İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ YÖNERGESİ
(İYYÜ – PDR BİRİMİ)
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
Amaç
MADDE-1: Bu yönergenin amacı; T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi bünyesinde,
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı kurulacak olan Psikolojik Danışmanlık ve
Rehberlik Biriminin yönetim, çalışma, usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE-2: Bu yönerge, T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi “Psikolojik
Danışmanlık ve Rehberlik Birimi’nin yürütülmesiyle ilgili amaç, kuruluş ve işleyiş esaslarını
düzenler.
Dayanak
MADDE-3: Bu yönerge, 03.02.2984 tarihli ve 18301 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “Yüksek Öğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri İdaresi
Uygulama Yönetmeliği”nin 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE-4: Bu yönergede geçen;
a) Üniversite: T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’ni,
b) Daire Başkanlığı: T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık, Kültür ve
Spor Daire Başkanlığı’nı,
c) Birim: T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve
Rehberlik Birimi’ni (İYYÜ-PDR),
ç) Birim Sorumlusu: Üniversite tarafından görevlendirilmiş Uzman Psikoloğu,
d) Psikolog: İlgili bölüm ve anabilim dalından mezun olanları,
e) Rektörlük: T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğü’nü ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
BİRİMİN ORGANLARI
Birimin Organları ve görevleri
MADDE-5: (1)Birim organları şunlardır:
a) Birim Çalışma Kurulu,
b) Birim Sorumlusu,
c) Psikologlar.
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(2) Birim organlarının görevleri:
a) Birim Çalışma Kurulu: Birim sorumlusu, birimde görev yapan uzman psikolog
ve diğer psikologlardan oluşur. Kurul, birim sorumlusunun çağrısıyla her
yarıyılın sonunda toplanır, birimin işleyişi ve uygulamaları ile ilgili
değerlendirme yapıp kararlar alır. Aldığı kararları Daire Başkanlığı’nın
onayına sunar. Her eğitim-öğretim yılı içinde dönemsel (Güz-Bahar) ve toplu
yılsonu faaliyet raporu hazırlar ve Daire Başkanlığına gönderir.
b) Birim Sorumlusu: Daire Başkanı’nın önerisi ile Rektör tarafından atanır. Birim
sorumlusu birimce yapılacak tüm etkinlik ve uygulamalardan Daire
Başkanlığı’na karşı sorumludur.
c) Psikolog: Öğrencilerin karşılaştıkları duygusal, sosyal, eğitime veya meslek
seçimine ilişkin sorunların çözümünde onlara danışmanlık ve rehberlik yapar,
gerektiğinde öğrenciyi hekime yönlendirir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BİRİMİN GÖREVLERİ
Birimin Görevleri
MADDE-6: Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, T.C İstanbul Yeni Yüzyıl
Üniversitesi öğrencilerinin bireysel, sosyal ve akademik gelişimlerine yardımcı olabilmeyi, bu
süreç içerisinde karşılaşılan problemler ile baş etme becerisi geliştirebilmelerini, üniversite
yaşamına uyumlarını kolaylaştırabilmeyi, kendilerini daha iyi tanımalarını, sağlıklı kararlar
alabilmelerini ve sağlıklı iletişim becerileri kazanabilmelerini amaçlamaktadır. Bu amaçla
faaliyetleri:
1) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere; üniversite, kurallar ve yakın çevre
hakkında tanıtıcı ve aydınlatıcı bilgiler vermek, öğrencinin çevreye ve
üniversiteye alışmasını sağlamak,
2) Öğrencilerin sorunlarını saptamak ve çözümü için ilgili, kurum içi ve kurum
dışı kuruluşlarla işbirliği yapmak,
3) Bulundukları bölümü değiştirmek isteyen öğrencilerin kendi ilgi ve
yeteneklerini tanımasına ve uygun seçimler yapmasına yardımcı olmak,
4) Duygusal sorunları olan öğrencilere, bireysel ya da grupla psikolojik
danışmanlık yapmak. Bireyin önemli kararlar almasına, kendisini daha iyi
tanımasına, çevresindeki insanlarla daha etkili ilişkiler kurmasına yardımcı
olmak,
5) Uyum problemleri, akademik zorluklar, kaygı, stres ve stres ile baş edebilme,
ilişki problemleri, iletişim problemleri, aile ilişkileri, sosyal ilişkileri, öfke
kontrolü, özgüven sorunları, ikilemler ve zor karar alabilme gibi birçok konuda
öğrencilere gizlilik ilkesi dâhilinde bireysel danışmanlık ve rehberlik hizmeti
vermek,
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6) Psikolojik destek için başvuruda bulunan öğrencilerin tedavilerinin
yapılabilmesi için sağlık kurumlarına yönlendirmek ve tedavi sürecini takip
etmek,
7) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi olarak çeşitli konularda grup
çalışması, paneller, seminer, konferanslar düzenlemek,
8) Fakültelerde/yüksekokullarda görevli akademik danışmanlar ve farklı
birimlerle işbirliği yaparak, toplantılar gerçekleştirmek,
9) Başvuruları kayıt altına almak, gelişme ve ilerleme notlarının olduğu bir
görüşme defterinin ve bilgisayar ortamında gizlilik ilkesine sadık kalınarak
tutulmasını sağlamak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
Yürürlük
MADDE-7: Bu yönerge, T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Senatosunca kabul
edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer
Yürütme
MADDE-8: Bu yönerge hükümlerini T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü
yürütür.

Yönergenin Kabul Edildiği Senato’nun
Tarihi
Sayısı
04.10.2017
2017/11
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