
18 Ek�m 2021 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31632

YÖNETMELİK

Karabük Ün�vers�tes�nden:
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, Karabük Ün�vers�tes� F�zyoterap� ve Rehab�l�tasyon Uygulama ve

Araştırma Merkez�n�n amaçlarına, faal�yet alanlarına, 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, Karabük Ün�vers�tes� F�zyoterap� ve Rehab�l�tasyon Uygulama ve Araştırma

Merkez�n�n amaçlarına, faal�yet alanlarına, yönet�m organlarına, yönet�m organlarının görevler�ne 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: Karabük Ün�vers�tes� F�zyoterap� ve Rehab�l�tasyon Uygulama ve Araştırma Merkez�n�,
b) Müdür: Merkez�n Müdürünü,
c) Rektör: Karabük Ün�vers�tes� Rektörünü,
ç) Senato: Karabük Ün�vers�tes� Senatosunu,
d) Ün�vers�te: Karabük Ün�vers�tes�n�,
e) 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) Ün�vers�ten�n f�zyoterap� ve rehab�l�tasyon bölümü ve �lg�l� alanlarda öğren�m görmekte olan l�sans ve

l�sansüstü öğrenc�ler� ve öğret�m elemanlarına eğ�t�m, uygulama ve b�l�msel çalışma yapmalarına katkıda bulunmak
�ç�n ortam hazırlamak.

b) F�zyoterap� ve rehab�l�tasyon bölümünün alt alanlarında (ortoped�k rehab�l�tasyon, nöroloj�k rehab�l�tasyon,
vest�büler rehab�l�tasyon, sporcu sağlığı, kard�opulmoner rehab�l�tasyon, ped�atr�k rehab�l�tasyon, ger�atr�k
rehab�l�tasyon, kadın-erkek sağlığı, romatoloj�k rehab�l�tasyon ve benzer�) eğ�t�m-öğret�m, araştırma, uygulama ve
�novasyon çalışmaları yapma �mkânı sağlamak.

c) F�zyoterap�stler�n ülkem�zde ve yurt dışında en �y� şek�lde tems�l ed�leb�lmeler� ve uzmanlıklarının tüm
dünyada geçerl� olması �ç�n her türlü b�l�msel �ş b�rl�ğ�n� artırmak ve bu yönde yapılacak çalışmaları desteklemek.

ç) Sağlık b�l�mler�nde kanıta dayalı ver� tabanları ve yayımlarını �zlemek, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık
Bakanlığının stratej�k kararları doğrultusunda çalışmaları ve b�l�msel araştırmaları desteklemek.

d) F�zyoterap� ve rehab�l�tasyon �le �lg�l� bölüm ve anab�l�m dalları arasında b�l�msel faal�yetler ve f�zyoterap�
ve rehab�l�tasyon h�zmetler� bakımından �ş b�rl�ğ� sağlamak.

e) Mult�d�s�pl�ner ve �nterd�s�pl�ner çalışma yapmayı teşv�k ederek temel b�l�mler, kl�n�k b�l�mler ve
mühend�sl�k b�l�mler�n�n ortaklığında uygulamaya yönel�k araştırma projeler� oluşturmak, koord�ne etmek, bu amaçla
�lg�l� mevzuat kapsamında yurt �ç� ve yurt dışı destek kaynaklarını kullanab�lmek.

f) Sağlık B�l�mler� Fakültes� başta olmak üzere, Ün�vers�te bünyes�ndek� sağlık h�zmetler� �le �lg�l� alanlarda
faal�yet gösteren fakülte, enst�tü, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, uygulama ve araştırma merkezler� ve d�ğer
kurum ve kuruluşlar �le �ş b�rl�ğ� yapmak.

g) F�zyoterap�de kullanılab�lecek yen� tekn�kler�, uygulama yaklaşımlarını ve �novat�f teknoloj�ler� anal�z
ederek p�lot çalışmalara uygun hale get�rmek.

ğ) Merkez�n faal�yet alanları �le �lg�l� olarak, ulusal ve uluslararası alanda, kamu kurum ve kuruluşlar �le özel
kuruluşlarla �ş b�rl�ğ� yapmak, ortak projeler üretmek.

h) Merkez�n çalışmalarına �ht�yaç duyulan alanlarda kamu kurum ve kuruluşlarına f�zyoterap� ve
rehab�l�tasyon h�zmetler� vermek.

ı) F�zyoterap� ve rehab�l�tasyon yöntemler� hakkında hem meslek �ç�nde hem de toplumda farkındalığı ve b�lg�
düzey�n� arttırmak, bu sayede hastalık gel�şmeden gerekl� koruyucu yaklaşımların en �y� şek�lde uygulanmasını
sağlayarak b�reyler�n yaşam kal�teler�n� mümkün olduğunca yükseltmek ve topluma gerekl� eğ�t�mler� vermek.

�) F�zyoterap� ve rehab�l�tasyon danışmanlık gereks�n�m� duyan b�reylerde koruyucu yöntemler� uygulayarak
araştırmalar yapmak ve toplumsal farkındalığı artırmak.

j) Toplumun �ht�yaç ve beklent�ler�ne uygun, kal�tel�, k�ş� haklarına saygılı modern b�r sağlık h�zmet� sunmak.
k) Toplumun kas ve �skelet s�stem� sağlığı başta olmak üzere sağlıklı yaşam konusunda b�lg�lend�r�lmes�n� ve

olumlu davranışlar gel�şt�r�lmes�n� sağlamaya yönel�k projeler üretmek ve uygulamak.
l) Faal�yet alanına g�ren konularda konferans, sempozyum, sem�ner, panel ve benzer� toplantılar düzenlemek,

k�tap, derg� ve broşür yayımlamak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek, toplumu sağlık eğ�t�m
gereks�n�mler� doğrultusunda b�l�nçlend�rmek.



m) Türk�ye’dek� ve dünyadak� sağlık ve araştırma standartlarını �zleyerek n�tel�kl� sağlık h�zmet� sunmak,
çağdaş, b�l�msel ve güven�l�r her türlü koruyucu sağlık h�zmetler�n�n mult�d�s�pl�ner şek�lde ver�lmes�n� sağlamak.

n) Sağlıkla �lg�l� her türlü ulusal pol�t�kanın üret�lmes�ne yönel�k çalışmalar yapmak.
Merkez�n faal�yet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez�n faal�yet alanları şunlardır:
a) F�zyoterap� ve rehab�l�tasyon l�sans ve l�sansüstü öğrenc�ler�ne ve öğret�m elemanlarına eğ�t�m, uygulama

ve araştırma ortamı sunmak.
b) Meslek �ç� ve dışı �lg�l� bölümlerle toplum sağlığına yönel�k ortak çalışma ve projeler hazırlamak ve

yürütmek.
c) F�zyoterap� ve rehab�l�tasyon alanında ulusal ve uluslararası düzeyde �lg�l� mevzuat kapsamında sert�f�kalı

kurslar, sem�ner, konferans, sempozyum ve kongreler düzenlemek, yapılan toplantılara katılmak.
ç) B�l�msel ve madd� kaynak sağlanab�lmes� �ç�n ulusal ve uluslararası b�l�msel araştırma, �nceleme ve tedav�

kurumları �le özel/resm� kuruluşlarla ve �lg�l� derneklerle �ş b�rl�ğ� yapmak, b�lg� ve h�zmet paylaşımı sağlamak.
d) Hastalığın önlenmes� (b�r�nc�l-koruma) ve tedav�s� (�k�nc�l) hakkında f�zyoterap�stler�n farkındalık ve b�lg�

düzey�n� arttırmak, bu amaçla meslek �ç� eğ�t�m toplantılarına katılmalarını sağlamak.
e) Toplum sağlığına yönel�k b�lg�lend�rme toplantıları düzenlemek, elektron�k �let�ş�m ağı kurmak, konunun

önem� ve toplumsal farkındalığın arttırılması �ç�n kamuoyuna yönel�k basılı ya da görsel yayımlar hazırlamak, ayrıca
kurumsal ve k�tlesel sağlık danışmanlık ve b�lg�lend�rme h�zmetler� sunmak.

f) Toplumun �ht�yaç ve beklent�ler�ne uygun, kal�tel�, k�ş� haklarına saygılı modern b�r f�zyoterap� ve
rehab�l�tasyon sağlık h�zmet� ve sağlık danışmanlığı sunmak.

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, f�zyoterap� ve rehab�l�tasyon alanında l�sans mezunu ve bu konuda akadem�k ve

terc�hen �dar� deney�me sah�p Ün�vers�tede tam zamanlı öğret�m elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl �ç�n
görevlend�r�l�r. Süres� b�ten Müdür yen�den görevlend�r�leb�l�r.

(2) Müdür, görev� başında bulunmadığı zamanlarda Yönet�m Kurulundan b�r� vekâlet eder. Vekâlet altı aydan
fazla sürerse yen� Müdür görevlend�r�l�r.

Müdürün görevler�
MADDE 9 – (1) Müdürün görevler� şunlardır:
a) Merkez� tems�l etmek ve Yönet�m Kuruluna başkanlık etmek.
b) Merkez çalışmalarını düzenl� ve etk�n b�r b�ç�mde yürütmek, denet�m� �le �lg�l� önlemler� almak.
c) Merkez� amaçları doğrultusunda yönetmek.
ç) Her öğret�m yılı sonunda ve �sten�ld�ğ�nde Merkez�n genel durumu, �şley�ş� ve yıllık faal�yet raporunu

Yönet�m Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.
d) Uygulanan programlara ve faal�yetlere �l�şk�n koord�nasyonu sağlamak.
e) Çalışma programları hazırlamak, Yönet�m Kuruluna önermek, Yönet�m Kurulunca karara bağlanan çalışma

gruplarını yürütmek, yönlend�rmek ve denetlemek.
f) Oluşturulan çalışma gruplarının faal�yetler�, plan, program ve projeler�yle �lg�l� olarak Yönet�m Kurulunu

b�lg�lend�rmek.
g) İlg�l� akadem�k b�r�mlerle �ş b�rl�ğ� �çer�s�nde eğ�t�m, kurs, çalıştay, kongre, �lg�l� mevzuat kapsamında

sert�f�ka programı, sempozyum, sem�ner ve benzer� program �le projeler�n düzenlenmes�n�, yürütülmes�n�,
yönlend�r�lmes�n� ve denet�m�n� sağlamak.

ğ) Personel alımı ve görevlend�r�lmes�yle �lg�l� �ht�yaçları Rektöre sunmak.
Yönet�m Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönet�m Kurulu, Müdür �le f�zyoterap� ve rehab�l�tasyon alanında l�sans mezunu dört üye

olmak üzere toplamda beş k�ş�den oluşur. Yönet�m Kurulunda yer alacak üyeler Ün�vers�tede tam zamanlı olarak
görevl� öğret�m elemanları arasından, Müdürün öner�s� ve Rektörün onayı �le üç yıl �ç�n görevlend�r�l�r. Süres� b�ten
üye, tekrar görevlend�r�leb�l�r. Görev�nden ayrılan Yönet�m Kurulu üyes�n�n yer�ne, kalan sürey� tamamlamak üzere
aynı usulle yen� b�r üye görevlend�r�l�r.

(2) Yönet�m Kurulu, ayda b�r kez olağan ve gerekt�ğ�nde müdürün davet� üzer�ne olağanüstü toplanarak,
Müdür tarafından hazırlanan gündem maddeler�n� görüşüp karar alır. Yönet�m Kurulu üye tam sayısının salt
çoğunluğu �le toplanır ve kararlar oy çokluğu �le alınır.

Yönet�m Kurulunun görevler�
MADDE 11 – (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez�n eğ�t�m, öğret�m, b�l�msel araştırma, danışmanlık, yayım faal�yetler� ve bu faal�yetlerle �lg�l�

esasları kararlaştırmak, eğ�t�m programlarının hazırlanması ve planlanması, katılım koşullarının bel�rlenmes�,
programların sonunda �lg�l� mevzuat kapsamında katılım belges�, başarı belges� ve benzer� belgeler�n düzenlenmes�,
eğ�t�m verecek b�r�mlerle gerekl� koord�nasyonun sağlanması konularında kararlar almak.

b) Merkez�n çalışmalarıyla �lg�l� plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.
c) Merkez�n kadro ve mal� kaynaklarını �nceleyerek, yatırım ve bütçe tasarısını Rektörlüğe sunmak üzere

görüş hazırlamak.
ç) Gerekl� hallerde Merkez�n faal�yetler� �le �lg�l� geç�c� çalışma grupları kurmak ve bunların görevler�n�

düzenlemek.
d) Yurt �ç� ve yurt dışındak� kamu ve özel kuruluşlar �le ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel �lke, esas ve

usuller�n� tesp�t etmek.



e) Faal�yet raporunun düzenlenmes�ne �l�şk�n esasları tesp�t etmek ve sunulan raporu değerlend�rmek.
f) İlg�l� mevzuat hükümler�ne göre Merkez�n yönet�m� ve �şlet�lmes� �ç�n gerekl� kararları almak.
g) Merkez�n daha �y� sağlık h�zmet� vereb�lmes� �ç�n gerekl� olan b�r�mler�n kurulması tekl�fler�n� hazırlayıp

Rektörün onayına sunmak ve bu b�r�mler�n yönet�m esaslarını �lg�l� b�r�mler �le �ş b�rl�ğ� �ç�nde hazırlamak.
ğ) İlg�l� mevzuat hükümler�ne göre ver�len d�ğer görevler� yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Merkeze bağlı ün�te, b�r�m ve kom�syonlar
MADDE 12 – (1) Merkezde �ht�yaçlar doğrultusunda ün�te ve b�r�mler oluşturulur.
(2) Ün�te ve b�r�mler, Merkez�n faal�yetler�n� gerçekleşt�rmek üzere Yönet�m Kurulunun tekl�f� ve Rektörün

onayıyla oluşturulur ve her b�r�me �şley�ş� düzenlemek �ç�n b�r�m sorumlusu Rektör tarafından görevlend�r�l�r. Tüm
b�r�mler, yürüttükler� h�zmetler açısından Müdüre karşı sorumludur.

(3) Uzmanlık alanı gerekt�ren konular �le �dar�, mal� ve tekn�k konularda çalışmalar yapmak üzere Müdürün
öner�s�, Yönet�m Kurulunun görüşü doğrultusunda Rektör onayı �le kom�syonlar oluşturulab�l�r. Kom�syonların
çalışma şekl�ne �l�şk�n esaslar Yönet�m Kurulunca bel�rlen�r.

Personel �ht�yacı
MADDE 13 – (1) Merkez�n akadem�k, tekn�k ve �dar� personel �ht�yacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü

maddes� uyarınca, Müdürün öner�s� üzer�ne Rektör tarafından görevlend�r�lecek personel tarafından karşılanır.
Harcama yetk�l�s�
MADDE 14 – (1) Merkez�n harcama yetk�l�s� Rektördür. Rektör bu yetk�s�n� Müdüre devredeb�l�r.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� �le Senato

kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Karabük Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


