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T.C. DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ  
 SES, KONUŞMA VE YUTMA BOZUKLUKLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 Amaç 
 MADDE 1 — (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Demiroğlu Bilim Üniversitesine bağlı olarak 
kurulan, Demiroğlu Bilim Üniversitesi Ses Konuşma ve Yutma Bozuklukları Uygulama ve 
Araştırma  Merkezi teşkilat, yönetim, çalışma usül ve esaslarını düzenlemektir. 
 Kapsam 
 MADDE 2 — (1) Bu Yönetmelik; Demiroğlu Bilim Üniversitesine bağlı olarak kurulan, 
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Ses Konuşma ve Yutma Bozuklukları Uygulama ve Araştırma  
Merkezinin teşkilatına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin 
hükümleri kapsar. 
 Dayanak 
 MADDE 3 — (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun 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: Demiroğlu Bilim Üniversitesi Ses Konuşma ve Yutma Bozuklukları 
Uygulama ve Araştırma  Merkezini, 
 b) Müdür: Demiroğlu Bilim Üniversitesi Ses Konuşma ve Yutma Bozuklukları Uygulama 
ve Araştırma  Merkezi  Müdürünü, 
 c) Rektör: Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörünü, 
 ç) Üniversite: Demiroğlu Bilim Üniversitesini, 
 d) Yönetim Kurulu: Demiroğlu Bilim Üniversitesi Ses Konuşma ve Yutma Bozuklukları 
Uygulama ve Araştırma  Merkezi  Yönetim Kurulunu, 
 ifade eder. 
 
İKİNCİ BÖLÜM 
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları 
 Merkezin amacı 
 MADDE 5 — (1) Merkezin amaçları şunlardır: 
 a) Ses konuşma ve yutma bozuklukları tanı ve tedavisinde farklı disiplinler arasında 
birlik, beraberlik ve dayanışma sağlamak, ekip yaklaşımı çerçevesinde işbirliği oluşturmak, 
 b) Ses konuşma ve yutma bozuklukları ile ilgili araştırmaları ve araştırmacıları 
desteklemek, araştırma ve uygulamaları koordineli olarak yürütmek ve çok disiplinli bir 
mükemmeliyet merkezi oluşturmak,  
 c) Ses konuşma ve yutma bozuklukları olan bireylere tanı, tedavi, rehabilitasyon, ve 
danışmanlığa yönelik her türlü sağlık hizmeti vererek yaşam kalitelerini yükseltmek, 
 ç) Ulusal ve uluslararası kamu ya da özel kurum ve kuruluşlar ile birlikte proje, çalışma 
ve araştırmalar yapmak,  
 d) Ses konuşma ve yutma bozuklukları konusunda bilimsel çalışma ve gelişmelerden 
ilgili profesyonelleri haberdar etmek ve eğitimler düzenlemek, 
 e) Ses konuşma ve yutma bozuklukları alanında toplum yararına yönelik etkinlikler 
gerçekleştirmektir. 
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 Merkezin faaliyet alanları 
 MADDE 6 — (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 
 a) Ses konuşma ve yutma bozukluklarında yeni tanı ve tedavi teknik ve uygulamaları 
geliştirmek üzere ileri araştırmalar yapmak ve klinikte uygulanabilecek yeni yaklaşımlar 
geliştirilmesine katkı sağlamak, 
 b) Ses konuşma ve yutma bozuklukları alanında ulusal ve uluslararası kuruluşlarla her 
türlü bilimsel işbirliği, araştırma ve faaliyeti yürütebilecek bir genel alan oluşturmak,  
 c) Üniversitede ses konuşma ve yutma bozuklukları alanında çalışan tüm birimleri 
kapsayan çok disiplinli koordinasyonu ve ortak çalışma disiplinini geliştirmek, 
 ç) Ses konuşma ve yutma bozuklukları alanında ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma 
projelerine devam etmek, yeni projeler üretmek, yürütmek, SCI (science citation index) 
kapsamında yer alan dergilerde bilimsel yayınlara dönüştürmek, çeşitli bilimsel toplantılar 
düzenlemek,  
 d) Ses konuşma ve yutma bozuklukları alanında kurs, seminer, çalıştay, kongre ve 
sempozyum düzenlemek ve ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkı sağlamak, 
 e) Ses konuşma ve yutma bozuklukları alanında ihtiyaç duyulan konularda danışmanlık 
hizmeti vermek. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Merkezin Organları ve Görevleri 
 
 Merkezin organları 
 MADDE 7 — (1) Merkezin organları Müdür ve Yönetim Kurulundan oluşur. 
 Müdür 
 MADDE 8 — (1) Rektör tarafından tıp fakültesinde tam gün statüdeki kulak burun boğaz 
hastalıkları anabilim dalı, nöroloji anabilim dalı, gastroenteroloji anabilim dalı, psikiyatri 
anabilim dalı, göğüs hastalıkları anabilim dalı, çocuk ve ergen psikiyatrisi anabilim dalı, çocuk 
gastroenteroloji bilim dalı, çocuk nöroloji bilim dalı, çocuk göğüs hastalıkları bilim dalı ve fizik 
tedavi ve rehabilitasyon anabilim dalı öğretim üyeleri arasından bir kişi Müdür olarak üç yıllık 
süre için görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür 
çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en çok iki müdür yardımcısı görevlendirebilir. 
Müdür bulunmadığı zamanlarda, Müdüre müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve 
vekâlet altı aydan uzun sürerse yeni Müdür görevlendirilir. 
 Müdürün görevleri 
 MADDE 9 — (1) Müdür Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Müdürün görevleri 
şunlardır: 
 a) Merkezi temsil etmek. 
 b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek. 
 c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak. 
 ç) Faaliyet grupları arasında koordinasyonu sağlamak. 
 d) Faaliyet gruplarının çalışmalarının düzenli ve uyumlu bir şekilde yürütülmesini 
sağlamak. 
 e) Merkeze bağlı tüm idari, teknik ve araştırmacı personelin yönetim, denetim ve genel 
gözetimini yapmak, hizmetlilerin istihdamı, çalışma düzeni, nöbet, kıyafet, disiplin ve başarı 
durumlarının değerlendirilmesini sağlamak. 
 f) Kadro ihtiyacını gerekçesi ile birlikte Rektöre bildirmek. 
 g) Her akademik yıl sonunda Merkezin yıllık faaliyetlerini bir rapor halinde Rektöre 
sunmak. 
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 Yönetim kurulu 
 MADDE 10 — (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Müdürün önerisi üzerine Rektör 
tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulunda 
görevlendirilecek öğretim üyelerinin kulak burun boğaz hastalıkları anabilim dalı, nöroloji 
anabilim dalı, gastroenteroloji anabilim dalı, psikiyatri anabilim dalı, göğüs hastalıkları 
anabilim dalı, çocuk ve ergen psikiyatrisi anabilim dalı ve fizik tedavi ve rehabilitasyon 
anabilim dalı öğretim üyelerinden  oluşur. 
 (2) Yönetim Kurulu üç yıl için görevlendirilir. Yönetim Kurulu en az ayda bir kez olmak 
üzere ve Müdürün gerekli gördüğü hallerde toplanır. 
 Yönetim kurulunun görevleri 
 MADDE 11 — (1)Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 
 a) Faaliyet grupları kurmak ve çalışmalarını izlemek. 
 b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak. 
 c) Müdürün getirdiği konularda karar almak. 
 ç) Bu Yönetmelik gereğince verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Son Hükümler 
 
 Yürürlük 
 MADDE 12 — (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 Yürütme 
          MADDE 13 — (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü 
yürütür. 


