İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ
YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 - Bu Yönergenin amacı, İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı yerleşkelerdeki fakülte ve
yüksekokullarda yürütülen Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik hizmetlerinin plânlı bir biçimde yürütülmesine
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 – Bu Yönerge, İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı yerleşkelerdeki fakülte ve yüksekokullarda
yürütülen Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik hizmetlerinin tanımı, niteliği, önemi, içeriği, hazırlanması,
uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3 – Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 124 sayılı "Yükseköğretim Kurumlarının İdari
Teşkilatı” Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname ye bağlı olarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 – Bu Yönergede geçen;
Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesi’ni,
Rektörlük: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü’nü
Birim: İ.A.Ü.Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’ni
Birim Başkanı: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Başkan’ını
Yönetim Kurulu: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Yönetim Kurulu’nu,
Genel Kurul: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Genel Kurulu’nu,
Yerleşke: İstanbul Aydın Üniversitesi’nin Bahçelievler ve Florya kampuslerini ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Birim Organları ve İşleyişleri
Madde5 – İ.A.Ü.Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Organları;
a) Genel Kurul: Rektör tarafından atanmış bir Rektör Yardımcısı sorumluluğunda, Sağlık, Kültür ve Spor
Daire Başkanı, Birim Başkanı, ve yerleşkelerde bulunan tüm Fakülte, Yüksekokul ve Konservatuarın temsilcileri ile
alt birim sorumlularından oluşur.
b) Birim Başkanı ve Yardımcıları: Birim başkanı; Rektör tarafından genel kurulu oluşturan öğretim üyeleri
arasından görevlendirilir. Birim başkanı aynı kurul üyeleri arasından bir kişiyi Başkan Yardımcısı olarak belirler.
c) Yerleşke Temsilcisi: Yerleşkelerde bulunan; Fakülte, Yüksekokul ve Konservatuar temsilcilerinin kendi
aralarından seçecekleri temsilcidir. Yerleşke sorumluluğunu yürütür ve Yönetim Kurulunda yerleşkeyi temsil
ederler.
d) Yönetim Kurulu: Rektör tarafından atanmış bir Rektör Yardımcısı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı,
Birim başkanı ve Yerleşke Temsilcilerinden oluşur.
e) Fakülte, Yüksekokul ve Konservatuar temsilcileri ile Akademik Danışmanlar: Yükseköğretim
kurumlarının çalışanlarından (Akademik ve idari personel) gönüllü olarak yürütmeyi kabul eden bir veya daha fazla
kişiden oluşur. Rektör tarafından görevlendirilir. Akademik danışmanlar ise her öğrencinin bir akademik danışmanı
olacak şekilde Proğram başkanları tarafından seçilir.

f) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi: İstanbul Aydın Üniversitesi’ne bağlı yerleşkelerdeki
fakülte ve yüksekokullarda yürütülen Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik hizmetlerinin plânlı bir biçimde
yürütülmesini sağlarlar. Bu hizmetler Psikolojik Danışman, Psikolog ve Psikiyatr’lar tarafından yürütülür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevler ve Sorumluluklar
Genel Kurulun görev ve Sorumlulukları
Madde 6- Her Eğitim - Öğretim Döneminin başında ve sonunda olmak üzere en az iki kez toplanır. Genel
kurul üyelerinin önerilerini dikkate alarak genel durum değerlendirmesi yapar.
Üniversitenin öğrencilerine verdiği hizmetlerin genişletilmesi amacıyla stratejiler oluşturur. Ortaya çıkan
ihtiyaçlar doğrultusunda yeni projeler geliştirir ve uygulanmak üzere Yönetim Kurulu'na öneride bulunur.
Birim Başkanının Görev ve Sorumlulukları
Madde 7- a) Birim faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesi ve denetlenmesini sağlar ve Rektöre karşı
sorumludur.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık eder , Genel kurul ve Yönetim kurulunda alınan kararları uygular-uygulatır.
Yerleşke Temsilcisinin Görev ve Sorumlulukları
Madde 8- Yerleşkelerinde bulunan yükseköğretim kurumlarının öğrencilerine hizmet sunmakla görevlidir.
Yerleşke birim temsilcisi Yönetim Kurulu'nda yerleşkeyi temsil eder. Temsilcisi olduğu yerleşkenin hizmetlerinin
düzenlenmesinden sorumludur. Karşılaşılan problemleri yönetim kuruluna aktarır ve bu yönde gerek yönetim
kurulu ve gerekse rektörlüğün kurumları ile çözümler üretilmesini sağlar.
Yönetim Kurulunun Görevleri ve Sorumlulukları
Madde 9- Yönetim kurulu oluşturulacak gündemi görüşmek üzere ayda en az bir kez toplanarak birimin
faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konuları görüşür ve karara bağlar. Alınan kararların uygulanması için gerekli
görevlendirmeleri yapar.
Alt birim ve yerleşke birimlerinde görevlendirilecek elemanların saptanması ve görevlendirilmeleri ile ilgili
konularda genel kurulun teklifini inceler ve Rektörlüğe görevlendirilmek üzere önerilmesine karar verir ve birimin
çalışma programını düzenler.
Fakülte, Yüksekokul ve Konservatuar temsilcileri ile Akademik Danışmanların görev ve
sorumlulukları
Madde 10- Kendi yükseköğretim kurumu öğrencileriyle gerekli görüşmeleri yaparak psikolojik desteğe
ihtiyacı olan öğrencileri belirler. Bu öğrencileri Psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimine yönlendirir ve takibini
yapar. Yıl içinde gelen talepleri değerlendirerek gereksinimleri olanları belirleyip destek kaynaklarına yönlendirir.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi görev ve sorumlulukları
Madde 11 - Öğrencilerin yaşamakta oldukları kişisel, duygusal, sosyal, ailevi, mesleki v.b problemlerin
çözümünde bireysel veya grup görüşmeleri yaparak, farkındalık geliştirmek, çözüm önerileri sunmak ve bu
problemleri ile başa çıkmalarında onlara yardımcı olmak.
Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin, üniversite kurallarına ve yerleşke yaşamına uyumlarını kolaylaştırarak
aidiyet duygularını geliştirecek faaliyetlere (kulüpler ile sosyal aktivitelere) katılımlarını sağlamak.
Yönlendirilen vakalarda, ilgili öğrencilerle görüşmeler yaparak gerekli durumlarda ilgili yerlere (hastane, sağlık
birimi vb) yönlendirme yapmak.
Kariyer ve iş seçimi ile ilgili konularda gerektiği zamanlarda rehberlik yapmak.
Yürürlük
Madde 12- Bu yönerge ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde, Psikolojik Danışmanlık ve
Rehberlik Birimi kurulmuş olur. İstanbul Aydın Üniversitesi Senato’su tarafından kabul edildiği tarihten itibaren
yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 13- Bu yönergeyi İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

