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YÖNETMELİK

Kütahya Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes�nden:

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DİL VE KONUŞMA
BOZUKLUKLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Kütahya Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes� D�l ve Konuşma

Bozuklukları Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n amaçlarına, faal�yet alanlarına, yönet�m organlarına, yönet�m
organlarının görevler�ne ve çalışma şekl�ne �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; Kütahya Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes� D�l ve Konuşma Bozuklukları

Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n amaçlarına, faal�yet alanlarına, yönet�m organlarına, yönet�m organlarının
görevler�ne ve çalışma şekl�ne �l�şk�n hükümler� kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k; 4/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 7 nc�

maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (d) bend�n�n (2) numaralı alt bend� �le 14 üncü maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Merkez: Kütahya Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes� D�l ve Konuşma Bozuklukları Uygulama ve Araştırma

Merkez�n�,
b) Müdür: Merkez�n Müdürünü,
c) Rektör: Kütahya Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes� Rektörünü,
ç) Ün�vers�te: Kütahya Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes�n�,
d) Yönet�m Kurulu: Merkez�n Yönet�m Kurulunu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkez�n Amaçları ve Faal�yet Alanları

Merkez�n amaçları
MADDE 5 – (1) Merkez�n amaçları şunlardır:
a) D�l ve konuşma bozukluğu neden�yle Merkeze başvuru yapan k�ş�ler� değerlend�rmek, b�reysel ya  da grup

hal�nde d�l ve konuşma terap�s� programları düzenlemek, bu programları uygulayarak d�l ve konuşma terap�s� yapmak,
k�ş�ler�n özell�ğ�ne göre d�l ve konuşma sorunları hakkında kend�s�ne ya da yakınlarına danışmanlık yapmak.

b) D�l ve konuşma bozukluklarının değerlend�r�lmes� ve terap�s� �le �lg�l� temel ve uygulamalı araştırmalar
yapmak, ulusal ya da uluslararası kamu ya da özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen projelerde ortak
araştırmalar yapmak.

c) Yapılan araştırmalar çerçeves�nde d�l ve konuşma bozukluklarının g�der�leb�lmes� �ç�n kanıta dayalı terap�
programları gel�şt�rmek ve uygulamak.

ç) L�sans ve l�sansüstü düzeyde d�l ve konuşma terap�s� alanında eğ�t�m-öğret�m gören öğrenc�lere ve d�l ve
konuşma bozuklukları ya da terap�s� alanında çalışan terap�stlere, araştırmacılara uygulama alanı yaratmak ve
danışmanlık yapmak.

d) L�sans ve l�sansüstü düzeyde d�l ve konuşma terap�s� alanında eğ�t�m-öğret�m gören öğrenc�ler�n tez 
çalışmalarını ve b�l�msel araştırmalarını desteklemek, gel�şt�rmek ve onlara gerekl� olan çalışma ver�ler�n�n elde
ed�lmes� �ç�n �lg�l� c�hazları tem�n etmek.

e) D�l ve konuşma bozuklukları �le �lg�l� Ün�vers�te �ç�nde �lg�l� b�r�mler arasında gerekl� �ş b�rl�ğ�n� sağlamak.
Merkez�n faal�yet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez�n faal�yet alanları şunlardır:
a) Merkez tarafından ver�len h�zmetler�n ve uygulama programlarının etk�l�l�ğ�n� değerlend�rmek üzere 

araştırmalar yapmak.
b) D�l ve konuşma bozuklukları alanında değerlend�rme ve terap� sürec�nde kullanılmak üzere planlanan

yöntemler�n kl�n�k kullanımlarını test etmek ve kl�n�k ortamlarda uygulanmasını sağlamak.
c) Planlanan araştırma amaçlarını gerçekleşt�rmek üzere ulusal ve uluslararası kamu ve özel kurum ve

kuruluşlarla   projeler gerçekleşt�rmek, araştırma grupları oluşturmak ve b�l�m �nsanları �le çalışmalar yapmak.



ç) D�l ve konuşma bozuklukları alanında sem�ner, çalıştay, kongre ve sempozyum düzenlemek ve bunlara
katılmak.

d) D�l ve konuşma terap�st� unvanı olan k�ş�ler �ç�n �ler� düzey uzmanlık kursları düzenlemek.
e) Yapılan araştırma ve uygulama sonucunda elde ed�len b�l�msel ve tekn�k bulguları raporlamak, b�l�msel

derg�, k�tap, bülten ve benzer� ortamlarda yayımlamak, kamuoyunu yazılı ya da sözlü olarak b�lg�lend�rmek, görüş
b�ld�rmek, �lg�l� kurum ve kuruluşlara danışmanlık yapmak.

f) D�l ve konuşma bozukluğu olan b�reyler�n yakınlarına yönel�k eğ�t�m programları düzenlemek ve yürütmek.
g) D�l ve konuşma terap�s� alanında �ht�yaç duyulan konularda kamu kurum ve kuruluşlarına danışmanlık

h�zmet� vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkez�n Yönet�m Organları ve Görevler�

Merkez�n yönet�m organları
MADDE 7 – (1) Merkez�n yönet�m organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönet�m Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Ün�vers�ten�n öğret�m üyeler� arasından Rektör tarafından üç yıl �ç�n görevlend�r�l�r.

Görev süres� sona eren Müdür, aynı usulle yen�den görevlend�r�leb�l�r.
(2) Müdürün öner�s� �le kend�s�ne çalışmalarında yardımcı olmak üzere Ün�vers�ten�n öğret�m elemanlarından

b�r k�ş� Rektör tarafından müdür  yardımcısı olarak görevlend�r�l�r. Müdür yardımcısı, Müdürün bulunmadığı
zamanlarda Müdüre vekalet  eder. Süres� b�ten müdür yardımcısı tekrar görevlend�r�leb�l�r. Müdür gerekt�ğ�nde
yardımcısının değ�şt�r�lmes� �ç�n Rektöre tekl�fte bulunab�l�r. Müdürün görev� sona erd�ğ�nde müdür yardımcısının da
görev� sona erer. Müdürün altı aydan fazla görev�n�n başında bulunamadığı durumlarda görev� sona erer.

Müdürün görevler�
MADDE 9 – (1) Müdürün görevler� şunlardır:
a) Merkez� amaçları doğrultusunda yönetmek.
b) Merkez� tems�l etmek.
c) Yönet�m Kurulunu toplantıya çağırmak, gündem� hazırlamak, Yönet�m Kuruluna başkanlık etmek ve

Yönet�m Kurulunda alınan kararların ve çalışma programlarının uygulanmasını sağlamak.
ç) Merkez�n tüm çalışmalarını düzenlemek, plan, proje ve merkez programını hazırlamak, çalışma

programlarının ve raporlarının düzenlenmes�n� ve uygulanmasını yönetmek.
d) Uygulanan merkez faal�yetler�ne �l�şk�n koord�nasyonu sağlamak.
e) Yapılan çalışmalar hakkında Yönet�m Kurulunu b�lg�lend�rmek.
f) Merkez�n ödenek, �dar� ve akadem�k personel �ht�yaçlarını, gerekçes� �le b�rl�kte Rektöre b�ld�rmek.
Yönet�m Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönet�m Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı �le Ün�vers�te öğret�m elemanları arasından

Müdür tarafından tekl�f ed�len ve Rektör tarafından görevlend�r�len üç üye olmak üzere toplam beş k�ş�den oluşur.
Yönet�m Kurulu üyeler�n�n görev süres� üç yıldır. Süres� b�ten üyeler tekrar görevlend�r�leb�l�r. Herhang� b�r nedenle
görev�nden ayrılan üyen�n yer�ne kalan sürey� tamamlamak üzere aynı yöntemle yen� b�r üye görevlend�r�l�r. Yönet�m
Kurulu yılda en az �k� kez ve Müdürün çağrısıyla gerekt�ğ�nde toplanır. Yönet�m Kurulunda oylamalar açık yapılır ve
kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönet�m Kurulunun görevler�
MADDE 11 – (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez�n eğ�t�m, öğret�m, b�l�msel araştırma, danışmanlık ve yayım faal�yetler�n�n planlanması 

konularında karar almak.
b) Faal�yet raporunun düzenlenmes�ne �l�şk�n esasları tesp�t etmek ve sunulan raporu değerlend�rmek.
c) Merkez�n bütçes�n� hazırlamak.
ç) B�r sonrak� döneme a�t çalışma programının düzenlenmes�ne �l�şk�n esasları tesp�t etmek.
d) Merkez�n faal�yet alanları kapsamındak� çalışmaları planlamak ve yürütmek.
e) Merkez�n yıllık faal�yet raporunu ve çalışma programını Rektörlüğe sunmak.
f) İlg�l� mevzuat hükümler�ne göre ver�len d�ğer görevler� yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Personel �ht�yacı
MADDE 12 – (1) Merkez�n akadem�k, tekn�k ve �dar� personel �ht�yacı Müdürün öner�s� �le 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddes�ne göre Rektör tarafından görevlend�r�lecek personel tarafından karşılanır.
Harcama yetk�l�s�



MADDE 13 – (1) Merkez�n harcama yetk�l�s� Rektördür. Rektör bu yetk�s�n� kısmen veya tamamen  Müdüre
devredeb�l�r.

Ek�pman ve dem�rbaşlar
MADDE 14 – (1) Ek�pman ve dem�rbaşlar Rektör tarafından Merkez kullanımına ver�l�r.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde, �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� �le Senato ve

Yönet�m Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Kütahya Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


