan hemşireler arasından, Başhekim tarafından görevlendirilir ve ilgili mevzuat hükümleri
kapsamında hizmet verirler.
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(a) Fiilen kemik iliği nakli hastasının hemşirelik hizmetlerini yürütmekte olan ve meslekte en
az on yıl tecrübeye sahip, tercihen alanında lisansüstü eğitim yapmış hemşireler arasından
biri, Merkez Sorumlusu’nun önerisiyle Başhekim tarafından, Koordinatör Hemşire olarak
görevlendirilir. Koordinatör Hemşire, kalite yönetim sistemine uygun çalışma prosedürlerinin
yerine getirilmesi ile yükümlüdür.
(b) Fiilen kemik iliği nakli hastasının hemşirelik hizmetlerini yürütmekte olan ve meslekte en
az beş yıl tecrübeye sahip, lisans mezunu hemşireler arasından biri, Merkez Sorumlusu’nun
önerisiyle Başhekim tarafından Merkez Sorumlu Hemşiresi olarak görevlendirilir. Merkez
Sorumlu Hemşiresi yatarak tedavi almakta olan hastalar için, kalite yönetim sistemine uygun
çalışma prosedürlerinin yerine getirilmesi ile yükümlüdür.
Merkez Koordinatörü
MADDE 14 (1)Hematopoietik kök hücre ve hücresel tedavi nakli gereken çocuk hastalar için
nakil öncesinde, nakil sırasında ve sonrasında hematopoietik kök hücre bankaları, Bakanlık ve
uluslararası merkezler ile diğer nakil merkezleri arasındaki koordinasyonu sağlar.

(2) Merkez Koordinatörü lisans mezunu personeller arasından Başhekim tarafından
görevlendirilir.
(3) Merkez Koordinatörünün görevleri şunlardır:
(a) Nakil ve hücresel tedavi endikasyonu konulan hastanın öncelikle kardeşleri olmak üzere
akraba verici taramasını (Aile içi ve/veya genişletilmiş aile taraması) yapmak,
(b) Aile içi ve/veya genişletilmiş aile taraması sonucu uygun verici bulunamadığı takdirde
öncelikle yurt içi verici kaynaklarını taramak, tarama sonucu uygunluk gösteren
hematopoietik kök hücre verici adayı bulunamaması veya tarama süresi bir ayı geçtiğinde,
yurt dışı verici kaynaklarının taramasına başlamak,
(c) Hastanın durumuna göre gönüllü verici talebinin askıya alındığı veya iptal edildiği
durumları Hematopoietik Kök Hücre Bankasına bildirmek,
(ç) Hematopoietik kök hücre ve hücresel tedavi nakli gereken çocuk hastaların tarama ve
eşleştirme raporlarının sonuçlarını Hematopoietik Kök Hücre Bankası’ndan almak,
(d) Eşleşen gönüllü vericilerin, ilk aşamada doku uyumlulukları ve ikinci aşamada nakli
planlayan merkez tarafından hazırlanan raporları inceleyerek nakil için uygun olup olmadığını
Hematopoietik Kök Hücre Bankası’na iletmek,
(e) Nakil yapacak olan başka nakil merkezleri için, gönüllü verici adaylarının verici olarak
uygun olup olmadıklarını inceleyerek bir rapor halinde Ulusal Koordinasyon Merkezleri’ne
sunmak,
(f) Hematopoietik kök hücre nakli ve hücresel tedavi gereken çocuk hastalar için akraba veya
akraba dışı gönüllü verici olmak isteyenleri yönlendirmek,
(h) Yurtdışından gelen hastaların kabul sonrası işlemlerini Erciyes Üniversitesi Sağlık
Uygulama ve Araştırma Merkezi Yurt Dışı Hasta Birimi ile koordineli olarak yürütmektir.
Merkez Kalite Direktörü ve Koordinatörü
MADDE 15 (1) Kalite Direktörü Dekan tarafından Konsey üyesi öğretim üyeleri arasından
görevlendirilir. Kalite Direktörü Merkez’de Kalite Yönetim Sistemi’nin işletilmesinden
sorumludur.
(2) Kalite Koordinatörü, Başhekim tarafından en az lisans mezunu personel arasında
görevlendirilir. Kalite Direktörü’ne bağlı olarak Kalite Yönetim Sisteminin sekretaryasının
yürütülmesinden ve kalite raporlarının hazırlanmasından sorumludur.
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Merkez Dış Konsültanları
MADDE 16 (1) Merkez Dış Konsültanları, Merkez Sorumlusu’nun önerisiyle belirlenen,
Merkez’de yürütülen çalışmalara bilimsel katkı vermek üzere; Hematopatoloji, Çocuk
Enfeksiyon Hastalıkları, Hematogenetik, Mikrobiyoloji, Çocuk İmmünoloji ve diğer katkı
verecek Anabilim/Bilim Dalları öğretim üyeleridir.
(2) Merkez dış konsültanlığı işlemleri Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma
Merkezi Konsültasyon Hizmetleri Yönergesi kapsamında yürütülür.
Merkezde Görevlendirilen Diğer Personel

MADDE 17 (1) Merkez’de, aferez laboratuvarı, işleme laboratuvarı, veri işleme ve araştırma
faaliyetlerinde görev yapacak diğer tüm personel ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak
Başhekim tarafından görevlendirilir.
(2)Aferez Laboratuvarı Personeli: Aferez hekimi, teknik sorumlu, biyolog, hemşire ve diğer
teknikerlerden oluşur.
(3) İşleme Laboratuvarı Personeli: Teknikerler ve biyologlardan oluşur.
(4) Veri İşleme ve Araştırma Personeli: Kayıt ve bilgi işlemede yetkili en az önlisans mezunu
personeldir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel İhtiyacı
MADDE 18 (1) Merkez’in akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri doğrultusunda
Dekanlık ve Başhekimlik tarafından karşılanır.
Yönergede Hüküm Bulunmayan Durumlar
MADDE 19 (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan durumlarda yürürlükteki mevzuat
hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 20(1) Bu yönerge Senato’da kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 21 (1) Bu Yönerge hükümleri Dekan tarafından yürütülür.

