
MEF ÜNİVERsiTESi
YAŞAMDA BiLİNÇLi- FARKINDALIK UYGULAMA VE ARAŞTİRMA MERKEZi

YöN[TMf,LiĞi

I. Bölüm - Amıç, Kıpsam, Dıyanak ve Tanımlır

Amaç
Madde l

Bu Yönetme|iğin amacı; MEF Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulan Yaşamda Bilinçli- Farkındalık
Uygulama ve Araştlrma Merkezi'nin teşkilat, yönetim, çallşma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2

Bu Yönetmelik; MEF Üniversitesi Yaşamda Bilinçli- Farkındalık Uygulama ve Araştırma
Merkezi'nin amaçlanna, yönetim organlanna, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline
ilişkin hükümleri kapsar.

Dayenak
Madde 3

Bu Yönetmelik;2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d)

bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tenımlar
Madde 4

Bu Yönetmelikte geçen;

ı) Ü niversite: MEF Üniversitesini.

b) Rekttır: MEF Ünivenitesi Rekıörünü.

c) Merkez: Yaşamda Bilinçli- Farkındalık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Merkez Müdürü: Yaşamda Bilinçli- Farkındalık Uygulama ye Araştırma Merkezi Müdürünü,

d) Merkez Yönelim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu.

e) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma KuruIunu.

ifade eder.

lI. Biilüm - Merkezin Amacı ve Faalivet A|anları

Merkezin Amıcı
Madde 5

Merkezin amacı; başta psikolojik danlşmanlık olmak üzere diğer tüm ruh sağllğı yardımı alanlannda

farkındalık temelli terapöıik yaklaşım ve gelişmeleri düzenli bir şekilde ve güvenilir kaynaklardan

takip etmek, güncel araştırmalarla destekleyerek kültürümüze uyarlamak, profesyonellere yönelik

sertifika eğitim programları düzenlemek ve sağaltım grupları oIuşturarak, üniveniteyi ve tüm toplumu

bilgilendirmekıir.
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Merkezin Fıeıiyet Aıınlİrı
Mıdde 6

Merkez; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki amacına ulaşabilmek için aşığıdaki faaliyetlerde

bulunur;

ı) Psikolojik danışmanlık ve diğer tüm rü sağlığı yardımı alanlannda farkındalık yaklaşımı ve

uygulamalan konulannda araştırmalar yapmak ve bunları ulusal ve uluslararası nitelikte konferans,

Sempozyum, çalıştay, seminer ve benzeri faaliyetlerde bulunmak suretiyle kamuoyuna duyurmal,

b) Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal ve u|uslararası, resmi/ özel

kurum ve kuruluşlarla, yurtdışındaki diğer farkındahk merkezleriyle (örn. Oxford Üniversitesi,

Massachusetts Üniversitesi Mindfulness Center, Bangor Üniversitesi) merkezin amacı

doğrultusunda işbirliğinde bulunmak, ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma

pğeleri hazırlamak, bu projelere kaynak yaratmak ve projeleri uygulamak vey'veya

uygulama|annın takibini yapmak,

c) Farklı sektörlere mensup çalışanların (ruh sağlüğt alanlnda hizmet veıenler, sosyal himıet

uzmanlan, serbest sektör yöneticileri ve çalışanları, insan kaynakları uzırıanları, öğretmenler,

sağhk sektörü) eğitimlerinde, farkındalık temelli yaklaşımlarla stres azaltma, farkındahk temelli

bilişsel terapi ve kabul ve kararhhk terapisi alanlannda uygulama ve arştırma yapabilecek

donanımı sağlamayı hedefleyen eğitim çalışmaIarı hazırlamak ve yüriltmek, mesleki kunlar,

meslek içi eğitim ve sertifika programları, ulusal ve uluslararasl düzeyde seminer, sempozyum,

konferans ve çalışmalar düzenlemek,

ç) Yaşamda bilinçli_ farkındalık temelli aİaştlrma Ve uygulama alanındaki uluslararası güncel

ge1işmeleri takip ederek bu konulardaki değerlendirmeleri ilgililerin ve kamunun bilgisine sunmak,

d) Yaşamda bilinçli- farklndalık ıemelli yaklaşım konularında araştırma yapmaya elverişli nitelikte

bir arşiv oluşturmak, merkeze ait süreli/süresiz yayınlar hazırlamak,

e) Sosyat Bilimlef Ensıitüs0'nde yüksek lisanVdokıora çaIışmaları yapan araşıırmacılan,

farkındalık temelli yaklaşımlar aracılığıyla bireylerin iyi oluş halini amırm4 akademik performans

ve iş performansı, iş ve yaşam doyumu, yaşamdaki ve iş hayatındaki problemli durumlarla başa

çıkma becerileri, vb. konularda çalışmalar yapmaya özendirmek.

III. Biilüm - Merkezin Yönetim Orgınlırı ve Göıevleri

Merkezin Yönetim Organlın
Mıdde 7

Merkezin yÖnetim organları; Merkez Müdüraı, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Danışma

Kurulu'ndan oluşur.

Merkez Müdirü
Mıdde t

Merkez Müdürü; Üniversitede tam gün çalışan öğretim elemanları arasından veya Ünivenite dıŞından,

Rektör tarafından iki yıllık sürc için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir.

Merkez Müdürünün, kesintisiz altı aydan fazla bir snrc görevi bşında bulunamama§ı dunrmunda yeni bir

Merkez Müd{ırü görevlendirilir.

Merkez Müdürüne yardımcı olmak ilzerc, Merkez yönetim kurulu üyelerinden birisi Rektör

ıarafindan müdür yardımcısı olarak görevlendiritir. Merkez Müdürü, görevi başında otmadığı zaman müdür

yardımcısı kendisine vekalet eder. Merkez Müdürüniın görcvi sona erdiğinde müdüı yardlmcısınln görevi de

sona erer.
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Merkez Müdürünün Görevleri
Madde 9

Merkez Müdürünün görevIeri şunlardır:
a) Merkezi temsil ve Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli eşgüdüm ve denelimi sağlamak, yazışmaları yapmak,

ç) Merkez Yönetim KuruIunun hazırladığl yılllk t'aaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

Merkez yönetim kurulu
Mıdde t0

Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü dahil beş kişiden oluşur. Merkez Müdürü dışındaki diğer

üyeler, Üniversitenin öğretim elemanları arasından veya Üniversite dışından Senato taraf|ndan iki yıllık süre

için görevlendirilirler. Süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi biımeden aynlan veya altı

aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin 1ıerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri
görevlendirilir.

Merkez Yönetim Kurulu, olağan olarak ayda en az bir kez veya gerekli olduğunda Merkez Müdürünün

çağrısı üzerine ve sa|t çoğunlukla toplanır. Kararlar. katılanların oy çokluğu ile alınır.

Merkez yönetim l(u ruIunun Görevleri
Madde l l

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;
a) Merkezin yıllık çalışma programını hazırlamak.

b) Merkezin yıllık faaliyel raporunu hazırlamak,

c) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğrelim elemanları

için öneri geliştirmek ve Rektör onayına sunmak,

ç) Araştırma ve uygulama pğeleri. kun ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının

da katkıları ile değerlendirmek. görevJendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimIerini belirlemek,

d) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek,

protokol ta§laklarünı hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,

e) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personeI için öneri geliştirip Rektör onaylna sunmak.

Merkez Danışma Kurulu
Madde 12

Merkez Danışma Kurulu; iJniversite Yönetim Kurulu tarailndan (Jniversite içinden veya dışından

toplumda yer etmiş seçkin isimlerden oluşturulur. Merkez Danışma Kurulu en çok on kiŞiden o|uŞur.

kurul Merkez Müdürünün çağrısı üzerine ve onun başkanlığında yl|da en az bir kez topIanlr.

Merkez Danışmı Kurulunun Görevleri
Madde 13

Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaşl,ırmak ve işbidiğini sağlamakla yüküm|ü

Merkez Danışma Kurulu; Merkezin çalışma alanları ile ilgiIi konularda görüş ve önerilerde bulunur,

değerlendirmeler yapar.
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Iv. Böıüm - Çeşiıli ve Son Hlikümler

Personel İhtiyıcı
Mıdde 14

Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun l3 üncü maddesi uyarınca
Üniversite içinden Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından ka§ılanlr.

Ekipmın ve Demirbışlar
Madde l5

Merkez tarafindan desteklenen araştırmalar kapsamında aiınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar
Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

itı Amırıigi
Madde 16

Merkezin iıa amin Rektördür.

Yürürlük
Madde 17

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yüriitme
Madde lE

Bu Yönetme|ik hükümlerini MEF Üniversiıesi Rektörü vürütür.
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