
 
 
 
 

 

        KARAR NO:2020/184 
 
 

 
Üniversitemiz Senatosunun 27.08.2020 tarih ve 2020/184 sayılı kararı ile Niğde Ömer 

Halisdemir Üniversitesi Gençlik Danışma Merkezi Koordinatörlüğü Yönergesi aşağıda 

verildiği şekilde kabul edilmiştir. 
 

 

 

T.C 
 

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ  

GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ 
 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 
 

Amaç, Kapsam, Dayanak  

Amaç  
MADDE 1-Bu Yönerge’nin amacı; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencilerinin ve 

personellerinin üniversite yaşamına uyum sağlamasına, akademik başarılarının 

desteklemesine, üreme sağlığı ve cinsel sağlık konularında bilgilendirilmesine ve biyo-psiko-

sosyal ve ruhsal sağlıklarının korunmasına yardımcı olmak için oluşturulan Gençlik Danışma 

Merkezi Koordinatörlüğünün işleyişine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

 

Kapsam 
 

MADDE 2-Bu Yönerge, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencilerinin, akademik ve 

idari personelin biyo-psiko-sosyal alanda danışmanlık, eğitim ve psiko-eğitim hizmeti sunan 

Gençlik Danışma Merkezi Koordinatörlüğü’nün görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin 

hükümleri kapsar. 

 

Dayanak 
 

MADDE 3-Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na ve 03.02.1984 tarih ve 18301 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür 

ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 
 

MADDE 4- Bu yönergede geçen; 
 

a) Koordinatör: Üniversitenin Gençlik Danışma Merkezi Koordinatörünü,  
b) Koordinatörlük: Üniversitenin Gençlik Danışma Merkezi Koordinatörlüğü’nü,  
c) Koordinatör  Yardımcısı:  Üniversitenin  Gençlik  Danışma  Merkezi  Koordinatör  

Yardımcısı’nı  
d) Üniversite: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’ni  
e) Rektör: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü’nü tanımlar. 

 

 

 

 

 



 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 
 

Koordinatörlüğün Amaçları ve Sunduğu Hizmetler  

Amaçları  
MADDE 5-(1) Koordinatörlüğün amaçları; 

 
a) Öğrencilerin üniversite yaşamına uyum sağlamalarına yardımcı olmak,  
b) Öğrencilerden beklenen akademik başarıya ulaşmalarına imkan sağlamak,  
c) Öğrencilerin fiziksel ve ruhsal sağlıklarının korunması ve geliştirilmesine katkı 

sağlamak,  
d) Öğrencilerin üreme sağlığı ve cinsel sağlık alanında gereksinimlerinin karşılanmasına 

katkıda bulunmak, 

e) Öğrencilerin içinde bulundukları gelişim dönemine özgü yaşaması olası riskli 

durumları belirlemek ve önlemeye yönelik çalışmalar yapmaktır. 

 

Sunulan hizmetler 
 

MADDE 6- (1) Koordinatörlüğün belirlenen amaçlar doğrultusunda öğrencilere ve 

personele yönelik olarak sunduğu hizmetler; 
 

a) Öğrencilerin üniversite yaşamına uyum sağlamalarına yardımcı olmak için,  
i) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin biyo-psiko-sosyal ve ruhsal 

sağlıklarının korunmasına yönelik sunulacak hizmetleri belirlemek için risk 

analizleri yapmak,  
ii) Belirlenen risk grubuna giren öğrencilere bireysel ya da grup danışmanlığı ve 

psiko-eğitimler yoluyla gerekli destek sağlamak.  
iii) Düzenlenecek uyum programlarıyla öğrencilere üniversite, program ve 

üniversitedeki sosyal yaşam hakkında tanıtımlar yapmak,  
iv) Öğrencilere yönelik iletişim, problem çözme, stresle ve baş etme gibi konular 

hakkında konferans, seminer ve küçük gruplarla psiko-eğitimler düzenlemek,  
b) Öğrencilerin akademik başarılarını artırmaya destek olmak için,  

i. Öğrencinin akademik başarılarını olumsuz etkileyebilecek faktörleri (stres, 

zamanın etkin kullanılmaması, verimsiz ders çalışma yöntemleri, uyum ve 

baş etme problemleri vb.) belirlemek,  
ii. Bireysel görüşmeler yoluyla öğrencinin başarısını engelleyen faktörleri 

başarıyla yönetmesine destek olmak,  
c) Fiziksel sağlıklarının korunması ve geliştirilmesine katkı sağlamak için,  

i. Sık görülen hastalıklardan korunma ve hastalığın bulaşmasının önlenmesine 

yönelik eğitim programları düzenlemek,  
ii. Yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmak,  

iii. Bireysel ve toplumsal yaşam için gerekli hijyen alışkanlıklarını kazandırmak,  
iv. Sigara, alkol vb. bağımlılıkları önlemek ve bağımlı olanların tedavilerine 

yardımcı olmak,  
v. Öğrencilere yönelik bağımlılığa neden olan kötü alışkanlıklar konularında 

yönelik bilgilendirme, eğitim, iletişim materyali hazırlamak,  
d) Üreme sağlığı ve cinsel sağlık alanında öğrencilerin gereksinimlerinin karşılanmasına 

katkıda bulunmak için,  
i. Öğrencilerin üreme sağlığı ve cinsel sağlık konusunda bilgi gereksinimlerini 

belirlemek ve bu gereksinimleri karşılamaya yönelik etkinlikler düzenlemek, 



 
ii. Öğrencilere yönelik üreme sağlığı ve cinsel sağlık hakkında 

danışmanlık hizmeti vermek,  
iii. Öğrencilere yönelik üreme sağlığı ve cinsel sağlık konularında bilgilendirme 

ve eğitim materyalleri hazırlamak,  
e) Ruh sağlıklarının korunması ve geliştirilmesine katkı sağlamak için,  

i. Öğrencilerin ruh sağlıklarını etkileyen riskleri, ruh sağlıklarını korumaya 

yönelik ihtiyaç duyulan gereksinimleri, hizmetleri ve etkinlikleri belirlemek,  
ii. Belirlenen risk grubuna giren öğrencilere bireysel ya da grup danışmanlığı ve 

psiko-eğitimler yoluyla gerekli desteği sağlamak, 

iii. Öğrencilere iletişim, problem çözme, stres ile baş etme gibi konularda 

konferans, seminer ve küçük gruplarda psiko-eğitimler yoluyla ele almak, 

iv. Sigara, alkol ve madde kullanımı, davranışsal bağımlılık gibi bağımlılık 

oluşturan alışkanlıkların önlenmesini sağlamak,.  
v. Madde (sigara, alkol vb.) kullanım alışkanlığı olan öğrencilerin mahremiyeti 

ve kişisel verileri korunarak, ikinci basamak sağlık hizmetleriyle işbirliği 

içinde tedavi programları uygulamak,  
f) Akademik ve idari personelin biyo-psiko-sosyal sağlığını korumak ve geliştirmek için,  

i. Akademik ve idari personel üniversiteye uyum sağlamasına ve 

akademik başarılarının yükseltilmesine yönelik olarak psiko-eğitim ve 

danışmanlık hizmeti vermek,  
ii. Akademik ve idari personel iş, aile, üniversite ve sosyal yaşamına dair 

biyo-psiko-sosyal sorunların çözülmesini sağlamaya yönelik psiko-eğitim 

ve danışmanlık hizmeti sunmak.  
iii. Akademik ve idari personel yaşadığı biyo-psiko-sosyal problemleri 

fark etmelerine yardımcı olmak ve problemlerin çözümüne yönelik 

olarak mekanizmalar geliştirmek,  
g) Akademik ve idari personel ile öğrencilerin tedavi gerektiren biyo-psiko-sosyal ve ruh 

sağlığı ile üreme sağlığı ve cinsel sağlık konularında ikinci basamak sağlık 

birimlerine yönlendirmektir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 

Yönetim Yapısı ve Görevleri 

 

MADDE 7- (1) Gençlik Danışma Merkezi Koordinatörlüğü, Koordinatör, Koordinatör 

Yardımcıları ve Rektör tarafından Koordinatörlükte görevlendirilen öğretim elemanlarından 

oluşur. 
 

MADDE 8-(1) Koordinatör, Rektör tarafından üniversitede görev yapan öğretim üyeleri 

arasından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. 
 

(2) Rektör, Koordinatörün önerisi üzerine Koordinatörlüğün sunduğu hizmetler 

alanında uzman öğretim elemanlarından en fazla iki Koordinatör Yardımcısı görevlendirir. 

Koordinatörün görevinin sona ermesi veya görevinden ayrılması durumunda koordinatör 

yardımcılarının görevlendirilmesi kendiliğinden sona erer.  
MADDE 9 – (1) Koordinatörün görevleri;  

a) Koordinatörlüğün sunduğu hizmetleri organize etmek ve yürütmek,  
b) Hizmetlerin sunulması noktasında üniversitenin tüm birimleriyle işbirliği içinde olmak 

ve gerekli koordinasyonu sağlamak,  



c) Koordinatörlüğün hizmetleri hakkında yılda en az bir defa faaliyet veya değerlendirme 

raporları hazırlamak ve Rektöre sunmaktır. 

 

MADDE 10- (1) Koordinatör yardımcısının görevi, Koordinatörlüğün sunduğu hizmetlerin 

organize edilmesi, yürütülmesi ve raporlanmasında Koordinatöre yardımcı olmaktır. 

 

MADDE 11- (1) Rektör, Koordinatörlüğün sunduğu hizmetlerin düzenli ve etkin bir şekilde 

yürütülebilmesi için alanında uzman öğretim elemanlarını belirli gün ve saatlerde 

Koordinatörlüğe görevlendirebilir. 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
 

Yürürlük Hükümleri 

 

Yürürlükten kaldırılan yönerge 
 

Madde 12-(1) 18.02.2010 tarih ve 2010/31 sayılı Senato kararıyla yürürlüğe giren Niğde 

Üniversitesi Gençlik Danışma Merkezi Uygulama Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Yürürlük 
 

Madde 13-(1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 
 

Madde 14- (1) Bu Yönerge hükümleri Rektör tarafından yürütülür. 


