NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÜROLOJİK TAŞ HASTALIKLARI TANI VE
ENDOSKOPİK TEDAVİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Merkezin amacı; ülkemizde yaygın olarak görülen ürolojik taş hastalıklarının
önlenmesi, buna yönelik araştırmaların yürütülmesi, mevcut taş hastalarının tedavisinde extracorporeal
shock wave lithotripsi (eswl) ve endoskopik tüm taş tedavi modalitelerinin geliştirilmesini ve
uygulanmasını sağlamaktır.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu yönetmelik; Necmettin Erbakan Üniversitesi Ürolojik Taş hastalıkları tanı
ve endoskopik tedavi merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine
ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik 2547 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi J fıkrasında tanımlanan,
7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Necmettin Erbakan Üniversitesi Ürolojik Taş Hastalıkları Tanı ve Endoskopik
Tedavi Merkezi yönetmeliğini,
b) Müdür: Merkez Müdürünü,
c) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: Necmettin Erbakan Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Faaliyet Alanları
Merkezin Organları
MADDE 5- (1) Merkezin organları;
a) Merkez müdürü
b) Merkez müdür yardımcıları
Merkez müdürü
MADDE 6- (1)
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.
b) Merkez müdürü çalışmalarda kendisine yardımcı olmak üzere, ilgili öğretim elemanları
arasından 3 yıl için görevlendireceği en fazla iki yardımcısı bulunur. Müdür gerektiğinde
yardımcılarını değiştirebilir.

Faaliyet Alanları
MADDE 7- (1) Merkezin kuruluş amacını gerçekleştirmek için başlıca faaliyet alanları
aşağıda belirtilmiştir.
a) Türkiye de ve özellikle Konya da ürolojik endoskopik taş tedavisi uygulamasını yapacak
asistan ve uzmanların yetişmesi için eğitimlerini sağlamak, bu konuda eğitilen ürologlara sertifika
vermek
c) Bu alanda ulusal ve uluslararası çeşitli bilimsel faaliyetlere katılmak ve desteklemek, yurt
içi ve yurtdışı eğitim programları, konferanslar, kongreler ve sempozyumlar düzenlemek

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda merkez yönetiminin belirlediği diğer faaliyetlerde
bulunmak.
Merkez çalışma gurupları
MADDE 7- (1) Gerektiği durumlarda taş tedavisi içerisinde yer alan ESWL, Pekütan,
miniperk, mikroperk, laparoskobik ve robotik taş tedavi gurupları oluşturulabilir. Saha çalışmaları,
tarama grupları da bu çalışma grubundan oluşturulur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Personel İhtiyacı
MADDE 12- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun
13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Genel hükümler
MADDE 13- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile, Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü
yürütür.

