SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ YÖNERGESİ
(30.11.2017 tarih ve 491 sayı ve 12 Nolu Üniversite Senato Kararı)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Sakarya Üniversitesi Mediko Sosyal Merkezi
bünyesinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi kurulmasını, görevlerini ve faaliyet
alanlarını düzenlemektir.
(2) Bu Yönergenin kapsamı, Sakarya Üniversitesi öğrenci ve personeline Mediko Sosyal
Merkezi bünyesinde sunulacak Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık hizmetleridir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7
nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) Üniversite: Sakarya Üniversitesi’ni,
b) Rektörlük: Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünü,
c) Rektör: Sakarya Üniversitesi Rektörü’nü,
ç) Daire Başkanlığı: Sakarya Üniversitesi; Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nı
d) Birim: Sakarya Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’ni
ifade etmektedir.
İKİNCİ BÖLÜM
Birimin Amacı ve Faaliyet Alanları
Birimin Amacı
MADDE 4 – (1) Birimin amacı; Sakarya Üniversitesi öğrencilerinin üniversite yaşamına
uyumunu artırmak, birime başvuran öğrencilerin zihinsel, duygusal ve sosyal kaynaklarının
farkındalığını artırmak; bu kaynaklarını etkili kullanabilmeleri için rehberlik etmektir. Bunlara
ek olarak birime başvuran öğrencilerin psikolojik problemlerine yönelik önleyici ya da
müdahale edici bireysel psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunmaktır.
Çalışma Alanları
Madde 5 – (1) Birimin faaliyet alanları şunlardır:
a) Öğrencilerin üniversite yaşamlarında karşılaştıkları akademik, bireysel ve sosyal
problemlerle başa çıkabilmesi için bireysel görüşmeleri yürütmek,
b) Birim çalışma alanları oluşturulurken öğrencilerin ihtiyaç ve isteklerini göz önüne almak,
c) Öğrencileri gerektiğinde tanı, tedavi ve takip için ilgili hekimlere yönlendirmek; ihtiyaç
halinde tedavi aşamasında bu öğrencileri izleme çalışmalarına destek vermek,
ç)
Öğrencilerin problemlerini tespit etmek ve çözümü için ilgili kurumlarla işbirliği ve
araştırmalar yapmak,
d) Resmi kurumlardan gelecek talepler ve rektörlüğün görevlendirmesi durumunda kişisel
gelişim ve ruh sağlığı alanında seminerler vermek,
e) İlgili alanlardan resmi yönlendirme yapılması halinde öğrencilere staj olanağı sağlamak,
f) Üniversite bünyesinde krize müdahale ve acil durum hizmetlerini desteklemek,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Birimin Yönetim Organları ve Görevleri
Birimin yönetim organları ve görevleri
MADDE 6 – (1) Birimin yönetim organları şunlardır:
a) Birim Çalışma Kurulu, birim sorumlusu ve birimde görev yapan psikologlardan oluşur.
Kurul, birim sorumlusunun belirlediği aralıklarla toplanır; birimin işleyişi ve uygulamaları ile
değerlendirme yapıp kararlar alır. Aldığı kararları ilgili daire başkanlığının onayına sunar.
b) Birim Sorumlusu, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı’nın önerisi ile Rektör tarafından
atanır. Birimin yapılan tüm etkinliklerden Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na karşı
sorumludur.
c) Psikologlar, 03/02/1984 tarihli ve 18301 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yüksek
Öğretim Kurumları, Mediko Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri İdaresi Uygulama
Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinde belirtilen amaca yönelik hizmetleri yürütmekle
sorumludur
Ekipman ve Demirbaşlar
MADDE 7– (1) Birim tarafından desteklenen bilimsel araştırma ve uygulamalar için alınan her
türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Birim hizmetlerine ve gerektiğinde Üniversitenin
kullanımına tahsis edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 8– (1) Bu Yönerge Sakarya Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildikten sonra
yürürlüğe girer.
MADDE 9– (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı kanun ve konu ile ilgili
diğer düzenlemeler geçerlidir.
Yürütme
MADDE 10– (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektör’ü yürütür.

