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4 Ocak 2023 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 32063

YÖNETMELİK

Aydın Adnan Menderes Ün�vers�tes�nden:
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE

REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümler�
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Aydın Adnan Menderes Ün�vers�tes� Ps�koloj�k Danışma ve

Rehberl�k Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n amacına, 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; Aydın Adnan Menderes Ün�vers�tes� Ps�koloj�k Danışma ve Rehberl�k

Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n amacına, 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: Aydın Adnan Menderes Ün�vers�tes� Ps�koloj�k Danışma ve Rehberl�k Uygulama ve Araştırma

Merkez�n� (PDRM),
b) Müdür: Merkez�n Müdürünü,
c) Rektör: Aydın Adnan Menderes Ün�vers�tes� Rektörünü,
ç) Ün�vers�te: Aydın Adnan Menderes Ün�vers�tes�n�,
d) Yönet�m Kurulu: Merkez�n Yönet�m Kurulunu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkez�n Amacı ve Faal�yet Alanları

Merkez�n amacı
MADDE 5- (1) Merkez�n amacı; gençl�k ve yet�şk�nl�k çağına özgü sosyal, duygusal, akadem�k ve meslek�

gel�ş�mler� desteklemek, önley�c� çalışmalar yapmak ve bu alanlarda ortaya çıkan sorunları bel�rlemeye, açıklamaya ve
çözümlemeye yönel�k çalışmalarda bulunmaktır.

Merkez�n faal�yet alanları
MADDE 6- (1) Merkez�n faal�yet alanları şunlardır:
a) D�s�pl�nlerarası etk�leş�m� ve b�lg� alışver�ş�n� sağlamak ve bu kapsamdak� çalışmaları desteklemek.
b) Merkez�n amacı doğrultusunda araştırma, �nceleme ve yayım yapmak.
c) Ulusal ve uluslararası düzeyde sem�ner, konferans, kongre, sempozyum g�b� çeş�tl� b�l�msel toplantılar ve

eğ�t�mler düzenlemek.
ç) Merkez�n faal�yet alanı kapsamında kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla �şb�rl�ğ� yapmak.
d) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının gereks�n�m duydukları �nceleme ve araştırmaları yapmak,

eğ�t�m ve danışmanlık h�zmetler� vermek.
e) Merkez�n h�zmet alanıyla �lg�l� bölümlerde öğren�m gören öğrenc�ler�n staj ve uygulamalarını desteklemek.
f) İlg�l� mevzuat hükümler� kapsamında ver�len d�ğer görevler� yapmak.

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, Merkez�n faal�yet alanı �le �lg�l� konularda çalışmaları bulunan Ün�vers�te öğret�m

üyeler� arasından Rehberl�k ve Ps�koloj�k Danışmanlık, Ps�koloj�, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk ve Ergen Ruh
Sağlığı ve Hastalıkları b�l�m dallarında görevl� b�r öğret�m üyes� Rektör tarafından üç yıl �ç�n görevlend�r�l�r. Görev
süres� sona eren Müdür yen�den görevlend�r�leb�l�r.
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(2) Müdür, çalışmalarında kend�s�ne yardımcı olmak üzere Ün�vers�te öğret�m üyeler� arasından Merkez�n
faal�yet alanında çalışmaları bulunan b�r k�ş�y� müdür yardımcısı olarak görevlend�r�lmek üzere Rektörün onayına
sunar. Müdür görev� başında bulunmadığı zamanlarda yardımcısını vek�l olarak bırakır. Göreve vekalet�n altı aydan
uzun sürmes� durumunda yen� b�r Müdür görevlend�r�l�r. Müdürün görev� sona erd�ğ�nde yardımcısının da görev�
kend�l�ğ�nden sona erer.

Müdürün görevler�
MADDE 9- (1) Müdürün görevler� şunlardır:
a) Merkez� tems�l etmek ve çalışmaların düzenl� olarak yürütülmes�n� sağlamak.
b) Yönet�m Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündem�n� hazırlamak ve toplantılara başkanlık

etmek.
c) Merkez�n �dar� ve mal� �şler�n� yürütmek.
ç) Merkez�n faal�yetler�n�n amaca uygun b�ç�mde yürütülmes� �ç�n gerekl� önlemler� almak.
d) Merkez�n yıllık faal�yet raporunu ve bütçe tasarısını Yönet�m Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre

sunmak.
e) Yönet�m Kuruluna gelecek yılın faal�yet programına �l�şk�n öner�lerde bulunmak.
Yönet�m Kurulu
MADDE 10- (1) Yönet�m Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve Müdürün öner�s�yle Merkez�n faal�yet alanı

�le �lg�l� çalışmalarda bulunan Ün�vers�te öğret�m üyeler� arasından Rektör tarafından üç yıl �ç�n görevlend�r�len beş
öğret�m üyes� olmak üzere toplam yed� üyeden oluşur.

(2) Yönet�m Kurulu, Müdürün çağrısı üzer�ne ayda b�r kez veya gerekl� hallerde üye tam sayısının salt
çoğunluğu �le toplanır ve kararlar oy çokluğu �le alınır. Oyların eş�tl�ğ� hal�nde Müdürün kullandığı oy yönünde
çoğunluk sağlanmış sayılır. Geçerl� b�r mazeret� olmaksızın üst üste üç toplantıya katılmayan üyen�n üyel�ğ� sona erer.
Görev süres� sona ermeden boşalan üyel�kler �ç�n kalan sürey� tamamlamak üzere yen� b�r üye görevlend�r�l�r.

Yönet�m Kurulunun görevler�
MADDE 11- (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez�n faal�yetler�ne �l�şk�n �dar� ve mal� konularda kararlar almak.
b) Müdürün faal�yet dönem� sonunda hazırlayacağı yıllık faal�yet raporunun düzenlenmes�ne �l�şk�n esasları

tesp�t etmek ve b�r sonrak� yıla a�t çalışma programını değerlend�rmek.
c) Merkez�n ödenek ve akadem�k, �dar�, tekn�k personel �ht�yacını Müdürün öner�s� doğrultusunda bel�rlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Çalışma grupları
MADDE 12- (1) Çalışma grupları, Merkez�n faal�yetler�n�n daha ver�ml� yürütülmes� amacı �le Müdürün

görüşü de alındıktan sonra Yönet�m Kurulu kararı �le oluşturulur.
(2) Çalışma grubu başkan ve üyeler�, Ün�vers�te öğret�m üyeler� arasından Müdürün tekl�f� �le Rektör

tarafından görevlend�r�l�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 Rektör tarafından görevlend�r�lecek personel tarafından karşılanır.
Ek�pman ve dem�rbaşlar
MADDE 14- (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ek�pman ve

dem�rbaş Merkez�n kullanımına tahs�s ed�l�r.
Harcama yetk�l�s�
MADDE 15- (1) Merkez�n harcama yetk�l�s� Rektördür. Rektör bu yetk�s�n� Müdüre devredeb�l�r.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16- (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve �lg�l� d�ğer mevzuat

hükümler� uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 17- (1) 13/7/2020 tar�hl� ve 31184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aydın Adnan Menderes

Ün�vers�tes� Gençl�k Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkez� Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 18- (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 19- (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Aydın Adnan Menderes Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


