ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ YÖNERGESİ
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1- (1) Üsküdar Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü’ne bağlı Psikolojik
Danışmanlık Birimi öğrencilerin karşılaştıkları kişisel- sosyal, eğitsel ve mesleki sorunlarının
çözümünde onlara psikolojik danışmanlık ve rehberlik yapar ve bu amacını gerçekleştirmek için
aşağıdaki hizmetleri yürütür:
a) Yeni giren öğrencilere, üniversite, kurallar ve yakın çevre hakkında tanıtıcı ve aydınlatıcı
bilgiler vermek, öğrencinin çevreye ve üniversiteye oryantasyonunu sağlamak,
b) Öğrencilerin sorunlarını saptamak ve çözümü için ilgili kurumlarla iş birliği yapmak,
c) Bulundukları bölümü değiştirmek isteyen öğrencilerin kendi ilgi, yetenek ve kişilik
özelliklerini tanımasına ve uygun seçimler yapmasına yardımcı olmak,
d) Öğrencilere ileride sahip olacakları mesleğe ilişkin bilgiler vermek ve onları çevredeki iş
imkânlarından haberdar etmek. Özel kamu kuruluşları ile iş birliği yaparak, mezunlara iş
bulmaya yardımcı olmak ve işe yerleştirilen mezunları imkânları ölçüsünde izlemek, kariyer
danışmanlığı yapmak
e) Kişisel sosyal sorunları olan öğrencilere, istek ve ihtiyaçlarına göre bireysel veya grupla
psikolojik danışma yaparak; kendisini daha iyi tanımasına, önemli kararlar almasına,
çevresindeki insanlarla daha etkili ilişkiler kurmasına yardımcı olmak,
f) Birime başvuran öğrencilerle ön görüşme yapılmasını ve gerektiğinde onlara psikolojik testler
ve test dışı tekniklerin uygulanmasını sağlamak. Yapılan değerlendirme sonucuna göre
öğrenciyi ilgili hizmet birimine yönlendirmek.
g) Öğrencilere yönelik bilgilendirici seminerler, konferanslar, kongreler ve benzeri toplantılar
düzenleyerek eğitsel rehberlik yapmak
h) Etik kurulun ilgili izni ile inceleme, araştırma ve uygulama yaparak, ele aldığı konularda veri
bankası oluşturmak ve gerektiğinde bu veri bankasını kullanmak
i) Bilimsel ve teknik bulguları ve verileri açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve
benzeri yayınlarda bulunmak,
j) Sosyal Bilimler Enstitüsünün Klinik Psikoloji Bölümü ile yakın iş birliğinde bulunmak ve bu
iş birliğinin gerektirdiği her türlü olanağı sağlamaktır.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerinin
yürütülmesiyle ilgili amaç, kuruluş ve işleyiş esaslarını düzenler.
Dayanak
MADDE 3- Bu Yönerge, 03 Şubat 1984 Tarih ve 18301 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama
Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Üniversite: Üsküdar Üniversitesini,
b) Rektörlük: Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünü
c) Direktörlük: Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğünü
d) Birim: Psikolojik Danışmanlık Birimini,
e) Birim Koordinatörü: Üniversitenin ilgili anabilim dallarından bir öğretim üyesini,
f) Klinik psikolog: İlgili bölüm ve anabilim dallarından mezun olanları, ifade eder.
Birimin organları ve görevleri
MADDE 5- (1) Birim organları şunlardır:
a) Birim Koordinatörü
b) Eğitim Birimi Sorumlusu
c) Klinik Birimi Sorumlusu
d) Klinik Psikolog
(2) Birim organlarının görevleri:
a) Eğitim Birimi: Birim koordinatörü, birim sorumlusu ve Sosyal Bilimler Enstitüsü müdür
yardımcısından oluşur. Kurul, birim koordinatörünün çağrısıyla her yarıyılın sonunda toplanır,
birimin işleyişi ve uygulamaları ile ilgili değerlendirme yapıp kararlar alır. Aldığı kararları
Direktörlüğün onayına sunar. Her eğitim-öğretim yılı sonunda faaliyet raporu hazırlar ve
Direktörlüğe gönderir.
b) Klinik Birim: Birim koordinatörü, birim sorumlusu ve klinik psikologlardan oluşur. Kurul,
birim koordinatörünün çağrısıyla her yarıyılın sonunda toplanır, birimin işleyişi ve uygulamaları
ile ilgili değerlendirme yapıp kararlar alır. Aldığı kararları Direktörlüğün onayına sunar. Her
eğitim-öğretim yılı sonunda faaliyet raporu hazırlar ve Direktörlüğe gönderir.
c) Birim Koordinatörü: Genel Sekreterliğin önerisi ile Rektör tarafından atanır. Birim sorumlusu
birimce yapılacak tüm etkinlik ve uygulamalardan Direktörlüğe karşı sorumludur. Birim
koordinatörü, bilgilerin gizliliğinden ve protokol defterinin tutulmasından sorumludur.
d) Klinik Psikolog: Öğrencilerin bireysel, sosyal ve akademik gelişimlerine yardımcı
olmak, üniversite ve yurt yaşamına uyumlarını kolaylaştırmak ve yaşanabilecek sorunlarla baş
etme konusunda gerekli becerileri kazandırmak amacıyla danışmanlık hizmeti verir.
Yürürlük
MADDE 6- Bu yönerge ile Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü bünyesinde, Psikolojik
Danışmanlık Birimi kurulmuş olur. Bu yönerge Üsküdar Üniversitesi Senatosu’nun 14.05.2015
tarih ve 14 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Yürütme
MADDE 7- Bu yönergeyi Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.

