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YÖNETMELİK

Yüksek İht�sas Ün�vers�tes�nden:

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI
EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Yüksek İht�sas Ün�vers�tes� D�l ve Konuşma Bozuklukları Eğ�t�m�

Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n faal�yet alanları, organları, organlarının görevler� ve çalışma şekl�ne �l�şk�n usul
ve esasları tanz�m etmekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; Yüksek İht�sas Ün�vers�tes� D�l ve Konuşma Bozuklukları Eğ�t�m�

Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n amaçlarına, faal�yet alanlarına, yönet�m organlarına ve yönet�m organlarının
görevler�ne, görevler�n yetk� ve sorumluluklarına �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: Yüksek İht�sas Ün�vers�tes� D�l ve Konuşma Bozuklukları Eğ�t�m� Uygulama ve Araştırma

Merkez�n�,
b) Müdür: Yüksek İht�sas Ün�vers�tes� D�l ve Konuşma Bozuklukları Eğ�t�m� Uygulama ve Araştırma Merkez�

Müdürünü,
c) Rektör: Yüksek İht�sas Ün�vers�tes� Rektörünü,
ç) Ün�vers�te: Yüksek İht�sas 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 başvuran ve sevk ed�len vakaları değerlend�rmek, b�reysel ya da

gruplar hal�nde d�l ve konuşma terap�s� programları düzenlemek, bu programları uygulayarak d�l ve konuşma terap�s�
yapmak.

b) D�l ve konuşma bozukluklarının nedenler� ve g�der�lmes� konularında temel ve uygulamalı araştırmalar
yapmak.

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

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

d) D�l ve konuşma bozuklukları ve terap�s� alanlarında kurslar, sem�nerler düzenlemek.
e) D�l ve konuşma bozukluğu olan b�reyler�n yakınlarına yönel�k eğ�t�m programları düzenlemek ve yürütmek,

�ht�yaçlarının ve sorunlarının g�der�lmes� �ç�n toplum kaynaklarının araştırılarak bu kaynakların kullanılmasında
danışmanlık yapmak ve bu tür h�zmetler� sunan kurum ve kuruluşlarla �şb�rl�ğ� yapmak.

f) 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.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkez�n Yönet�m Organları ve Görevler�
Merkez�n yönet�m organları
MADDE 6 – (1) Merkez�n yönet�m organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönet�m Kurulu.
Müdür ve görevler�
MADDE 7 – (1) Müdür, Rektör tarafından terc�hen D�l ve Konuşma Terap�st�, Odyoloj� ve Konuşma

Bozuklukları Uzmanı, KBB Uzmanı, Ped�atr� Uzmanı, Nöroloj� Uzmanı g�b� Konuşma Bozuklukları �le �l�şk�l�
alanlarda uzmanlık yapan Ün�vers�ten�n öğret�m üyeler� arasından üç yıl süre �ç�n görevlend�r�l�r. Görev süres� b�ten
Müdür yen�den görevlend�r�leb�l�r. Müdürün altı aydan fazla görev�n�n başında bulunamayacağı durumlarda görev�
sona erer. Rektör, Müdürün öner�s� üzer�ne Müdür Yardımcısı görevlend�reb�l�r. Müdür Yardımcısı, Müdürün
bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Müdürün görev� sona erd�ğ�nde yardımcılarının da görev� sona erer.

(2) Müdürün görevler� şunlardır:
a) Merkez� tems�l etmek.
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b) Yönet�m Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve Yönet�m Kurulunda alınan kararların ve
çalışma programlarının uygulanmasını sağlamak.

c) Merkez�, amaçları doğrultusunda yönetmek.
ç) Uygulanan programlara ve faal�yetlere �l�şk�n koord�nasyonu sağlamak.
d) Merkez�n yıllık çalışma raporunu ve b�r sonrak� yıla a�t çalışma programını düzenlemek ve Yönet�m

Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.
Yönet�m Kurulu ve görevler�
MADDE 8 – (1) Yönet�m Kurulu; Müdür ve �lg�l� branşlarla �lg�l� Ün�vers�te öğret�m elemanları arasından

Rektör tarafından görevlend�r�lecek dört üyeden oluşur. Yönet�m Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder.
Yönet�m Kurulu üyeler�n�n görev süres� üç yıldır. Görev süres� b�ten üye yen�den görevlend�r�leb�l�r. Süres� b�tmeden
ayrılan üyeler�n yer�ne, sürey� doldurmak üzere yen� üyeler görevlend�r�l�r. Yönet�m Kurulunda oylamalar açık yapılır
ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

(2) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez�n faal�yetler�yle �lg�l� eğ�t�m programlarının hazırlanması ve planlanması, katılım koşullarının

bel�rlenmes�, eğ�t�m verecek b�r�mlerle gerekl� koord�nasyonun sağlanması konularında kararlar almak.
b) Faal�yet raporunun düzenlenmes�ne �l�şk�n esasları tesp�t etmek ve sunulan raporu değerlend�rmek,

Merkez�n bütçes�n� hazırlamak.
c) B�r sonrak� döneme a�t çalışma programının düzenlenmes�ne �l�şk�n esasları tesp�t etmek ve sunulan raporu

değerlend�rmek.
ç) Eğ�t�m programları �le bu programların sonunda katılım belges�, başarı belges� ve benzer� belgeler�

düzenleyerek vermek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler
Dem�rbaş ve ek�pmanlar
MADDE 9 – (1) Merkezce yapılacak araştırmalar ve h�zmet kapsamında alınan veya Merkeze bağışlanan her

türlü alet, c�haz, araç, materyal ve yayınlar Ün�vers�te dem�rbaşına kayded�l�r.
Personel �ht�yacı
MADDE 10 – (1) Merkez�n akadem�k, tekn�k ve �dar� personel �ht�yacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü

maddes�ne göre, Müdürün öner�s� üzer�ne Rektör tarafından görevlend�r�lecek personel tarafından karşılanır.
Harcama yetk�l�s�
MADDE 11 – (1) Merkez�n harcama yetk�l�s� Rektördür. Rektör bu yetk�s�n� Müdüre devredeb�l�r.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde, �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� �le Senato ve

Yönet�m Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Yüksek İht�sas Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


