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YÖNETMELİK

B�run� Ün�vers�tes�nden:
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ OTİZM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; B�run� Ün�vers�tes� Ot�zm Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n

(BOÇEM) amaçları, faal�yetler�, yönet�m organları ve çalışma şekl�ne �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; B�run� Ün�vers�tes� Ot�zm Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n amaçları,

faal�yetler�, yönet�m organları, yönet�m organlarının görevler� 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) Merkez: B�run� Ün�vers�tes� Ot�zm Uygulama ve Araştırma Merkez�n�,
b) Müdür: Merkez�n Müdürünü,
c) Rektör: B�run� Ün�vers�tes� Rektörünü,
ç) Ün�vers�te: B�run� Ün�vers�tes�n�,
d) Yönet�m Kurulu: Merkez�n Yönet�m Kurulunu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkez�n Amaçları ve Faal�yetler�

Merkez�n amaçları
MADDE 5 – (1) Merkez�n amaçları şunlardır:
a) Ot�zm spektrum bozukluğunda erken tanı, tedav�, eğ�t�m h�zmetler� ve araştırma faal�yetler�n� yürütmek.
b) Ot�zm spektrum bozukluğu alanında referans tanı, tedav� ve eğ�t�m faal�yetler� yürütmek.
c) Ot�zm spektrum bozukluğu �le �lg�l� kl�n�k ve/veya eğ�t�m ün�tes� kurmak ve �şletmek.
ç) Ot�zmle �l�şk�l� tüm alanlarda eğ�t�m vermek.
d) Ot�zm spektrum bozukluğu �le �l�şk�l� erken müdahale, okul önces�, okul, toplum, �ş, bakım ve ev

ortamlarında çocukları ve yet�şk�nler� desteklemek �ç�n a�le ve �lg�l� personel �ç�n eğ�t�mler düzenlemek.
e) Ot�zm�n nörob�yoloj�k, gel�ş�msel ve genet�k temeller�n� araştırmak; yen� tanı ve tedav� olanakları

gel�şt�rmek üzere araştırma laboratuvarları kurmak.
f) Ot�zm spektrum bozukluğu �le �lg�l� araştırma ve uygulamalar �ç�n kamu ve/veya özel kuruluşlarla �ş b�rl�ğ�

yapmak.
g) Proje ve kaynak oluşturma çalıştayları düzenlemek.
ğ) Tıp, sağlık, eğ�t�m ve mühend�sl�k b�l�mler� arasında �ş b�rl�ğ� ortamları oluşturmak ve ortak çalışmalar

yürütmek.
h) Ulusal ve uluslararası kamu ve/veya özel kurum ve kuruluşlarla ortak ülke �ç�nde veya ülke dışında

araştırma gel�şt�rme, b�l�msel etk�nl�klerde bulunma, yayın faal�yetler� ve benzer� faal�yetler yürütmek veya yürütülen
faal�yetlere katılmak.

Merkez�n faal�yetler�
MADDE 6 – (1) Merkez amaçlarını gerçekleşt�rmek üzere aşağıdak� faal�yetlerde bulunur:
a) Tanı ve tedav� h�zmetler�:
1) Erken tanı ve tedav� h�zmet� �ç�n serv�s, pol�kl�n�k ve kapsamlı tanı ve tedav� ek�b� oluşturmak; tanı tedav�

ek�b� �çer�s�nde öncel�kle ped�atr�k nöroloj�, ped�atr�k nöroradyoloj�, ped�atr�k bey�n cerrahı, ped�atr�k ortoped�st, f�z�k
tedav� ve rehab�l�tasyon uzmanı, genet�k uzmanı, metabol�zma uzmanı, çocuk ps�k�yatr�st�, KBB uzmanı, odyolog,
f�zyoterap�st, uzman hemş�re, d�yet�syen, EEG tekn�syen�, özel eğ�t�m öğretmen�, davranış anal�st�, çocuk gel�ş�m�
uzmanı, ps�kolog, sosyal çalışmacı, d�l ve konuşma terap�st�, h�ppo terap�st, h�dro terap�st, gölge öğretmen, yaşam
koçu, �ş koçu g�b� engell� eğ�t�m� uzmanı yet�şmes�ne katkı sağlamak veya Ün�vers�te kadrosu �ç�nde yer alan öğret�m
üyes�, uzman, tekn�syen, hemş�re veya d�ğer �ht�yaç duyulan elemanları çalıştırmak veya çalışmalarına destek olmak.

2)‑ Merkez�n amaçları doğrultusunda her türlü tanı ve tedav� h�zmetler�n� yürütmek.
3) Merkez bünyes�nde ot�zml� b�reyler�n ve a�leler�n�n erken dönem eğ�t�mler�n� yürütmek, devam edecek

eğ�t�m ve rehab�l�tasyon h�zmetler� �ç�n kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla �ş b�rl�kler� oluşturmak ve yürütmek.
4) Ot�zm spektrum bozukluğu �le �lg�l� kl�n�k ve laboratuvar araştırmalarını yürütmek veya �lg�l� b�r�mlerce

yürütülen araştırmaları desteklemek.
5) Gerekt�ğ�nde d�ğer sağlık kurum ve kuruluşları �le ortak (af�l�ye) sağlık ve eğ�t�m h�zmet� yürütmek.
b) Eğ�t�m h�zmetler�:
1) Eğ�t�m b�r�m� aracılığıyla her yaş ve düzeyde ot�zml� b�reylere yaygın ve örgün özel eğ�t�m, destek eğ�t�m

ve erken müdahale h�zmetler� sunmak.



2) Eğ�t�m faal�yetler�n� gerekt�ğ�nde çocuk ve ergen ruh sağlığı anab�l�m dalı, çocuk nöroloj�s� b�r�m�,
gel�ş�msel ped�atr� b�r�m� veya eğ�t�m ve sağlık b�l�mler� fakülteler�n�n �lg�l� b�r�mler�yle b�rl�kte yürütmek.

3) Eğ�t�m b�r�m� aracılığıyla ebeveyn eğ�t�m�, bakıcı eğ�t�m�, öğretmen ve yetk�l� personel�n uzmanlaşmasını
sağlamak, basın yayın uygulamaları ve benzer� h�zmetler� sunmak.

4) Ülken�n �ht�yaçlarına uygun, ot�zm konusunda donanımlı, n�tel�kl� doktor, hemş�re, ps�kolog, hasta bakıcı
ve benzer� elemanların yetk�nl�kler�ne katkıda bulunmak.

5) Ot�zm spektrum bozukluğu olan b�reyler�n hayatını kolaylaştıracak ve onları topluma kazandıracak
etk�nl�kler düzenlemek.

6) İler� yaş ot�zml� b�reyler�n kab�l�yetler�ne uygun meslekî eğ�t�m �mkânı sağlamak, meslek kazandırma ve
benzer� konularda b�l�m�n ve teknoloj�n�n gel�şmes�ne paralel olarak eğ�t�m programları düzenlemek ve Ün�vers�ten�n
kamu ve özel sektörle, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla �ş b�rl�ğ�n�n gel�şmes�ne katkıda bulunarak ot�zml� b�reyler�n
toplumla bütünleşmes�n� sağlamak.

7) Ot�zm spektrum bozukluğu olan b�reyler �ç�n �st�hdam programları gel�şt�rmek.
8) Ot�zml� b�reyler�n �st�hdam ed�leb�lmeler�ne destek vermek ve �ş yaşamına adaptasyonlarına yardımcı

olacak �ş koçlarını yet�şt�rmek.
9) Ot�zm spektrum bozukluğu olan b�reyler �ç�n yaşam ve bakım programları gel�şt�rmek.
10) Ot�zm spektrum bozukluğu olan b�reyler�n tanı, tedav�, rehab�l�tasyon, bakım ve eğ�t�m�yle �lg�l� eleman

yet�şt�rme faal�yetler� yürütmek.
11) Toplumda ot�zmle �lg�l� farkındalığı artırmak, yanlış ve eks�k anlayışları düzeltmek amacıyla basın-yayın

ve görsel ve sosyal medya ortamları dâh�l her türlü b�lg�lend�rme eğ�t�m�n� yürütmek.
c) Araştırma h�zmetler�:
1) Merkez�n amaçlarına uygun her türlü temel, kl�n�k, b�reysel veya mult�d�s�pl�ner, akadem�k, b�l�msel

araştırma faal�yet�nde bulunmak.
2) Ulusal ve uluslararası araştırma gel�şt�rme projeler� hazırlamak ve yürütmek.
3) Araştırmalar �ç�n özel ve/veya kamu temell� mal� destek tem�n faal�yetler� yürütmek.
4) Ot�zm spektrum bozukluğu �le �lg�l� deneysel modeller oluşturmak ve deney hayvanı çalışmalarını

yürütmek.
5) Proje çalıştayları düzenlemek.
ç) D�ğer faal�yetler:
1) Sunulan h�zmetler�n kal�tes�n� artırmak amacıyla ot�zmle �lg�l� uluslararası akadem�k b�rl�klere üye olmak.
2) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla deney�m paylaşımında bulunarak eğ�t�m model�n�

yaygınlaştırmak.
3) Bağış ve destek toplama faal�yetler�nde bulunmak.
4) Merkez�n amaçlarına uygun her türlü yayın faal�yet�nde bulunmak.
5) Ulusal veya uluslararası öğret�m üyes�, öğrenc� veya yardımcı personel değ�ş�m�, m�saf�r ulusal veya

uluslararası öğret�m üyes�, öğrenc� veya yardımcı personel faal�yetler� �ç�n uygun altyapı ve h�zmet ortamlarını
oluşturmak ve bu k�ş�ler� eğ�t�m ve/veya mal� açılardan desteklemek.

6) Ulusal ve uluslararası toplantı ve organ�zasyonlar düzenlemek.
7) Merkez�n amaçlarına uygun konularda Ün�vers�te �ç�nde, ulusal veya uluslararası yarışmalar düzenlemek

ve/veya ödüller vermek.
8) Et�k ve b�l�msel altyapı eğ�t�mler�n� yapmak veya yaptırmak.
9) Ot�zm spektrum bozukluğu olan b�reyler�n engell�l�k dereces�n� bel�rlemek üzere sağlık kurulu heyet�

oluşturmak ve �lg�l� mevzuata uygun sağlık kurulu raporu hazırlamak �ç�n hastanelerle �ş b�rl�ğ� �ç�nde çalışmak.
10) Araştırmacı, eğ�t�c�, öğret�m elemanı, �darec� ve destekç�lere madd� ve manev� ödüller vermek.
11) Ot�zm konusunda b�l�rk�ş�l�k ve danışmanlık h�zmet� vermek.

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.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, ot�zm spektrum bozukluğu �le �lg�l� alanlarda çalışan profesör veya doçent unvanlı tıp

fakültes� veya eğ�t�m fakültes� öğret�m üyeler� arasından üç yıl süre �le Rektör tarafından görevlend�r�l�r.
(2) Müdür, öğret�m üyeler� arasından �k� k�ş�y� müdür yardımcısı olarak üç yıl süre �le görevlend�r�r. Müdür

yardımcıları, Müdürün gözet�m ve denet�m� altında Müdürün verd�ğ� görevler� yer�ne get�r�r.
(3) Müdürün görev� başında bulunmadığı durumlarda Müdür tarafından bel�rlenen müdür yardımcılarından

b�r�, müdür yardımcıları da bulunmadığı durumda Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r� Müdüre vekâlet eder.
(4) Müdürün görev süres�n�n dolması, altı aydan daha uzun süre �ç�n Ün�vers�te dışında tam zamanlı olarak

görevlend�r�lmes� veya herhang� b�r nedenle görev�nden ayrılması durumunda müdür yardımcılarının da görev� sona
erer. Aynı usulle yen� Müdür görevlend�r�l�nceye kadar Rektör tarafından Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r� vekâleten
Müdür olarak görevlend�r�l�r. Görev süres� dolan Müdür veya müdür yardımcıları aynı usulle yen�den atanab�l�rler.

Müdürün görevler�
MADDE 9 – (1) Müdürün görevler� şunlardır:
a) Merkez� yönetmek ve tems�l etmek.
b) Yönet�m Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık etmek.
c) Yönet�m Kurulunda alınan kararları uygulamak.



ç) Merkez�n �dar� �şler�n� yürütmek, gel�r ve g�derlere �l�şk�n tasarrufta bulunmak, bütçe tekl�fler�n� Rektörlüğe
sunmak.

d) Merkez faal�yetler�ne �l�şk�n kaynak sağlamaya yönel�k g�r�ş�mlerde bulunmak.
e) Merkez�n faal�yetler�yle �lg�l� olarak yurt �ç� ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla �ş b�rl�ğ� yaparak, Merkez

organlarında bel�rlenen faal�yetler�n projelend�r�lmes� ve bunlara ulusal ve uluslararası alanda destek ve kaynak
sağlanması �ç�n g�r�ş�mlerde bulunmak.

f) Yıllık faal�yet programları ve faal�yet raporlarını hazırlayıp Yönet�m Kuruluna sunmak ve Yönet�m
Kurulunca değerlend�r�len faal�yet programlarını her takv�m yılının başlangıcından b�r ay önce ve faal�yet raporlarını
her takv�m yılının sonunu tak�ben �k� ay �ç�nde Rektörlüğe sunmak.

Yönet�m kurulu
MADDE 10 – (1) Yönet�m Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları �le Rektör tarafından ot�zm alanında, yoksa

ot�zmle �l�şk�l� alanlardan görevlend�r�len dört öğret�m üyes� olmak üzere toplam yed� k�ş�den oluşur. Yönet�m Kurulu
üyeler� üç yıllık süreyle görevlend�r�l�rler. Görev süres� b�ten üyeler yen�den görevlend�r�leb�l�rler. Süres� b�tmeden
ayrılan üyen�n yer�ne kalan sürey� tamamlamak üzere aynı usulle yen� üye görevlend�r�l�r.

(2) Yönet�m Kurulu, Müdürün davet� üzer�ne, Müdür tarafından bel�rlenen gündemle üye tam sayısının salt
çoğunluğu �le toplanır ve kararlar katılan üye sayısının salt çoğunluğu �le alınır. Yönet�m Kurulu gerekl� hallerde aynı
usulle olağanüstü toplanab�l�r.

Yönet�m kurulunun görevler�
MADDE 11 – (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez�n amaçlarına uygun faal�yetlere �l�şk�n kararlar almak.
b) Merkez�n faal�yet plan ve programını bel�rlemek.
c) Merkez�n yıllık program ve bütçe tasarısını hazırlamak.
ç) Merkez tarafından ver�lecek h�zmetlere �l�şk�n çalışma esaslarını bel�rlemek.
d) Müdürün gündeme get�receğ� d�ğer konularda kararlar almak.
e) Rektöre sunulacak yıllık faal�yet programları ve raporlarını hazırlamak, değerlend�rmek ve onaylamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

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

Kanununun 13 üncü maddes�ne göre Rektör tarafından görevlend�r�lecek personelle karşılanır. Ayrıca, personel
�st�hdamı konusunda A�le ve Sosyal Pol�t�kalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı ve Gençl�k ve
Spor Bakanlığı �le �ş b�rl�ğ� yapılab�l�r.

Dem�rbaş ve ek�pmanlar
MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen h�zmet ve araştırmalar kapsamında satın alınan her türlü

malzeme, alet, ek�pman, dem�rbaş ve araçlar Merkez�n veya Tıp Fakültes�n�n kullanımına tahs�s ed�l�r.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde �lg�l� mevzuat hükümler� �le Senato kararları

uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� B�run� Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


