B.
Karşılaşabileceğiniz Sorunlara Hazırlıklı
Olmanızı Hedefleyen Programlar
Bu uygulamaların tarihi Büro Amirliğimiz tarafından duyurulur. Katılmak isteyen öğrenciler Rehberlik ve Danışma Büro Amirliğine
başvurarak kayıtlarını yaptırırlar. Gruplar 10-15
kişi ile sınırlıdır.bu nedenle öğrenciler programlara ,başvuru sırasına göre kabul edilir.Bu programlar yaklaşık 5-6 seans sürmektedir. Her seansın süresi ise yaklaşık 1-1,5 saattir.Bazen aynı
programlar 2 saatlik seminerler şeklinde öğrencilere sunulur.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI REHBERLİK VE DANIŞMA BÜRO AMİRLİĞİ OLARAK HEPİNİZE “HOŞGELDİNİZ” DER,
KENDİNİZİ DAHA İYİ TANIYIP DAHA İYİ
GELİŞTİRECEĞİNİZ, MUTLU VE SAĞLIKLI
BİR YIL DİLERİZ.
Sorununuz varsa bizimle paylaşın, eğer
yoksa bunu nasıl başardığınızı bize anlatın.

Ana Başlıkların Bazıları ise;
1.Stresle Başa çıkma
2.Sınav Kaygısı

M.Muhammet SOLAK
Sümeyra ÖMEROĞLU
Emrah İÇTÜZER
Kıymet DEMİR

(Psik.Dan Başkomiser)
(Psik.Dan Komiser Yrd.)
(Psik. Dan Komiser Yrd.)
(Psikolog)

3.İletişim Becerileri
4.Polis Akademisine
ve Gençlik Dönemine Uyum
5.Kendine Güven

YERİMİZ;
Başkanlık Binası 1. Kat Rehberlik ve Psikolojik
Danışma Büro Amirliği
TELEFONLARIMIZ;
5325 - 5326 - 5327

POLİS AKADEMİSİ
BAŞKANLIK REHBERLİK
VE PSİKOLOJİK DANIŞMA
BÜRO AMİRLİĞİ
TANITIM BROŞÜRÜ

DEĞERLİ AKADEMİLİLER;
İnsa no ğ lunun
hayat ındak i
“değişim”ler, yeni
arkadaşlıklar, yeni
mücadeleler yeni bir
çevre ve yeni koşullar bazen yepyeni
sorunlara yol açabildiği gibi, bazen de
büyüme ve olgunlaşmaya açılan bir yol
olabilir.
Polis Akademisi Başkanlığı öğrencileri
için ise bu “değişim”ler çok hızlı yaşanır. Akademi öğrencileri; eğer mesleki ve kişisel potansiyellerini gerçekleştirmek istiyorlarsa birçok
zor durumla başa çıkmak zorundadırlar.
Bunlardan bazıları arasında; Akademi
yaşamına uyum sağlamayı; kendine güveni geliştirmeyi, sorumlulukların bilincine varıp sahiplenmeyi, stres ve zaman baskısı ile başa çıkmayı ortaya çıkabilecek değişikliklere uyum
sağlamayı sayabiliriz.
Belki sizin bu tür durumlara çözüm getirebilmek için başvurduğunuz arkadaşlarınız
büyükleriniz vardır. Ama bazen insan her hangi
bir sorun bir kriz ya da yeni bir olanak ile karşılaştığında

duygularını beklentilerini ve seçeneklerini gözden geçirmek için yeni bir insana ya da daha objektif bir kaynağa ihtiyaç duyabilir.
EĞER SİZ DE;
· Kendinizi daha iyi tanımak ve kişiliğinizi geliştirmek istiyorsanız,
· Aileniz yada arkadaşlarınızla ilişkinizde sizi rahatsız eden çelişkilerden yakınıyorsanız
· Daha atılgan kendine
güvenen biri olmak istiyorsanız,
· Duygularınızı açıkça dile getirmekte güçlük
çekiyorsanız
· Akademik hedeflerinizle ilgili sorunlarınızı
çözmekte güçlük çekiyorsanız
· Sosyal ve cinsel kimliğinizin oluşmasında sıkıntı yaşıyorsanız
· Sizi anlayabilecek biriyle konuşmak istiyorsanız,
· Hatta, şu anda hiçbir sıkıntınız olmadığı halde
ileride karşılaşabileceğiniz sorunlar olabileceğini hesaba katarak onlara karşı hazırlıklı olmak
istiyorsanız
BİZİ ARAYIN BİZE ULAŞIN!!!

BÜRO AMİRLİĞİMİZDE
UYGULADIĞIMIZ PROGRAMLAR
A.
Psikolojik Gelişmenize Katkıda Bulunmayı ve Bireysel Sorunlarınızı Çözümlemeyi Hedefleyen Programlar
1. Bireysel Görüşmeler
Büro Amirliğimizdeki bireysel görüşmeler,45-50 dk.lık seanslar halinde haftada en az 1
kez gerçekleştirilir.
2. Grup Terapileri
Grup terapilerine, Psikolojik danışmanlarımızca bu tür terapiden yararlanacağına karar verilen 10-12 kişi
alınır. Bu kişiler,gruba
alındıkları andan itibaren gizlilik ilkesine uymak zorundadır lar.
Gruplarımız,genellikle
haftada 1 gün, 1-1,5 saatlik seanslar halinde ve yaklaşık bir dönem boyunca sürmektedir.

