Yiinetmelik

siileymanDemireruniversitesi
Engell'er Araqtrrmave
UygulamaMerkezi ydnetmelili

Amag
Madde I -

BiRiNCi BOLUM
GenelHtiktimler
Bu Ydnetmelisinamact,Siileyman
DemirerUniversitesinebagl olarak
',,"ilvgulama

:Htft,iffi:lil..jf|ff"""u

Merkezinin
teskilat,
v6netim,
usulve
ealema

Kapsam
Madde 2 - Bu Ytinetmelik;Stileyman
Demirel universitesiEngellilerAragtrrma
uygulamaMerkezinin-amaglanna,
ve
ydnetimorganlanna,ydnetimorganlarmrn
grirevlerineve
gahgmageklineiligkin htikrimleri
kapsar.
Dayanak
Madde3 - Bu Ytinetmelik;2547
sayrhYiiksekcifiretim
Kanununun7 nci maddesinin
(d) bendinin(2j

#ffffiil:rn

numarah
alt bendiite t+ iinctimaddesine
dayamlarak

Tanrmlar
Madde4 _ Bu yrinetmeliktegegen;
Universite:StileymanDemirelijnivisitesini,
Rekt6r:SiileymanDemirelUniversitesi
Rektdrtnti,
Merkez:EngellilerAraqtrrmave Uygulama
Merkezini,
MerkezMiidtini: EngellilerAraqtrrma
ve uyguramaMerkeziMiidiirilnti,
MerkezYdnetimKurulu: EngellilerAragtrrma
ve UygulamaMerkeziycinetimKurulunu,

,T:T#flqma

Kumlu:EngellilerAragt*mau" uyluru-a
MerkeziDamqma
Kurulunu
IKINCIgOrUT4
FaaliyetAlanla'

Merkezinfaaliyet
"turrt".rMtrkezin
Madde5 _ Merkezin
faaliyetalanlan
qunlardrr:
a) EngellilerindiEervatandaqlar
gibi birer birey oldukla' bilincini toplumun
ti.im
katmanlarrna yerleqtirmek,

bu konuda gerekli gatrg*u ve
programla'
hazrlamak,
kamuoyunuher tiirlti yazitve gcirsel
iletiqirnaragta' ite uitgitenairmek,
engellilik olasr'[rna
karqrttim birey ve ailelerini yeterli bilgi
ve biling seviyesineulagtrrmak.
b) Engelli bireylerin sorunlarrmn griztimlenmesi,
tedavi ve rehabilitasyon gibi
hizmetlerin gerefii gibi yerine getirilmesi
igin toplum nezdinde gtintilliiliik
esasmadayal
gahgmalan tegvik etmek, gerekli
araptrmalarr yapmak, programlar geriqtirmek
ve
uygulamak.
c) Engelli bireylerin topluma katrhmmr
sallamak ve onlan iiretken hale getirmek,
engellilerin istihdamrna ydnelik her
tiirlii aragtrrta ve projeleri gergeklegtirmek,
gerekli
cinlemleri belirlemek, konuyla ilgili
dnerileri resmi ue ;zeikurum ve kuruluglara
bildirmek,
engelli istihdamrmtegvik edici gahgma
ve faaliyetlerdeburunmak.

d) Engellilili olugturansebepleritespit edip, gerekli
tedbirleri alarak bunlann ortadan
kaldrnlmasrnagahgmak,bu y6nde bilimsel
a"ra$trma ve uygulamalarla literattire katkr
saflamak.
e) Engelli bireyleri olan ailelerin karqrlagtrlr
zorluklan tespit etmek, bu konuda gerekli
aragtrrmalaryaparak,il gili kuruml ara cineri
l erde bulunmak.
f) Engelli bireyleri olan ailelere ve sosyal gevrelerine
psikolojik damqmanlk hizmetleri
baqta olmak iizere her ttirlti ycinlendirici,
bilgilendirici ve efitici hizmetleri sunmak.
Bu
hizmetleri alan ailelerin ve sosyal ge',rrelerinin
durumlannr takip etmek, gerektilinde
periyodik dzel ve grup gahgmalan yapmak,
e[itim sonrasr ihtiyaq durumunda katkr
sallamak.
g) Engelli bireyler igin uygun trbbi tedavi,
e[itim ve rehabilitasyon olanakla'ru tespit
etmek ve imkdnlar cilgtistindesunmak.Bu
baElamdl yurt iginde ve drgrndaengelli bireyler
ile
ilgili gahqmalaryapan her tiirlti kurum ve
kuruluql* il. igui.lili yaparak protokol hazrrlamak
ve imzalamak.
h) Engelli bireyler igin rinerilen her trirhi
araqtrrma,tedavi, elitim ve rehabilitasyon
hizmetlerini sunabilecek birimleri kurmak,
bu birimlerin faaliyetini srirdiirebilecekleri
her
tiirlii arsa ve binala' temin etmek, kiralamak,
tahsisleri kabul ederek gerekli imar ve inga
faaliyetlerindebulunmak, bu birimleri y.netmek
ve iqretmek.
i) Engellilerin aragtrrma,tedavi, eEitim
ve rehabilitasyonu igin olugturulan birimlerde
yeterli saytda uzman, teknik ve idari personel
gahgtrrmak,birimin gahgmasrigin gerekli
her
ttirlti arag-gerecitemin etmek.
j) Engelli bireyler igin aragtrrma,
tedavi, elitim ve mesleki rehabilitasyon galgmala'na
uygun her ttirlii sosyal,ktilti.irel ve sportif
faaliye-tleryup-ut.
k) Engelli bireylere ydnelik meslek eainiirme
hazrrlamakve uygulamak.
or"**-t*r
l) Bilimsel veya elitsel toplantrlar dtizenlemJk,
iuryrr*r, uzman degiqimi ve e[itimi
konulannda gerekli gahqmala'yapmak,
projeler geligtirmek ve uygulamayakoymak.
m) Engelli bireylere ytinelik gui,q-u
ve" aarivette bulunan her tiirlii kurum
ve
kuruluqun kaliteli hizmet tiretebilmesi
igin gerekli katkrlan yapmak, kalitenin
artmasr
igin
"Toplam Kalite" yrinerimli programlar hazrrlinak
r" uygrru-ut
n) Engelli bireylerin topluma katilrmrnr
.ng.tt"yZ., her ttirlti hukuki engelin,
eqitlik
ilkesi bagta olmak izere, temel ilkeler
aogrrirt,rr.rrrau ortadan kaldrrrlmasr y6ntinde
araqttrmalaryapmak, gerekli gahgmalanytinitmek
ve ilgili kurumlara cinerilerdebulunmak.
o) Engelli bireylerin hayattm zoilaqtrran
fiziki prttann iyileqtirilmesi igin gerekli
araqtrrmalan yapmak, bu konuda, bagta
yerel ydnetimler olmak i.izere, btitrin
kurum ve
igbirlisi

:#r$*l

vapmak,cinerilerdebulunmak,planlamalaryui-ut

ve projerer

6) Engelli bireylerin eEitim dtizeyleri ile
baglantrh
diizeltilmesiigin ilgili alanlardaaraqtrrmaiaryaparakg".r.ui sosyo-ekonomikdurumla'mn
gahgmala'yti^itmek.
p) il' b6lge, ulusal ve uluslararasrduzeyde
Jngelli birey ve aileleri hakkrndaveri
olugturmak,aragttrmave incelemelerde
bulunmak,bi6i;; giincellemek,bu ballamda
hem
engellibireyi hemde aileyi her aqamada
takip rr. ,o*i*rmn griziimiinekatkr sa[ramak.
sorunlannasdziimgetirenher ttirlii reknolojik
geliqmeyitakipetmekve
,",,u,,ll,lllellilerin
s) Tiim vatandaglann gdntillii destepini
alarak engellilerin toplumsal hayata
katrlmalanm kolayl agtrrmak, bu ydnde
_
g.nillii rehber ailelerin"olu$umunu
teqvik etmek ve
desteklemektir.

UQTNCUBOLUM

Merkezin Yiinetim Organlan,
QahgmaBirimleri"
Gdrevlerive Personelihtiyacr
Merkezin organrarr
Madde 6 - Merkezin organlan gunlardr:
a) Merkez MUdUrU,
b) Merkez ydnetim Kurulu,
c) Merkez DamgmaKurulu.
Merkezin gahgma birimleri
Madde 7 - Merkezin gahgmabirimleri qunlardr:
a) SosyalQahgmaBirimi,
b) Psikolojik Hizmet Birimi,
c) Aile DamgmaBirimi,
d) 0zel Elitim Birimi,
e) Teghisve Tedavi Birimi,
0 AR-GE Birimi,
g) Ydnetim Birimi,
h) Halkla iligkiler, iletigim ve Tanrtrm Birimi.
i) Fiziksel Qewe Birimi.
Merkez miidiirii
Madde 8 - Merkez Mridtirti, merkezin faaliyet
alanr ile ilgili boltimlerde gcirevli
olretim tiyeleri arasrndaniig yrl stireyle Rektrtr
tarafindan gdrevlendirilir. G<irevstiresi dolan
Merkez Miidiini yeniden gdrevlendirit.bitir.
Merkez Miidtiriine gdrevinde yardrmcr olmak
izere bir miidtir yardrmcrsr, Merkez
Miidrininiin dnerisi tizerine Rektrir iarafindan
gdrevlendirilir. Mridrir yardrmcrsr, Merkez
Mudtiriinun yoklulunda yerine vekalet eder.
vekaletin altr aydan fazla siirmesi halinde yeni
Merkez Mtidrirfi gdrevlendirilir.
Merkez miidiiriiniin giirevleri
Madde 9 - Merkez Miidiirtiniin gdrevleri gunlardrr:
a) Merkezi temsil etmek ve idari iqlerini ytiriitmek.
b) Merkez Ydnetim Kuruluna bagkanhk
etmek ve Merkez yrinetim Kurulunca
alman
kararlan uygulamak.
c) Merkezin verimli gahqmasmrve ilgili
birimler arasrndakikoordinasyonu saflamak.
d) Merkezin ktsa, orta ve uzun vadeli
eylem ve akademik planlan ile ilgili Merkez
gdrtiqtinti aldrktan soffa Rektore
sunmak ve kabul edilen planla'
"i[:*f'-lunun
e) Merkezin o-l* dahilinde yapacagr
bilimsel gahqmalarbagta olmak izereher
ttirli
gahgma ve faaliyetlerini belirlemek,
uygulamaya koymak, garrqma gruplan
oluqturmak,
gahgmave faaliyetleri ycinlendirmek.

D Yurt igi ve yurt drgrndakiara$trma ve uygulama merkezleri,
resmi ve 6zel kurum ve
kuruluglar ile igbirlili yaparak arnaca uygun
6n gahgmalar yapmak ve ortak projeler
geligtirmek.
g) Merkez Ydnetim Kurulu ve
Merkez Danrgma Kurulunun toplantr gtindemlerini
belirlemek, Merkezin hanrradrpr araqtrrma,
uygulama ve gahgma plan ve projelerini
delerlendirilmek tizere Merkez Danrqma
Kuruluna sunmak.
h) Gerektifinde Merkez Damgm_a
Kurulunun toplanma 6nerisini Merkez y.netim
Kuruluna sunmak ve Merkez Damgma
Kurulu toplantrlanna ilgilileri davet etmek.
i) Merkezde gcirev yapacak akademik,
idari ve teknik personel ihtiyacrm belirlemek
ve

gdrevlendirmeleri
ile ilgili teklifleri yapmak;universite drgrndakiher ttirlu
resmi veya ijzel
kurum ve kuruluqlardanihtiyaqduyulanalan ile ilgili
uzman,salhk, elitim, idari ve teknik
personelingcirevlendirilmesi
igin Rektdrluleteklift. u,rt*-ut .
j) Merkezdegdrevli veyagdrevlendirilecek
personelinhizmetigi egitim amaclile yurt
igi ve yurt drqrndagrirevlendirilmesini
Rektcirhileleklif etmek.
k) Merkezingahgmalanyla
ilgili yrlhk faaiiyetraporlannrhazrlamak,Merkezydnetim
KurulunungdnigiintialdrktansomaRektcirltilesunmat.
Merkez yiinetim kurulu
Madde 10 - Merkez Ydnetim Kurulu; Merkez
Mudiiru ve Universite y<jnetim
Kurulunundnereceli adaylararasrndanRektdr tarafindan
gcirevlendirilensekiz kiqi olmak
iizeretoplamdokuziiyedenolupur.MerkezYdnetim
KurulununbaqkamMerkezMiidtiriidiir.
Merkez Y<jnetim
tiyelerinin gcirev stireleri iig yrldrr. Gcirev sriresi
biten tiyeler
yenidenatanabilir'{urulu
Stiresibitmedentiyeliktenayrrlanu.yu uyrrl-rg sayrlan
iiyelerin yerine,
stireyidoldurmakijzere, yenidengcirevlendirme
yaprlrr.
Merkez Mtidurii ve universite Ydnetim Kurulunun
dnereceli ad.aylar,konuyla
ilgilenenakademikve idari personerarasmdan
tespitedilir.
MerkezYcinetimKurulu yrldaen azbirdefatoplanrr.
Kararlarsaltgolunluk ile alrrur.
Merkezyiinetim kurulunun giirevleri
Madde 11 - Merkezy<inetimKurulunung.revleri qunlardrr:
a) Merkezin her trirlu gahgmalarrile ilgili
krsa, orta ve uzun vadeli plan ve
programlanmgdriigmekve kararaba[lamak.
b) Merkez MUdiini tarafindan haztlanan konularda;
ilgili ttim kurum ve kuruluslarla
igbirliline ydnelik 6n gahqmalarve ortak proje
dnerilerini delerlendirerekkarara ballamak,
onay gerektirenleri Rektdre sunmak.
c) Merkez DamgmaKurulunun toplanmasrna
karar vermek.
d) Merkez DanrpmaKurulundan gelecek
.nerileri degerlendirmek.
e) Yrlhk faaliyet raporlarmr g.riigerek Rekt.re
sunmak.
0 Merkeze balh birim ve igletmelerin gahpma usul
ve esaslannr belirleyen
diizenlemelerihazrrlamakve Rektdrhige
sunmak.
Merkez danryma kurulu
Madde 12 - Merkez Damqma Kurulu;
Rektcir veya gcirevlendirecegibir temsilci,
Merkez Ycinetim Kurulu tarafindan
belirlenen sivil toplum kuruluqla' ve
diger meslek
bagkanlan veya gdrevlendirecekleri
birer temsilci ile Siileyman Demirel
l<.i1lu{aflmn
Universitesi Radyo-TV Araqtrrma ve
Uygulama Merk ezi, Mizik Ktiltiirti
Araqtrma ve
uygulama Merkezi, Botanik Bahgesi ve
Herbaryum Aragtrrrna ve uygulama
Merkezi,
Stratejik Araqtrrmalar Aragtrrma ve
Uygulama Merkezi, Deneme
Araqtrrma
Qiftli$i
ve
Uygulama Merkezi, Seramik Araqtrma
ve uygulama Merkezi ve Bilgisayar
Bilimleri
Aragtrrma ve Uygulama Merkezi mtidtirleri
yu' lu grirevlendirecekleri bier temsilci,
Trp
Fakiiltesinin ilgili anabilim dallan
bagkanla' ile iuksek ogretim vakfi
temsilcisinden
olugur' vali ve Belediye Bagkam veya
gcirevlendirecekleritemsilcileri de
bu toplantrlara
katrlabilirler' Merkez Damgma Kurulunun
baqkanhgr ilgili Rektdr yardrmcrsr tarafindan
yiiriitiiliir.
Merkez Damqma Kurulu toplantrlarrna
gerekli gcinilen hallerde; il, brilge
ve iilke
genelinde hizmet veren saghk
kurulugla'mn iemsilcileri, engelliler
ile ilgili galqma ve
faaliyetlerdebulunan kurum ve kuruluglar*
,.-rii.il.riJ"'our",
edilebilir.
kierte, Damgma
Kurulu yrlda en az bfu defa toplanrr.
Merke, Damgma Kurulunun toplantrla'na
Merkez

Miidiirti ve Merkez Ydnetim Kurulu iiyeleri de katrlrrlar. Merkez Miidiiriiniin dnerisi iizerine
veya do[rudan Merkez Ydnetim Kurulu, gerekti[inde Merkez DanrqmaKurulunu toplantrya
galrrabilir. Merkez DamgmaKurulu, kararlarmr toplantryakatrlanlann salt go[unlulu ile alrr.
Toplantrdaahnan kararlar i stip6ri niteliktedir.
Merkez danryma kurulunun giirevleri
Madde 13 - Merkez Damgma Kurulunun gdrevleri; Merkezin hanrladr$t her tiirlii
araftrrma, elitim, gahgma ve faaliyet plan ve projelerini delerlendirmek, uygulama ve
geliqtirilmeleri yriniinde rinerilerdebulunmaktrr.
Personelihtiyacr
Madde 14 - Merkezin akademik, sa$hk, esitim, idari, teknik ve yardrmcr hizmetler
personeli ihtiyacr, ilgili mevzuat gergevesinde Rektor tarafindan gdrevlendirilecek
elemanlarcakarqrlamr.

DORDUNcUgOrUN4
Son Hiiktimler
Yiiriirliik
Madde 15 - Bu Yrinetmelik yayrmr tarihinde yUrtirltile girer.
Yiirtitme
Madde 16 - Bu Yonetmelik htiktimlerini Siilevman Demirel Universitesi Rektdrti
vtirfittir.

