MARMARA ÜNİVERSİTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA
UYGULAMA BİRİMİ YÖNERGESİ
Senato: 20 Temmuz 2011 / 293-3-A

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL
HÜKÜMLER
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
(bundan sonra kısaca Fakülte olarak anılacaktır) bünyesinde kurulan, Rehberlik ve Psikolojik
Danışma Uygulama Birimimin (bundan sonra kısaca RPD-Uygulama Birimi olarak
anılacaktır) amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine
ve çalışma şekline İlişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu yönerge, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Rehberlik
ve Psikolojik Danışma Uygulama Birimi'nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) Üniversite: Marmara Üniversitesi’ni
b) Rektörlük: Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’nü
c) Fakülte: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’ni
d) Dekan: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı’nı
e) Yönetim Kurulu: Fakülte Yönetim Kurulu’nu
f) Ana Bilim Dalı: Rehberlik ve Psikolojik Danışma Ana Bilim Dalı’nı
g) RPD Uygulama Birimi: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Rehberlik
ve Psikolojik Danışma Uygulama Birimi’ni
h) Birim yöneticisi: RPD uygulama biriminin faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu
yöneticisini
i) Birim danışma kurulu: RPD Uygulama Biriminin faaliyet planlarını yapacak üç
öğretim
üyesi/elemanından oluşan kurulu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
RPD UYGULAMA BİRİMİNİN AMACI VE FAALİYET ALANLARI
Amaçlar
MADDE 4 – (1) RPD Uygulama Biriminin amacı,
a) Ana Bilim Dalı lisans ve lisansüstü öğrencilerinin uygulamaya dayalı mesleki
yeterliklerini geliştirmek,
b) Ana Bilim Dalının araştırma uygulamalarını gerçekleştirmek,
c) Ana Bilim Dalı öğrencilerinin ve akademisyenlerin süpervizyon
çalışmalarının yürütülmesi,
d) Ana Bilim Dalı akademik kadrosu için uygulamalı hizmet içi
çalışmaları gerçekleştirmektir.
Faaliyet Alanları
MADDE 5 – (1) RPD Uygulama Biriminin Faaliyet Alanları,
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a) RPD kadrolu veya dışarıdan ders veren öğretim üye ve görevlilerinin başkanlığında
uygulamalı çalışmaların yapılması,
b) Bireysel ve grup danışması yetkinliğim kazanmak için gerekli olan süpervizyon
altında RPD akademik kadrosunun, her seviyedeki öğrencilerin uygulama
yapmasını sağlamak,
c) RPD dersleri için dersi zenginleştirecek ve öğretim kalitesini arttıracak nitelikte
materyal oluşturmak, bu özgün materyallerin elektronik ortamda kayıtlarını
oluşturmak ve arşivlemek,
d) Psikolojik test geliştirmek veya yabancı dilde geliştirilmiş testlerin Türkçe
versiyonunu oluşturmak,
e) RPD akademik kadrosuna alandaki yeni gelişmelerin teorik ve uygulamalı
becerisini kazandıracak hizmet içi eğitim programlarını gerçekleştirmektir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
RPD UYGULAMA BİRİMİ YÖNETİM ORGANLARI GÖREVLENDİRİLMELERİ,
GÖREV VE SORUMLULUKLARI
MADDE 6 - (1) RPD Uygulama Birimi aşağıdakilerden oluşur;
a) Dekan
b) Birim Yöneticisi
c) Birim Danışma Kurulu
Dekanın görevleri
MADDE 7 - (1)
a) Dekan; Birim yöneticisinin sunduğu yıllık faaliyet teklifini inceler ve gerekli
kurullarda görüşülmesini ve onaylanmasını sağlar.
b) RPD Uygulama Biriminin çalışmalarının yürütülmesi için gerekli fiziki, finansal ve
insan gücü imkân ve olanakları sağlar.
c) Yılsonunda RPD Uygulama Birimi faaliyet raporunu inceler ve fakülte akademik
yıllık raporu kapsamına alır.
Birim yöneticisinin görevlendirilmesi ve görevleri
MADDE 8 - (1) Birim Yöneticisi; Ana Bilim dalı başkanının kendisi veya anabilim
dalı içinden görevlendireceği bir öğretim üyesi/elemanı olabilir, Birim yöneticisi ana bilim
dalı başkanının talebi üzerine dekan tarafından görevlendirilir. Birim yöneticisi birimin
işleyişinden birinci derecede dekana karşı sorumludur.
(2) Birim Yöneticisi;
a) Yıllık faaliyet teklifini hazırlar, anabilim dalı başkanı onayı ile dekana sunar,
b) Onaylanmış birim faaliyetlerinin yürütülmesini sağlar.
c) Yılsonunda faaliyet sonuç raporunu yazar ve ana bilim dalı başkanı onayı ile
dekana sunar.
Bilim Danışma Kurulunun oluşturulması ve görevleri
MADDE 9 - (1) Birim yöneticisi tarafından ana bilim dalı öğretim
üyelerinden/görevlilerinden üç kişilik bir bilim danışma kurulu oluşturulur. Gerek
duyulduğunda en fazla bir üye ilgili alandan olmak (RPD, Psikoloji gibi) üzere Marmara
Üniversitesinde kadrolu öğretim üyeleri arasından seçilebilir. Bu kurul akademik yılbaşında
birim yöneticisinin başkanlığında faaliyet planı oluşturur ve yılsonunda faaliyet raporunu
düzenler.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Demirbaş, alet, donanım
MADDE 10 - (1) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Ana Bilim Dalına eğitim ve
uygulama malzemesi (grup ve bireysel danışma uygulama örnekleri, kariyer danışmanlığı
örnekleri, psikolojik test, oyun terapisinde kullanılacak oyuncaklar, zekâ geliştirici
materyaller vb. gibi) alet, donanım ve demirbaşların tahsisi ve RPD uygulama birimi giderleri
oluşturulacak ihtiyaç listesine göre Dekanlık tarafından sağlanır.
Yürürlük
MADDE 11 - (1) Bu Yönerge fakülte kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Yönergeyi M.Ü.Rektörü adına M.Ü.Atatürk Eğitim Fakültesi
Dekanı yürütür.
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