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ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ 

ÖĞRENCĠ GELĠġĠM VE DANIġMA MERKEZĠ  

YÖNERGESĠ 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Amaç , Kapsam , Dayanak 

 

Amaç 

MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Atılım Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan 

Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi’nin amacına, faaliyet alanlarına işleyiş ve görevlerine 

ilişkin esasları düzenlemektir. 

 

Kapsam  

MADDE 2- Bu Yönerge Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi’nin amaçlarına, yönetim 

organlarına , yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 

 

Dayanak  

MADDE 3- Bu Yönerge 4.11.1981 tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 14’üncü  

Maddesine göre hazırlanmıştır. 

 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları 

 

Merkezin amacı 

MADDE 4- Merkezin amacı; Atılım Üniversitesinde eğitim-öğretim görmekte olan 

öğrencilerin sosyal,duygusal, zihinsel ve davranışsal gelişmelerine yardımcı olmak ve 

öğrencilerin üniversite yaşamına ve sonrasında yetişkin hayatına daha etkin biçimde uyum 

sağlayabilmelerine destek olmak için çalışmalar yapmaktır. 

 

Merkezin faaliyet alanları 

MADDE  5- Merkezin faaliyet alanları şunlardır; 

  

a.  Öğrencilerin öğrenimleri süresince karşılaşabilecekleri sorunların ortaya 

çıkmasını önlemeye yönelik çalışmalar yapmak, 

b.  Öğrencilere sorunlarla başa çıkma becerisi kazandıran etkinlikler düzenlemek, 

c. Sorunları olan öğrencilere psikolojik destek vermek, 

d. Öğrencilerin karşılaştıkları duygusal, sosyal eğitime ve iş seçimine ilişkin 

sorunları çözmelerinde yardımcı olmak, 

e. Üniversiteye yeni başlayan öğrencilere, üniversite yaşamına uyumları konusunda 

yardımcı olmak, 

f. Öğrencilerin kendilerini tanımalarına ve doğru kararlar vermelerine yardımcı 

olmak, 

g. Öğrencilerin desteğe ihtiyaç duydukları anları belirlemek ve öğrencileri daha iyi 

tanımak amacı ile ölçek ve test uygulamaları gerçekleştirmek, 

h. Öğrencilerin ihtiyaç duydukları konularda bireysel görüşmeler yapmak, seminer, 

konferans, eğitim ve grup çalışmaları düzenlemek, 

i. İhtiyaç duyan öğrencilere sınav kaygısı, dikkati yoğunlaştırma yöntemi, öğrenme 

teknikleri ve yöntemleri konularında bilgi ve beceri eğitimi vermek. 

 

 



 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

 

Yönetim organları 

MADDE 6- Merkezin yönetim organları; Merkez Müdürü ve merkezde çalışan psikolog ve 

psikolojik  danışmanlardan oluşur. 

 

Merkez müdürü 

MADDE 7- Merkez Müdürü; Üniversitede görevli psikologlar arasından Rektör tarafından 

bir yıllık süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. 

 

Merkez müdürünün görevleri 

MADDE 8- Merkez Müdürünün görevleri şunlardır: 

 

a. Merkezi temsil etmek,  

b. Merkezin idari işlerini yürütmek,  

c. Merkezin düzenli çalışmasını sağlamak, 

d. Merkezde görevlendirilecek personel ihtiyacını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe 

bildirmek, 

e. İstihdam edilecek personeli ilgili diğer yöneticilerle birlikte seçmek, 

f. Merkez personelini eğitmek, çalıştırmak ve denetlemek 

 

Psikolog,  psikolojik  danıĢman 

MADDE 9-Merkez Müdürüne bağlı olarak çalışırlar. Bu Yönergenin 5.maddesinde belirtilen 

görevler ile Merkez Müdürünün verdiği diğer görevleri yerine getirirler. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Diğer Husular 

 

Yönergede hüküm bulunmayan hususlar 

MADDE  10- Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde 2547 Sayılı Yükseköğretim 

Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

 

Yürürlük 

MADDE 11- Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 12- Bu Yönerge hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 

 


