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MARMARA

uNiVrnsirnsi psixor,o;ix naNrgMA VE REHBnnr,ix

IIYGULAMA \'E ARA$TIRMA MERKEZi 6AANTAN4 VoNNrVrNr,iCi

ninilvci nolUivr
Amag, Kapsam, Dayanak ve Tanlmlar

kapsam
MADDE 1 - (1) Bu YdnetmeliSin
Amag ve

\

amacr; Marmara Universitesine baSh olarak kurulan
Marmara Universitesi Psikolojik Danrgma ve Rehberlik
Uygulama ve Araqtrma

Merk ezinin

(MARPAM) amaqlartna, faaliyet alanlanna, ydnetim
organlanna, yonetim organlarrnrn
gorevlerine ve gahgma gekline iligkin usul ve
esasla' drizenlemektir.
(2) Bu Ydnetmelik, Marmara Universitesi
Psikolojik Danrgma ve Rehberlik Uygulama
ve Aragtrrma Merkezinin amaglarrna, faariyet
alanranna, yonetim organra.na, bu organlann
gdrevlerine ve gahgma gekline iliqkin hUkUmleri
kapsar.

Dayanak

MADDE 2

-

(1) Bu Yonetmelik; 4l1ll1981 tarihli ve
2547 sayrh ytiksekogretim

Kanununun 7 nci maddesinin birinci fikrasrnrn
(d) bendinin (2) numar ah altbendi
ile 14 iincti
maddesine dayanrlarak hazrrlanmrqtr.

Tanrmlar

MADDE 3 _ (t) Bu yonetmelikte gegen;
a) Danrqma Kurulu: Merkezin Danrqma
Kurulunu,

b) Merkez: Marmara universitesi psikorojik
Danrgma ve
Aragtrrma Merkezini,
c) Mtidrir: Merkezin

Mtiduninti,

g) Rektor: Marmara Universitesi
Rektoninu,

d) Universite: Marmara Universitesini.
e) Yonetim Kururu: Merkezin y.netim
Kurulunu ifade eder.

irixci nor,tivr
Merkezin Amacl ve Faaliyet Alanlan
Merkezin amacr

MADDE

4

- (l)

Merkezin amaglarrgunlardrr:

Rehberrik Uygulama ve

a)

Universitenin

ilgili

akademik birimlerinin igbirliSi

Psikolojik Danrqma

ile yurt iqi ve yurt

ve Rehberlik alanr ile ilgili

drgrnda

aragttrmalar, uygulamalar,

danrqmanhklar yapmak ve efitimler sunmak,
b)

Universite dfrencilerinin kendilerini tanrmasr, salhkh kararlar verebilmesi, problem
gozme

ve iletiqim becerisi kazanmasr, ders baqanlannrn

arttrrrlmasr, tiniversite

olanaklann dan azami diizeyde yararlanabilmesi, ilniversite ya$amlna uyum safl amasr

;

sosyal, duygusal, biliqsel ve kariyer geligmelerine yardrm etmek amacryla psikolojik
danrgma ve rehberlik hizmetleri sunmaktrr.

Merkezin faaliyet alanlarr

MADDE 5 - (1) Merkez, bu Y6netmeli$in 4 tincti maddesinde belirtilen amaglannr
gergekleqtirmek igin aqalrdaki faaliyetlerde bulunur.
a)

Yurt iginde ve drqrnda, Psikolojik Danrqma ve Rehberlik alanr ile ilgili her konuda

ve yaprlmakta olan bu gibi gahqmalara
proje hazrrlamak, danrqmanhklar yapmak ve eSitimler

uygulama, ara$trma, inceleme yapmak
katrlmak

ve desteklemek;

sunmak,

b) Psikolojik Dantqma ve Rehberlik konusunda ulusal ve uluslararasr dtizeyde kurslar,
seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler di.izenlemek,
c)

Bilimsel, sosyal

ve sanatsal konularda

seminerler, konferanslar di.izenleyerek

O$rencilerin geliqmelerine katkr sa$amak,
d) Universiteye

yeni gelen o$rencilere ydnelik oryantasyon gahgmasr

yapmak,

dSrencileri sosyal destek kaynaklan, olanaklar ve kogullar hakkrnda bilgilendirmek,
e)

Kendini tanrmasr, kiqisel, sosyal, ailesel ve akademik bagarrsrzhk sorunlannr g6zmesi,
gergekgi kararlar almasr, kapasitelerini geligtirmesi, gevresine salhkh ve dengeli uyum

sa$lamast, geliqmesi ve kendini gergeklegtirmesi amaayla OSrencilere psikolojik
danrgma ve rehberlik hizmeti sunmak,

ihtiyag duyan ve bagvuran o$rencilere karqrlagtrklarr e[itsel, mesleki ve ig segimine
iligkin sorunlarrnt sa$hkh bigimde gdzebilmeleri igin psikolojik danrgma ve rehberlik
hizmeti sunmak.

s) O[rencilere sosyal destek kaynaklarr ve istihdam olanaklarr hakkrnda bilgi sunmak ve
onlan ydnlendirmek.
h)

Olrencilerin, kiqiler arasl iletiqim becerileri kazanmalarrna ydnelik
yapmak,

gahqmalar

i) Olrencileri riskli davranrqlardan (alkol, sigara, uyuqturucu madde v.b.) korumaya
y6nelik psiko-elitsel programlar geliqtirmek ve uygulamak,

i)

Universitelerde lisans, ytiksek lisans ve doktora dUzeyinde Psikolojik Danrgma ve
Rehberlik alanr ile

ilgili

ders ve seminerler verilmesini ve dlrencilerin bu konulara

ydnelmesini ozendirici e$itsel gahqmalarda bulunmak;

bu

alanda gahqmalarda

bulunanlarr desteklemek,

k) Psikolojik Danrqma ve Rehberlik konusundaki geligme ve yayrnlann izlenebilmesi
amactyla kitaphk ve arqiv olugturmak,

l)

Psikolojik Danrgma ve Rehberlik konusunda gahqma ytiriiten ulusal ve uluslararast
kuruluglarla iletigim afit kurmak,

m) Psikolojik Danrqma ve Rehberlik konusunda kamuoyu olugmastna yardtmct olmak,
n) Amaglarr do!rultusunda yayrn yapmak,
o) Faaliyetlerini Psikolojik Danrqma

ve Rehberlik programr Olretim elemanlarr ile

iqbirlifii iginde, bilimsel temelde ve psikolojik danrgma meslefinin etik kurallartna
uygun bigimde yerine getirmek,
p) Merkez Ydnetim Kurulu' nun kararlaqtracalr diler faaliyetlerde bulunmak.

iiCiiNcii n6liinn
Merkezin Organlarr ve Giirevleri
Merkezin organlan
MADDE

6

-

(1) Merkezin organlan qunlardtr.

a) MiidUr,

b) Ydnetim Kurulu,
c) Danrqma Kurulu.

Miidiir
MADDE 7 - (1) Mridrir, Universitenin o[retim tiyeleri

arastndan Rektor tarafrndan

iki

yrl stire igin gorevlendirilir. Stiresi biten Mridtir tekrar gdrevlendirilebilir. Mtidtir, Merkezin
gahqmalarrnrn dtizenli olarak ytirtitulmesi ve geliqtirilmesinden Rekt6re karqt sorumludur.

(2) Miidi.inin onerisi rizerine, Universite dlretim elemanlan arastndan en gok iki kiqi
Mtidtir yardrmcrsr olarak Rektor tarafindan iki yrl stire ile g6revlendirilir. Mtidrir yardtmctlart,
Miidrirtin kendilerine verece[i gdrevleri yapar. Mtidtirtin gorev siiresi sona erdifinde Mtidtir
yardrmcrlanrun da gdrevi kendililinden sona erer. Mridtir, g6revi bagrnda bulunmadrpr zaman
yardrmcrlanndan birisini vekil brrakrr. Gdreve vekdlet altr aydan fazla srirerse yeni bir MtidUr

gdrevlendirilir.

Miidiiriin giirevleri
MADDE

S

(1) Miidtirtin gdrevleri gunlardrr:

-

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin gahgmalarrrun dtizenli olarak ytiriittilmesini ve geliqtirilmesini saflamak,

c) Yonetim Kurulunu toplantrya galrrmak, bu toplantrlarrn giindemini haztrlamak ve
toplantrlara bagkanhk etmek, Yonetim Kurulu kararlanm uygulamak,

g) Merkezin yrlhk faaliyet raporunu ve bir sonraki yrla ait yrlhk gahgma programtnt
hazrrlamak ve bunlarr onaylanmrg qekli ile Rektorliile sunmalg
d) Damgma Kurulunu olalan ve olalaniistii toplantrya galrrmak.

Yiinetim kurulu

MADDE

9

-

(1) Y6netim Kurulu; Merkez Mndiirn ile altr oEretim tiyesi veya 6$retim

gorevlisi ile birlikte toplam yedi iiyeden olugur. Yonetim Kurulu iiyeleri Rektor tarafindan iki

yrl siire ile gorevlendirilir. Si.iresi biten i)yeler yeniden gorevlendirilebilir.
(2) Yonetim Kurulu diizenli olarak en az iki ayda bir defa toplanrr. Ydnetim Kurulu salt
goiunlukla toplanrr ve kararlar salt golunlukla alnrr.

Yiinetim kurulunun giirevleri

MADDE

10

- (l) YOnetim Kurulunun

gorevleri qunlardr:

a) Merkezin amaglan, faaliyet alanlarr ve ydnetimi

ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin yrlhk faaliyet raporunu ve yrlhk gahqma programrnr g0r0qerek karara
baglamak,
c) Aragtrrma, yayrn, 6lretim ve diger gahqma alanlanna iligkin konularda karar almak,

g) Merkezin biinyesinde kurulacak olan bilimsel gahqma gruplarrnr ve komisyonlarr
belirlemek,
d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programtnl haztlamak ve Rektorliile
sunmak.

Danrgma kurulu

MADDE

lf -

(1) Danrgma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlannda gahgmalar ytiriiten

veya gahqma alanlanntn Merkez faaliyetlerine katkrsr olacak Universite dgretim elemanlarr

ile istekleri halinde diler kamu veya 6zel kurum ve kurulug temsilcileri, kigiler ve yurt
drgrndan uzmanlar arasrndan belirlenen en fazla on iki ilyeden olugur. Danrgma Kurulu
i.iyeleri, Mtidiiriin onerisi ozerine Rektor tarafrndan

iki yrlhfrna gorevlendirilir. Siiresi biten

ilyeler yeniden gorevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle gorevinden ayrrlan iiyenin yerine
kalan siireyi tamamlamak rizere aym yontemle yeni bir Oye gorevlendirilir.

(2) Danrqma Kurulu, Mridliriin bagkanhlrnda golunluk kogulu aranmadan yrlda
bir kez
olalan olarak toplanrr. Miidi.ir gerekli gordnlii takdirde Danrgma Kururunu oraEaniistii
toplantrya gagrrabilir.
Danrgma kurulunun giirevleri

MADDE l2 - (1) Danrgma Kurulu istiqari bir organ olup
a) Merkezin uzun vadeli

gorer,rleri gunlardrr:

bilimsel faaliyet planlannr delerlendirerek, yonetrm Kuruluna

6nerilerde bulunmak,

b) Merkeze

galtgmalannda bilimsel

ve idari

agrdan

bilgi, deneyim ve

6nerilerde

bulunmak,
c) Merkez ile ilgili kuruluq ve sektorler arasrnda iletigim kurulmasrnr
saflamak,

9) Miidnr ve Yonetim Kurulu tarafindan Damgma Kurulu gtindemine getirilen diler
konularda onerilerde bulunmak.

DoRDtiNcii BoLiiM
Son

Hiikiimler

Yiiriirliik
MADDE

(1) Bu Ydnetmelik yayrmr tarihinde ytnirliige girer.

f5

-

16

- (r) Bu yonetmelik hiikiimlerini

Yiiriitme
MADDE

Marmara Universitesi Rektoru vririittir_

