
ZİHİNSEL ENGELLİ

ÇOCUKLAR EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Çanakkale Onsek�z Mart Ün�vers�tes� bünyes�nde kurulan, Çanakkale Onsek�z Mart Ün�vers�tes� Z�h�nsel Engell� Çocuklar
Eğ�t�m Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n amaçlarına, faal�yetler�ne, 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; Çanakkale Onsek�z Mart Ün�vers�tes� Z�h�nsel Engell� Çocuklar Eğ�t�m Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n amacına, faal�yet
alanlarına, yönet�m organlarına ve bu organların görevler�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: Çanakkale Onsek�z Mart Ün�vers�tes� Z�h�nsel Engell� Çocuklar Eğ�t�m Uygulama ve Araştırma Merkez�n�,

b) Merkez Müdürü: Merkez�n Müdürünü,

c) Merkez Yönet�m Kurulu: Merkez�n Yönet�m Kurulunu,

ç) Rektör: Çanakkale Onsek�z Mart Ün�vers�tes� Rektörünü,

d) Ün�vers�te: Çanakkale Onsek�z Mart Ün�vers�tes�n�

�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkez�n Amacı ve Faal�yet Alanları

Merkez�n amacı

MADDE 5 – (1) Merkez�n amacı; Ün�vers�ten�n Eğ�t�m Fakültes� Özel Eğ�t�m Bölümü Z�h�n Engell�ler Eğ�t�m� Anab�l�m dalında yürütülen araştırma etk�nl�kler�n�
Ün�vers�ten�n d�ğer b�r�mler� �le d�s�pl�nler arası b�r bakış açısı �çer�s�nde yürüteb�lmek, Çanakkale �l�nde yaşayan engell� çocuklara, onların a�leler�ne ve
öğretmenler�ne gereks�n�m duydukları alanlarda h�zmetler sunmaktır.

Merkez�n faal�yet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez�n faal�yet alanları şunlardır:

a) Merkeze bağlı kurulan uygulama b�r�m�nde araştırma etk�nl�kler� yürütmek �ç�n gerekl� eğ�t�m materyal�n�n ve çeş�tl� c�hazların alımını önermek,

b) Araştırma etk�nl�kler�nde görev alacak akadem�k ve yardımcı personel�n özel eğ�t�m alanında yet�şt�r�lmes�n� sağlamak,

c) Merkeze bağlı uygulama b�r�m�nde öğretmen ve yardımcı öğretmenler �st�hdam etmek, görevl� olan n�tel�kl� elemanların yurt �ç�nde ve gerekt�ğ�nde yurt
dışında eğ�t�mler�n� sağlamak,



ç) Eğ�t�m Fakültes�n�n farklı bölümler�nde eğ�t�m-öğret�m gören l�sans ve l�sansüstü öğrenc�ler�n tez çalışmalarını ve b�l�msel araştırmalarını desteklemek ve
gel�şt�rmek,

d) Öner�len projeler� planlayarak farklı d�s�pl�nlere ulaşmasını sağlamak ve hayata geç�rmek �ç�n gerekl� çalışmalar yapmak,

e) Çalışma alanına g�ren konularda; kongre, konferans, sempozyum, sem�ner, özel günler ve benzer� ulusal ve uluslararası b�l�msel toplantılar düzenlemek,
gerek�rse katılım belges� vermek,

f) Ün�vers�te �le toplum kes�mler� arasında özel eğ�t�m alanında �şb�rl�ğ�n�n gel�şmes� �ç�n gerekl� ortamı sağlamak,

g) Çalışma alanlarında yurt �ç� ve yurt dışı kuruluşlarla �şb�rl�ğ� yapmak, b�lg� ve eleman değ�ş�m�nde bulunmak,

ğ) Proje ve d�ğer sonuçlardan elde ed�len sonuç ve bulguları; tekn�k rapor, konferans tebl�ğ�, b�l�msel makale, popüler yayın ve d�ğer medya araçlarıyla
kamuoyuna duyurmak, bu amaçla yurt �ç� ve yurt dışı katılımları teşv�k etmek,

h) Rektörlükçe ve Ün�vers�ten�n d�ğer yetk�l� organlarınca ver�len, Merkez�n amacına uyan, d�ğer görevler� yer�ne get�rmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkez�n Yönet�m Organları ve Görevler�

Merkez�n yönet�m organları

MADDE 7 – (1) Merkez�n yönet�m organları; Merkez Müdürü ve Merkez Yönet�m

Kurulundan oluşur.

Merkez müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Ün�vers�te Senatosunun öner�s� üzer�ne, özel eğ�t�m alanında deney�m sah�b� öğret�m üyeler� arasından Rektör tarafından üç yıl
süre �le görevlend�r�l�r. Süres� b�ten Merkez Müdürü yen�den görevlend�r�leb�l�r. Ün�vers�te dışı görevlend�rme süres�n�n altı ayı geçmes� hal�nde yer�ne yen�
Merkez Müdürü görevlend�r�l�r. Merkez Müdürünün tekl�f� üzer�ne Merkez Yönet�m Kurulu üyeler� �ç�nden b�r veya gerek duyulması hal�nde �k� k�ş� müdür
yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlend�r�l�r. Merkez Müdürü görev� başında bulunmadığı zaman müdür yardımcılarından b�r�n� vek�l bırakır. Müdür
yardımcıları Merkez Müdürünün verd�ğ� �şler� yapar.

Merkez müdürünün görevler�

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevler� şunlardır:

a) Merkez� tems�l etmek, Merkez Yönet�m Kuruluna başkanlık etmek ve Merkez�n çalışmalarını Merkez�n amaçlarına uygun olarak yürütmek,

b) Merkez Yönet�m Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündem�n� hazırlamak,

c) Alınan kararları uygulamak, Merkez�n �dar� �şler�n� yürütmek, Merkez Yönet�m Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,

ç) Merkez bünyes�nde oluşturulan çalışma gruplarının etk�nl�kler�n� düzenlemek, yürütmek ve denetlemek,

d) Yurt �ç� ve yurt dışındak� �lg�l� merkez ve kuruluşlarla �şb�rl�ğ� yaparak amaca uygun projeler yapılmasını ve karşılıklı �şb�rl�ğ�n� gerçekleşt�rmek,

e) Merkez�n yıllık faal�yet raporunu her yılın Aralık ayında hazırlayarak Rektöre sunmak,

f) Merkez�n çalışma planlarını hazırlamak, Merkez Yönet�m Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

Merkez yönet�m kurulu

MADDE 10 – (1) Merkez Yönet�m Kurulu Merkez Müdürü dah�l beş k�ş�den oluşur. Merkez Yönet�m Kurulu üyeler�, Ün�vers�te Senatosunun öner�s� üzer�ne Rektör
tarafından üç yıllık süre �ç�n görevlend�r�l�r. Süres� b�ten üyeler yen�den seç�leb�l�r. Süres� b�tmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Ün�vers�te dışında
görevlend�r�lenler�n yer�ne yen�ler� seç�leb�l�r. Merkez Yönet�m Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu �le alınır.

Merkez yönet�m kurulunun görevler�



MADDE 11 – (1) Merkez Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:

a) Bu Yönetmel�ğe ve kuruluş amacına uygun olarak Merkez�n çalışmalarını düzenlemek,

b) Kuruluş amaçları doğrultusunda Merkez�n yönet�m� ve çalışmaları �le �lg�l� kararlar almak, Merkez�n bünyes�nde kurulacak çalışma grupları ve bu gruplarda
görevlend�r�lecek k�ş�ler �le �lg�l� Merkez Müdürünün öner�ler�n� �ncelemek ve karara bağlamak,

c) Mevcut �mkanlara göre uygulama ve araştırma alanları konusunda kararlar almak,

ç) Yıl sonu faal�yetler�n�n hazırlanmasında Merkez Müdürüne yardımcı olmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler

Personel �ht�yacı

MADDE 12 – (1) Merkez�n akadem�k, tekn�k ve �dar� personel �ht�yacı 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 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.

Dem�rbaş, alet, ek�pman

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ek�pman ve dem�rbaşlar Merkez�n kullanımına tahs�s ed�l�r.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çanakkale Onsek�z Mart Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.


