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YÖNETMELİK

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

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER 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� Engell�ler Uygulama ve

Araştırma Merkez�n�n amacına, 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� Engell�ler Uygulama ve Araştırma

Merkez�n�n amacına, 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) Danışma Kurulu: Merkez�n Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Kütahya Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes� Engell�ler Uygulama ve Araştırma Merkez�n�,
c) Müdür: Merkez�n Müdürünü,
ç) Rektör: Kütahya Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes� Rektörünü,
d) Ün�vers�te: Kütahya Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes�n�,
e) Yönet�m Kurulu: Merkez�n Yönet�m Kurulunu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkez�n Amacı ve Faal�yet Alanları

Merkez�n amacı
MADDE 5 – (1) Merkez�n amacı; Ün�vers�ten�n �lg�l� bölüm ve anab�l�m dallarının �ş b�rl�ğ� �le yurt �ç�nde ve

yurt dışında engell� b�reyler�n sorunlarıyla �lg�l� her alanda araştırma yapmak ve eğ�t�me yönel�k faal�yetlerde
bulunmak, engell� b�reyler�n sorunlarına karşı duyarlılık gel�şt�rmek ve farkındalık oluşturmak, yaşam kal�teler�n�n
�y�leşt�r�lmes� �ç�n stratej�ler gel�şt�rmek ve uygulamak; bu konular �le �lg�l� çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlarla �ş
b�rl�ğ� �ç�nde bulunmak, kongre, sempozyum, panel, atölye çalışmaları ve kurslar düzenlemek, Ün�vers�ten�n �lg�l�
b�r�m ve bölümler�n�n �ş b�rl�ğ� �le ve/veya kamu kurumları ya da özel kuruluşlarla b�rl�kte projeler yürütmek,
engell�l�k konusunda toplumla Ün�vers�te arasındak� �let�ş�m� sağlamaktır.

Merkez�n faal�yet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez�n faal�yet alanları şunlardır:
a) Engell�l�k konusunda Ün�vers�ten�n �lg�l� akadem�k b�r�mler�n�n eğ�t�m, öğret�m, araştırma ve gel�şt�rme

faal�yetler�ne katılımını sağlamak.
b) Ün�vers�tede öğren�m gören ve çalışan engell� b�reyler başta olmak üzere toplumun tüm kes�mler�ndek�

engell� b�reylere yönel�k araştırmalar yapmak ve b�l�msel ver� tabanı oluşturmak.
c) Ün�vers�ten�n farklı b�r�mler�nde engell�l�k konularında yapılan b�l�msel çalışmaları teşv�k etmek ve

desteklemek; l�sans, yüksek l�sans ve doktora düzey�nde engell� hakları ve sorunları konularını tüm yönler�yle ele alan
ders, sem�ner ve tezler ver�lmes�n� sağlamak ve bu konularda faal�yet gösteren d�ğer ün�vers�telerle dayanışmaya
g�rerek etk�nl�klere akadem�k ve �dar� personel �le öğrenc�ler�n katılımını özend�rmek ve gönüllü gruplar oluşturmak.

ç) Engell�l�k konusunda ulusal ve uluslararası katılımlı kongre, panel, sempozyum, konferans g�b� b�l�msel
akt�v�teler düzenlemek.

d) Yurt dışındak� benzer merkezlerle �ş b�rl�ğ� yapmak, uluslararası toplantılar düzenlemek.
e) Engell�ler konusunda aydınlatıcı ve b�l�msel n�tel�kte b�lg�ler�n sözlü ve/veya yazılı olarak kamuoyuna

ulaştırılmasını sağlamak.
f) B�r�mler arası �ş b�rl�ğ� yaparak konuyla �lg�l� toplumsal b�l�nc� gel�şt�rmek adına engell� ve engell� olmayan

d�ğer b�reylere eğ�t�m h�zmetler� vermek.



g) Engell�l�ğ�n önlenmes� yönünde çalışmalar yapmak, engell� b�reyler�n rehab�l�tasyon h�zmetler�ne
ulaşımlarını kolaylaştırmak, sosyal ve meslek� yaşamlarında karşılaştıkları sorunların azaltılması ve günlük yaşam
akt�v�teler�ne katılımlarının sağlanması yönünde çalışmalar yaparak yaşam kal�teler�n� arttırmak, kend�ler�ne ve
a�leler�ne ps�kososyal destekte bulunmak.

ğ) Engell� b�reyler�n sorunları �le �lg�l� konularda kamu kurumları ve d�ğer akadem�k kurumlar başta olmak
üzere ulusal ve uluslararası gönüllü kuruluşlar ve örgütlerle �ş b�rl�ğ� yapmak.

h) Merkez�n amacına uygun d�ğer çalışmaları yapmak.

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.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Ün�vers�ten�n öğret�m elemanları 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) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Ün�vers�ten�n öğret�m elemanları arasından en fazla �k� k�ş�

Müdürün öner�s� üzer�ne Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlend�r�l�r. Müdür yardımcıları, Müdürün
verd�ğ� görevler� yer�ne get�r�r ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekalet eder. Müdür gerekt�ğ�nde
yardımcılarının değ�şt�r�lmes� �ç�n Rektöre tekl�fte bulunab�l�r. Müdürün görev� sona erd�ğ�nde müdür yardımcılarının
da görev� sona erer.

(3) Müdürün altı aydan fazla görev�n�n başında bulunamadığı durumlarda görev� sona erer.
Müdürün görevler�
MADDE 9 – (1) Müdürün görevler� şunlardır:
a) Merkez� tems�l etmek.
b) Merkez�n �dar� �şler�n� yürütmek.
c) Yönet�m Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündem�n� hazırlamak, toplantılara

başkanlık etmek.
ç) Yönet�m Kurulunun aldığı kararları uygulamak.
d) Çalışma programlarını yürütmek ve denetlemek.
e) Yurt �ç� ve yurt dışındak� uygulama ve araştırma merkezler� �le �ş b�rl�ğ� yapmak.
Yönet�m Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönet�m Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları �le Ün�vers�te öğret�m elemanları arasından

Müdür tarafından öner�len ve Rektör tarafından üç yıllığına görevlend�r�len üç üye olmak üzere en fazla altı üyeden
oluşur. 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 veya
Müdürün çağrısı üzer�ne 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 çalışmaları ve yönet�m� �le �lg�l� kararlar almak.
b) Alınan kararların yürütülmes�nde Müdüre yardımcı olmak.
c) Merkez�n yıllık faal�yet raporunu ve çalışma planını hazırlamak, değerlend�rmek ve Rektöre sunmak.
ç) Merkez�n bütçe öner�s�n� hazırlamak, personel ve d�ğer �ht�yaçları bel�rlemek ve Rektöre sunmak.
d) Merkez �ç�n gerek duyulan çalışma grupları ve kom�syonları kurmak.
e) Müdürün, Merkez�n yönet�m� �le �lg�l� get�receğ� bütün �şler� değerlend�rerek karar almak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür �le Ün�vers�tede görevl� öğret�m elemanları ve Merkez�n çalışma

alanlarına katkıda bulunab�lecek kamu kurumları veya özel kuruluşların tems�lc�ler� arasından Müdürün öner�s�
üzer�ne Rektör tarafından üç yıl �ç�n görevlend�r�len en fazla yed� üyeden oluşur. Süres� dolmadan görev�nden ayrılan
üyen�n yer�ne, kalan sürey� tamamlamak üzere aynı yöntemle yen� üye görevlend�r�l�r. Süres� b�ten üye tekrar
görevlend�r�leb�l�r.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzer�ne yılda en az �k� kez toplanır. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık
eder.

Danışma Kurulunun görevler�
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevler� şunlardır:



a) Merkez�n çalışma programını ve faal�yet raporunu değerlend�rmek, eğ�t�m ve araştırma faal�yetler� �le �lg�l�
öner�lerde bulunmak.

b) Engell�l�k alanında yapılan çalışmalara kaynak ve b�l�msel destek sunmak.
c) Engell�l�k alanında yapılan çalışmalar �ç�n faal�yet ve projeler gel�şt�rmek, Merkez�n yürüttüğü faal�yetlere

katkı sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Çalışma grupları
MADDE 14 – (1) Yönet�m Kurulu tarafından, Merkez�n amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere

gerekl� görülen konularda çalışma grupları oluşturulur. Bu gruplar yapılacak çalışmanın n�tel�ğ�ne göre, Ün�vers�te
�ç�ndek� öğret�m elemanlarından veya bu konuda uzmanlaşmış d�ğer k�ş�lerden oluşturulab�l�r. Çalışma gruplarının
görev süreler� Yönet�m Kurulu kararı �le bel�rlen�r. Görev� tamamlanan çalışma grubu, görev�n�n tamamlanmasından
sonra �lg�l� raporu Müdüre sunar.

Personel �ht�yacı
MADDE 15 – (1) Merkez�n akadem�k, tekn�k ve �dar� personel �ht�yacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü

maddes� uyarınca, Rektör tarafından görevlend�r�len personel tarafından karşılanır.
Harcama yetk�l�s�
MADDE 16 – (1) Merkez�n harcama yetk�l�s� Rektördür. Rektör bu yetk�s�n� kısmen veya tamamen Müdüre

devredeb�l�r.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde, �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� �le Senato

kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Kütahya Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


