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AHÎ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
REHBERLİK, DANIŞMANLIK VE SOSYAL DESTEK BİRİMİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç
MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı; Ahi Evran Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin;
Cumhuriyetin kurum ve değerlerine sahip çıkan Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı toplumsal
sorunlara duyarlı ve aydın bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak, karşılaşacakları sorunlara
çözüm üretmek, aralarındaki dayanışma ve işbirliğini güçlendirmek, gerektiğinde özel ve gönüllü
kuruluşlardan destek sağlamak İçin uygulanacak ve izlenecek usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - Bu Yönerge, Rehberlik, Danışmanlık ve Sosyal Destek Birimini açmaya
ilişkin usul ve esaslar ile ilgili görev, yetki ve sorumlulukların tanımını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. ve 47. maddeleri ve 5102 Sayılı
Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - Bu Yönergede yer alan;
Üniversite : Ahi Evran Üniversitesini,
Rektör
: Ahi Evran Üniversitesi Rektörünü,
Birim
: Ahi Evran Üniversitesi Rehberlik-Danışmanlık ve Sosyal Destek Birimini
Başkanlık : Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığını ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Birimin Görevlen
MADDE 5 a) - Birim, Ahi Evran Üniversitesi Merkez Yerleşkesinde faaliyet gösterir. İhtiyaca göre
Üniversitemizin diğer yerleşkelerinde de birim açılabilir. Birimin görevleri, Ahi Evran
Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin karşılaşacakları sorunlara çözüm üretmek,
aralarındaki dayanışma ve işbirliğini güçlendirmek, gerektiğinde özel ve gönüllü
kuruluşlardan destek sağlamak, alt destek birimleri arasındaki koordinasyonu yürütmek,
Rektörlüğe bağlı diğer kurumlar ile birlikte koordineli çalışarak Öğrencilere yönelik çözüm
ve hizmetler üretmek, Her türlü sağlanmış destek ve bu desteklerden yararlanan öğrenci
bilgilerinin tek merkezde kaydedilmesini ve takiplerini sağlamaktır.
b) - Üniversite tarafından verilen veya gerçek ve tüzel kişilerin yapacakları bağışlardan
sağlanan kaynaklar kullanılarak, maddi desteğe gereksinimi olan, istenen başarı düzeyini
sürdüren Ahi Evran Üniversitesi öğrencilerine yardım edilmesiyle ilgili esasları düzenler ve
bu kaynaklardan faydalanacak öğrencilerin seçimini yapar.
c) - Üniversitede yarı zamanlı çalışacak olan öğrencilerin seçimini yapar, çalışmalarını
düzenler ve kontrol eder. Ayrıca Üniversite haricinde öğrenci çalıştırılabilecek kurumlarla
işbirliği yapar ve öğrenciyi yönlendirir.
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d) - Öğrencinin sosyal ve ekonomik sorunları hakkında bilgi toplar ve çeşitli kaynaklardan
sağlanacak burslarla sorunların çözümünde yardımcı olur, bağış yolu İle elde edilen giysileri
ve kitapları gereksinimi olan öğrencilere dağıtır,
e) - Öğrencilerin yurt ve barınma sorunlarını yurt yöneticileriyle görüşerek çözümlemeye
çalışır,
f) - Öğrencilerin Kırşehir’in zengin kültürel etkinliklerinden yararlanmalarına yardımcı olur;
bilimsel, sosyal ve sanatsal konularda seminerler, konferanslar düzenleyerek öğrencilerin
sosyal gelişmelerine katkı sağlar. Kırşehir dışından gelen öğrencilerin şehri tanımaları ve
daha kolay uyum sağlayabilmeleri için organizasyonlar düzenler, Konser, tiyatro, opera ve
bale vb. gibi etkinliklere öğrencilerin parasız katılabilmelerini sağlar.
g) - Rektörlükçe yeterli sayıda görevlendirilecek olan psikologların kararları doğrultusunda;
psikolojik destek için başvuruda bulunan öğrencileri, tedavilerinin yapılabilmesi için sağlık
kurumlanma yönlendirir ve tedavi sürecini takip eder.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Birimin İşleyişleri
MADDE 6 - Rektör tarafından görevlendirilen bir Rektör Yardımcısının başkanlığında,
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı, Üniversitenin ilgili Fakültelerinden Rektör tarafından
görevlendirilecek iki öğretim elemanı, Sağlık Yüksekokulu Müdürü veya görevlendireceği bir
öğretim üyesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürü veya görevlendireceği bir
öğretim üyesi ile Tıp Fakültesi veya Rektörlükçe görevlendirilecek bir tıp doktoru olmak üzere
toplam yedi (7) kişiden oluşur, Görev süresi iki yıldır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Birimin Görev ve Sorumlulukları
MADDE 7 a) Her eğitim-öğretim döneminin başında ve sonunda olmak üzere en az iki kez
toplanır. Üniversitenin öğrencilerine verdiği hizmetlerin genişletilmesi amacıyla
stratejiler oluşturur. Ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda yeni projeler geliştirir ve
bunları öneri olarak Rektöre sunar.
b) Her yeni öğrenci kayıt döneminde tüm akademik birimlerdeki yeni kayıt olan
öğrencilerle gerekli görüşmeleri yaparak İhtiyaç sahibi (burs, kıyafet, eğitim aracı
vb.) olanları belirler. Bu öğrencileri daha sonra belirlenecek burslara yönlendirir ve
başarı durumları, hal ve tavırlarını takip ederek destek sağlayıcıları da bu konuda
bilgilendirir. Eğitimleri devam eden öğrenciler arasından yıl içinde gelen talepleri
değerlendirerek gereksinimleri olanları belirleyip destek kaynaklarına yönlendirir.
Bu birim Rektörlüğe karşı sorumluluk taşır,
c) Birimin faaliyeti İle ilgili konuları görüşür ve karara bağlar. Alınan kararların
uygulanması için gerekli görevlendirmeleri yapar. Birimin çalışma programını
düzenler.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük
MADDE 8- Bu Yönerge Ahi Evran Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten
itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9- Bu Yönergeyi Ahi Evran Üniversitesi Rektörü yürütür.
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