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Sempozyum tarihçesi 

YÖRET Vakfı'nın 1990’lı yıllarda üniversite rehberlik ve psikolojik danışmanlığı 
odaklı bir dizi toplantısı olmuştu. Bu toplantıların sempozyum biçiminde 
düzenlenmesini ise 2006 yılında, Koç Üniversitesi'nde çalışmakta olan Uzm. Psi. Dan. 
Pelin Atasoy başlattı. 
 
Sempozyumların amacı üniversite rehberlik ve psikolojik danışma birimlerinde 
hizmet vermekte olan uygulamacıları ve bu konuda bilimsel araştırma yapan 
akademisyenleri bir araya getirmek ve bu konuda bilgi paylaşımı ve işbirliğini teşvik 
etmekti. 
 
Sempozyum programlarında panel, bildiri sunumu ve atölyeler kapsandı. 
Sempozyumlar (kapsamı geniş tutulan 2019 yılındaki 3 günlük konferans dışında) iki 
gün sürdü, mümkünse ücretsiz yapıldı ya da ücretler düşük tutulmaya çalışıldı. İlk 
sempozyumlarda tema odağı yoktu, ancak 2009 yılından sonra tema odağı belirlendi. 
 
Üniversitelerdeki rehberlik ve psikolojik danışma birimlerinde çalışanlar kendi 
aralarında "universitelerpdrmgrubu@googlegroups.com" adlı bir e-posta grubuyla 
mesleki bir ağ kurmuşlardı. Sempozyumun, bu ağın canlanarak büyümesi ve yüksek 
öğretimde rehberlik psikolojik danışmanlık hizmetlerinin uzmanlık alanı olarak 
genişlemesine aracı olması dilenmektedir. 
 
İlk sempozyumdan içinde bulunduğumuz 2021 yılına kadar geçen sürede her biri 
farklı üniversitelerde düzenlenmiş 9 toplantı yapıldı. Bu yıl onuncusu Boğaziçi 
Üniversitesi'nce "sempozyum" çerçevesinde davetli uluslararası katılımla ve COVID-
19 Pandemisinden dolayı çevrimiçi (Zoom) ortamda 20-21 Mayıs tarihleri arasında 
gerçekleşti. 

... 

Bugünden düne sempozyum düzenlemeleri: 

Güncelden geçmişi izleyen sırayla, şu toplantılar gerçekleştirilmiş oldu: 

Uluslararası Katılımlı X. Üniversite Psikolojik Danışmanlığı Sempozyumu 
(Çevrimiçi), Tema: Uzaktan Üniversite Psikolojik Danışma Hizmetleri, Boğaziçi 
Üniversitesi, 20-21 Mayıs 2021. 

IX. Uluslararası Yükseköğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları 
Kongresi, Tema: Yükseköğretimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri, 
Marmara Üniversitesi, 15-17 Kasım 2019. 
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VIII. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu, Tema: Üniversite 
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezleri: Uygulamalar, Sorunlar ve Öneriler, 
Anadolu Üniversitesi, 9-10 Nisan 2015. 

VII. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu, Tema: Üniversite 
Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı, İstanbul Teknik Üniversitesi, 18-19 Nisan 2013. 

VI. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu, Tema: Tüm 
İlişkiler, Maltepe Üniversitesi, 25-26 Kasım 2011. 

V. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu, Tema: Üniversite 
PDR merkezlerinde güncel uygulamalar ve yönelimler, Mersin Üniversitesi, 21-22 
Ekim 2010. 

IV. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu, Tema: 
Üniversitelerde Önleyici Çalışmalar, Işık Üniversitesi, 13-14 Kasım 2009. 

III. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu, Bilgi Üniversitesi, 
16-17 Ekim 2008. 

II. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu, Sabancı Üniversitesi, 
7-8 Haziran 2007. 

I. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu, Koç Üniversitesi, 15-
16 Haziran 2006. 

... 

Bu yılki sempozyum 

Bu yıl (2021) 10. su düzenlenmiş sempozyumun evsahipliğini Boğaziçi Üniversitesi 
yaptı. Düzenleme Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
birimleri (BÜREM, BÜSÖD) ve Eğitim Bilimleri Bölümü’nün işbirliği sonucunda 
gerçekleşti.  

Sempozyum teması, 2020 Ocak ayından beri yaşanmakta olan COVID-19 Pandemisi 
nedeniyle, “Uzaktan Üniversite Psikolojik Danışmanlığı” olarak belirlendi. Salgın 
koşullarından dolayı çevrimiçi (Zoom ortamında) toplanıldı. Sempozyum sunumları 
dördü temel hizmet çeşitlerini, diğer dördü ilintili özne gruplarını kapsayan toplam 
sekiz konuda sınıflandırılmıştı:  

A. Hizmetlerin kapsamındaki dört özne grubuna göre; 
1- Danışmanlık merkezi yönetiminin gözünden (yönetim, koordinasyon, 
yaygınlaştırma ve işbirliği, vb.) 
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2- Danışman eğitimcisi ve gözetmeninin gözünden (uygulamacıların eğitim ve 
gözetimine ilişkin) 
3- Üniversite danışmanları gözünden (hizmet veren uygulamacıların kişisel ve 
mesleki gelişimi, bakış açıları vb.) 
4- Danışmanlıktan yararlanan üniversite öğrencisi gözünden (hizmetlerin hedeflediği 
öğrencilerin durumları, gereksinim ve bakış açıları vb.) 
 
B. Temel hizmet türlerine göre;  
5- Uzaktan bireysel danışmanlıkta karşılaşılan güçlükler ve onları yenme yolları 
6- Uzaktan grup danışmanlığında karşılaşılan güçlükler ve onları yenme yolları 
7- Uzaktan üniversite danışmanlığında acil durumlar ve kriz yönetimi 
8- Uzaktan üniversite danışmanlığında proaktif; koruyucu ve önleyici yaklaşımlar. 

Sempozyumun temel amacı üniversite öğrencilerine ruh sağlığı hizmeti veren 
uzmanları ve bu konuda araştırma yapan akademisyenleri bir araya getirmek, 
onların bilgi ve deneyim paylaşarak dayanışmasına ortam hazırlamaktı.  

Sempozyum programı Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde; gündüz saatlerinde 
Türkçe, akşam saatlerinde İngilizce olarak planlandı. Sempozyumun davetlilerin 
katkısıyla oluşturulmuş olan İngilizce programı büyük çoğunluğu Kuzey 
Amerika'da çalışan, kendisini üniversite danışmanlığı hizmetlerine adamış 
uluslararası meslektaşların katılımıyla düzenlendi. Türkçe program ise, sempozyum 
temasına uygun konuda sunum yapmak üzere başvuruda bulunmuş büyük 
çoğunluğu Türkiye’de çalışan meslektaşların katkısıyla  oluştu. Sempozyumda bir 
kişi birçok sunumun ekibinde bulunabildi, ancak yapabileceği sunum sayısı iki ile 
sınırlandırıldı. Böylece farklı seslerin kendisini duyurmasına ortam sağlamak 
hedeflendi.    

Sempozyuma katılımı sağlamak için ülkemizde rehberlik ve psikolojik danışma ile 
psikoloji bölümleri olan tüm üniversitelere EBYS yoluyla resmi davet gönderilmişti. 
Aynı zamanda yine üniversitelerin öğrenci rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin e-
posta adreslerine davetiye gönderilmişti. Yanı sıra, mesleki e-posta yazışma 
gruplarında, sosyal medyada duyumlar yapılmış, erişilebilen meslektaşlara da özel 
olarak çağrılarda bulunulmuştu.   

Sempozyum bütünüyle gönüllü çalışmaya dayalı ve ücretsiz olarak 
gerçekleştiğinden çeviri hizmeti ya da basılı kaynak sağlanamadı. Ancak 
sempozyum kayıt altına alındı, sunumda bulunanların izniyle meslektaşlarımızın 
sunumlarının video kayıt bağlantıları sempozyumun internet sitesinden erişime 
açıldı. Böylece sempozyumun daha fazla kişiye yararlı olabilmesi amaçlandı. 

Zoom ortamı, katılımcı sayısını sınırlı kıldığından, sempozyum öğrencileri değil, 
alanda çalışan uzmanları hedeflemişti. Ancak sempozyumun 5 yıl kadar açık 
tutulacak olan internet sitesinde çalışma özetleri ve sunum kayıtları bulunmaktadır. 
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Ayrıca internet sitesi kapandıktan sonra, arşiv işlevi görmesi için sempozyum 
sitesinden indirilebilecek bu e-kitapçığı hazırlandı. Böylece, sempozyuma 
katılamamış kişilerin içerikten yararlanmaları mümkün kılındı. Bu kaynakların 
gelecekte düzenlenecek sempozyumlara teşvik edici zemin hazırlaması 
umulmaktadır. 

...  
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Açılış 
 
Ben 1993 yılından beri psikolojik danışma ve rehberlik alanında öğretim üyesim. 
Üniversitemizin öğrenci danışmanlık hizmetlerinin 1993-2001 arası merkez 
kurulundaydım, 2001’den beri de başkanlığını yürütüyorum. Dolayısıyla, mesleki 
yolculuğum ve kurumumuzda öğrenci danışmanlık hizmetlerinin oluşumu el ele 
evrildi. 
 
Bu sempozyumu düzenlemeyi çoktandır düşlüyordum. Çünkü, üniversitede 
rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin çok önemli olduğunu, ancak halen 
layık olduğu yere gelemediğini düşünüyorum. Önemli olmasının iki temel nedeni 
var: İlkin, üniversite gençliği ülkenin en önemli eğitimli insan gücü olarak geleceğini 
belirleme potansiyelinde. İkincisi, yüksek farkındalık ve yaşam niteliği beklentisi 
nedenleriyle üniversiteli gençlerin ruh sağlığı riskleri yüksek olabiliyor. Onlara 
sunulan hizmetlerin neden istenilen düzeyde olmadığına Türkçe programın ilk 
konusu kapsamındaki sunumumda değinmeye çalıştım.   
 
Bu sempozyumların, yüksek öğretimde psikolojik danışmanın gelişimine hizmet 
edeceğine inanıyorum. Üniversitemiz, ülkemizde ilk öğrenci psikolojik danışma 
hizmet birimlerinden biri. Kurumsal yapı altında, 1992 yılından beri kesintisiz 
hizmet veriyoruz. Bu sempozyumların birinin evsahipliği yapmak görevimizdi. 
Gönüllü olarak üstlendiğimiz bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştık. 
Düşüm gerçeğe dönüştüğü için mutluyum. Bu düşün gerçekleşmesine 
sempozyumdaki varlığınızla destek verdiğiniz için teşekkür ederim.  

Sempozyumu düzenlerken aklımızda iki hedef vardı: İlkin, yüksek öğretimde 
öğrenci psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin ayrı bir uzmanlaşma alanı 
olmasını desteklemek. İkincisi, benzer konularda akademik ve uygulamalı çalışma 
yapan meslektaşlarımızı bir araya getirerek işbirliği ya da ortaklıkların oluşmasına 
ortam sağlamak. Alanımız uygulamalı olduğundan bu ortaklıklar çok değerli. 

Çevrimiçi gerçekleşen bu sempozyumun katılımcı sayısı teknik nedenlerle sınırlı 
(1000 kişi) tutulmak durumdaydı. Bu nedenle, sempozyumu öğrencilerimize 
duyuramadık. Ancak yine internet sitesindeki kayıtlar aracılığıyla paylaşılmış 
birikimin öğrenciler tarafından kullanılabileceğini düşündük. Ayrıca diliyoruz ki bu 
kayıtlar, iki günlük yoğun programı bütünüyle izleyememiş meslektaşlarımızca da 
izlenir ya da okunur. Son olarak, kayıtların eğitim ya da hizmet-içi eğitim kaynağı 
olarak da kullanılmasını umuyoruz.    

İçinde bulunduğumuz pandemi bizi zorlu bir görevle karşı karşıya bıraktı. 
Mesleğimiz, insan varlığıyla insanı onarmak üzerine. Biz bu en temel aracımızı; 
varlığımızı dönüştürme göreviyle baş başayız. Ancak neyse ki uzaktan da olsa 
mesleğimizi uygulamamız mümkün olabiliyor, deneyimlerimizden öğreniyoruz. Ve 
özellikle ortak paydamız olan, danışmanlık kültürümüzde en temel onarıcı 
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unsurumuz, birlikteliğimiz ve dayanışmamız; birbirimize güç veriyoruz. İşte tam da 
bu gücümüzü harekete geçirmek üzere sempozyumun odağını yaşamakta 
olduğumuz ortak soruna, uzaktan psikolojik danışmaya almak; dönüşümümüz için 
ipuçlarımızı paylaşmak ve dayanışmaya ortam oluşturmak, birbirimizden öğrenmek 
istedik. Dileğimiz, bu sempozyuma meslek içi eğitim olanağı olarak yaklaşmanız, en 
fazla yararı sağlamanız ve zaman ve ortam elverdiğince etkin katılmanız. 

Bu sempozyum sunumlarında bazı mesleki terimlerin kullanımında farklılıklar 
vardı. Kişinin uzmanlık alanına, yönelimine ve çalıştığı ortama göre, hizmet verilen 
grup, “hasta” ya da “danışan” olarak; sunulan hizmet, “terapi” ya da “psikolojik 
danışma” olarak adlandırılabildi. Biz Türkçe kökenli “gözetim” sözcüğünü seçtik, 
ancak “süpervizyon” daha yaygın olarak kullanılmakta. 

Etkileşimi ve kazanımları artırabilme amacıyla sempozyumu uluslararası katılımla 
düzenledik. İki güne yayılan sempozyumun akşam saatlerindeki programı İngilizce 
olarak çoğunluğu Kuzey Amerika’da çalışan davet ettiğimiz meslektaşlarımızın 
katkısıyla oluştu. Gündüz saatlerindeki Türkçe program ise temel olarak, sunumda 
bulunmak üzere başvuruda bulunmuş Türkiye kökenli değerli meslektaşlarımızın 
sempozyum temasıyla uyuşan çalışmalarıyla oluştu. Maddi yetersizliklerin katılımın 
önünde engel olmasını istemediğimizden sempozyumu ücretsiz olarak düzenledik. 
Yani yalnızca eğitimli insan gücümüzle yola çıktık, hiç bir bütçemiz yoktu. 
Dolayısıyla, çeviri hizmeti sunamadık. Ancak internet sitesinde birkaç yıl açık 
tutacağımız paylaşım (izni verilmiş) video kayıtlarının duraksatılarak ya da 
çevirmen eşliğinde izlenmesiyle İngilizcesi sınırlı meslektaşlarımızın da 
yararlanmasını umduk. Bu kayıtların bağlantıları e-kitapçığa da eklendi ki internet 
sitesinin kapatılmasından sonra da onlardan yararlanmak mümkün olabilsin.  

İngilizce programdaki davetli konuşmacıları belirlerken dünya çapında psikolojik 
danışmanın temsili için Uluslararası Danışmanlık Derneği (International Association for 
Counselling, IAC) Başkanı Kanadalı meslektaşımız Prof. Dr. William Borgen aramızda 
olsun istedik. Ardından, üniversite danışmanlık hizmetlerinin en yaygın ve gelişkin 
olduğu ülkenin sesini duyurmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) 
Amerikan Üniversite Danışmanlığı Derneği (American College Counseling Association, 
ACCA) Başkanı Dr. Andrew Lee’yi davet ettik. Ayrıca uzun yıllar boyu uzaktan 
psikolojik danışma konularını çalışmakta olan, yine ABD’den Doç. Dr. Martin Jencius 
bizimle olsun istedik. Türkçe programdaki video görüşmesinin davetlisi psikiyatri 

uzmanı Doç. Dr. Victor Schwartz’ı ve İngilizce programdaki iki panelin konuşmacılarını 
her ikisi de ABD’de üniversite danışmanlığında deneyimli olan Dr. Gizem Toska ve 
Dr. Ayşen Darcan güvendikleri meslektaşları arasından belirlediler.  

Türkçe programdaki iki davetli konuşmacımız da yıllardır ABD’de çalışmaktaydı: 
Danışmanlık psikolojisi profesörü Ayşe Çiftçi ile lisans mezunumuz, ilk BÜREM uzmanı 
ve Sempozyum Danışma Kurulu üyemiz Dr. Ayşen Darcan. Kendisiyle daha gecikmeli 
bağlantı kurduğumuz için davetli grubuna dahil edemediğimiz yine yıllardır ABD’nde 
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çalışmakta olan danışmanlık profesörü Şenel Poyrazlı, Prof. Dr. Çiftçi’nin gösterdiği 
esneklik ile onun konuşmasına da katıldı, ardından kendi sunumunu yaptı. Böylece her 
iki programda üçü Kuzey Amerika, üçü Türkiye kökenli altı konuşmacıyı dinleme 

şansına eriştik. Davetlilerimizin tamamı Kuzey Amerika’da çalışan 
meslektaşlarımızdan oluşmuş olsa da, onların farklı kurumlardan, cinsiyetten ve 
etnik kökenlerden olmalarına özen göstermeye çalıştık. Hiçbir karşılık beklemeksizin 
ve yoğun programlarına karşın bizi kırmayıp davetimizi kabul eden değerli 
meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz.     

Yurtdışındaki davetli konuklarla iletişimi bütünüyle Dr. Gizem Toska yürüttü. Bu 
değerli katkı onun profesyonel yaşamında önemli bir geçişi temsil etti, zira kendisi 
lisansını üniversitemizde tamamladıktan sonra, ABD’de yüksek lisans ve doktora 
eğitimi görmüş ve ardından 11 yıl boyu Florida Üniversitesi’nin danışmanlık 
merkezinde tam zamanlı olarak çalışmış ve 2020-2021 Akademik Yılı başında 
öğretim üyesi olarak bölümümüze katılmıştı. Birlikte çalışmış olduğu ya da tanıdığı 
meslektaşlarının sesini sempozyum aracılığıyla ülkemiz meslektaşlarına duyurmak, 
Dr. Toska’nın geçiş sürecine ayrı bir anlam kattı. Dr. Darcan için ise yeniden ülkesi 
ve üniversitesiyle mesleki bağlantı kurma keyfi oldu.  

Üniversite Rehberlik ve Psikolojik Danışma sempozyumlarını 2006 yılında başlatmış 
ve mesleğini üniversite danışmanlığına adamış olan lisans ve yüksek lisans 
mezunumuz Pelin Atasoy bize Sempozyum Danışma Kurulu üyesi olarak destek 
verdi. Bu sempozyumun düzenlenmesi için BÜSÖD ve BÜREM uzmanları Ela Ural 
ve Hilal Nur Sert, bölüm araştırma görevlisi Uzm. Psi. Dan. Ömer Anlatan ile 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü lisans öğrencileri Beyza Şişmanoğlu ve 
Yusuf Mert Bal canla başla çalıştı. Hepsinin katkısı çok değerliydi.  

Bu sempozyum öğrenci hizmet birimlerimizin ve bir akademik birimimizin ortak 
etkinliğiydi ve birlikte gerçekleştirildi. Uzmanlarımız, araştırma görevlilerimiz ve 
öğrencilerimiz sempozyumu izleyip not tuttular. Araştırma görevlilerimiz ekran 
kontrolündeydi ve kayıt aldılar. Teknikerimiz Halil Gurur Tanrıverdi kayıtları 
YouTube’a aktardı. Ekipteki herkes gönüllü olarak emek verdi, son derece keyifli bir 
çalışma süreci yaşadık.  
 
Sempozyuma katkıda bulunan meslektaşlarımız hiçbir karşılık almadan birikimlerini 
paylaştılar, izleyiciler kaynak paylaşımları önerdiler. Düzenlemede görev alan tüm 
ekip üyeleri ve sunumda bulunmak üzere programda yer almış herkes, hiçbir 
erteleme olmaksızın tam katılım gösterdi ve kayıtlarının paylaşımına izin verdi. Bu 
ortak ürüne katkıda bulunan herkese sonsuz teşekkür borçluyum.  
 
Deniz Albayrak-Kaymak, Sempozyum Düzenleme Kurulu adına 
…  
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10. Üniversite Psikolojik Danışmanlığı Sempozyumu (uluslararası katılımlı) 
 

 Boğaziçi Üniversitesi  
Öğrenci Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık birimleri (BÜREM, BÜSÖD) ve  

Eğitim Bilimleri Bölümü 

 
 

Çevrimiçi Program Akışı 
 

Görsel izleme kolaylığı için program akışına yalnızca sunumda bulunan meslektaşlarımızın ad ve soyadları 
yazılmıştır. Özetlerde diğer ekip üyeleri ve kurum bilgisi bulunmaktadır, sunumda bulunanların ad ve 
soyadları büyük harflerle belli edilmiştir.   
 

 
GÜN 1, 20 MAYIS 2021 
TÜRKÇE 
 

9:30-9.45 Açılış Konuşması, DENİZ ALBAYRAK-KAYMAK ve GİZEM TOSKA 

9:45-11:15 KONU 1: Danışmanlık Merkezi Yönetiminin Gözünden 
1.1 Pamukkale Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitim, Uygulama ve 

Araştırma Merkezi'nin pandemi sürecine uyumlanması, TURNEL ALTAN 

1.2 Yeni yapılandırılan bir üniversite psikolojik danışmanlık biriminde çevrimiçi 

psikolojik danışma ve rehberlik deneyimi, İLKAY DEMİR 

1.3 Üniversite öğrencilerine yönelik önleyici ve koruyucu çalışmalar, CEREN ÖNCEL 

1.4 Bir psikolojik destek grubunun sunumunda karşılaşılan güçlükler, çözüm yolları 

ve grubun öğrenciler için gözlemlenen faydaları, BAŞAK KHAMUSH 

1.5 Öğrencisiz binadan öğrencisiz binaya, DENİZ ALBAYRAK-KAYMAK 

11:15-11:30 Çay molası 

11:30-13:00 KONU 2: Uzaktan Bireysel Danışmanlıkta Karşılaşılan Güçlükler ve Yenme Yolları 

2.1 Üniversitelerde kariyer danışmanlığı ve eğitimi: Sanal dünyada gelişen eğilimler, 
ELİF BALIN 

2.2 Uzaktan bireysel danışmanlık deneyimlerimize bir bakış, DİLAN TEPRET 

2.3 Çevrimiçi ve yüz yüze psikolojik danışmaya ilişkin tutum ile çevrimiçi 

mahremiyet kaygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi, DAMLA ZÜMBÜL 

2.4 Uzaktan psikolojik danışma hizmetlerinde Şimdi ve Burada: Terapi odasının 

kaybı, AYLİN SEZER TRACY 

2.5 Danışan, danışman ve süpervizör bakış açısından çevrimiçi psikolojik danışma, 
TUĞBA TÜRK KURTÇA 

13:00-14:00 Öğle arası 

14:00-15:30 KONU 3: Danışman Eğitimcisi ve Gözetmeninin Gözünden 

3.1 Öğretim üyelerinin çevrimiçi psikolojik danışmaya ilişkin görüşleri: Covid-19 

pandemi öncesine genel bir bakış, GÖKÇEN AYDIN 

3.2 Çevrimiçi süpervizyon deneyimlerinden öğrendiklerimiz, ZEYNEP ATİK 

3.3 Okul psikolojik danışmanlığı uygulamalarının çevrimiçi uyarlanması, Z. HANDE 

SART 
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3.4 Covid-19 salgın sürecinde uzaktan grupla psikolojik danışma uygulamaları, FATMA 

ÖZSERT 

3.5 Çevrimiçi ortamda süpervizyon ilişkisinin günlükler yoluyla nitel olarak 

incelenmesi, ECE GÖKMENOĞLU 

15:30-15:45 Çay arası 

15:45-17:15 KONU 4: Uzaktan Grup Danışmanlığında Karşılaşılan Güçlükler ve Yenme Yolları 

4.1 Çevrimiçi grupla psikolojik danışma uygulamalarında yaşanan güçlükler ve başa 

çıkma yolları, ŞEBNEM ASLAN 

4.2 Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma dayalı çevrimiçi psikoeğitim programının üniversite 

öğrencilerinin sosyal kaygı ve yaşam doyum düzeylerine etkisi, BURAK KÖKSAL 

4.3 Çevrimiçi sanatla grup terapisinin üniversite öğrencilerinin duygusal öz 

farkındalık, depresyon ve kaygı düzeyleri üzerine etkileri, GİZEM BODUR ATALAY 

4.4 Çevrimiçi Grup Psikolojik Danışmanlığı Deneyimleri, ESMANUR YILMAZ KÖKSAL 

4.5 Üniversite öğrencilerine yönelik rahatlama atölyeleri, HİLAL NUR SERT 

17:15-17:30 Çay arası 

17:30-18:15 Davetli Konuşmacı 1, AYŞEN DARCAN, Fordham Üniversitesi 

18:15-19:00 Yemek arası 

Online Program Flow 
 

DAY 1, MAY 20, 2021 
ENGLISH 
 

19:00-19:15 Welcome address, DENİZ ALBAYRAK-KAYMAK & GİZEM TOSKA 

19:15-20:00 Invited speaker 1, ANDREW LEE, ACCA President 

   

20:00-20:15 Coffee break 

20:15-21:45 PANEL 1: Counseling Center Directors 
  DAVID DAVAR, ERNESTO ESCOTO, SHARON L. MITCHELL, SARAH NOLAN  

 

21:45-22:00 Invited speaker 2, MARTIN JENCIUS, Kent State University 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Çevrimiçi Program Akışı 
 
Görsel izleme kolaylığı için program akışına yalnızca sunumda bulunan meslektaşlarımızın ad ve soyadları 
yazılmıştır. Özetlerde diğer ekip üyeleri ve kurum bilgisi bulunmaktadır, sunumda bulunanların ad ve 
soyadları büyük harflerle belli edilmiştir.   

 
GÜN 2, 21 MAYIS 2021 
TÜRKÇE 
 

9:30-10:45 KONU 5: Üniversite Danışmanları Gözünden 
5.1 PDR lisans programında mesleki rehberlik uygulaması dersinin çevrimiçi 

yürütülme süreci: Psikolojik danışman adaylarının deneyimleri, YILDIZ ÖZTAN ULU 

5.2 Pandemi sürecinde psikolojik danışma ve rehberlik uygulama ve araştırma 

merkezinin işleyişi ve süreçteki deneyimi, CÜNEYT ATEŞ 

5.3 Üniversite öğrencileriyle çalışan ruh sağlığı uzmanlarının uzaktan çalışma 
deneyimleri, OZAN AKBAŞ 
5.4 Danışmanların gözünden geleneksel, yeni akım ve çevrimiçi önleyici çalışmalar, 
GİZEM TOSKA 

10:45-11:00 Çay arası 

11:00-12:00 KONU 6: Uzaktan Üniversite Danışmanlığında Acil Durumlar ve Kriz Yönetimi 

  6.1 Bir üniversite psikososyal destek ağı: TEDU COPeS Modeli, SILA DENİZ BEYARSLAN 

  6.2 Yas süreci kriz müdahalesi: EMDR olgu sunumu, ÖZGE TOK 

6.3 Eşik-bekçisi eğitimleri: ABD'deki yüz yüze uygulamalardan Türkiye'de uzaktan 

uygulamalara, GİZEM TOSKA 

 

12:00-12:45 Psikiyatrik bakış açıları: Görüşme ve üzerine tartışma 
  VICTOR SCHWARTZ, New York Üniversitesi (görüşme kaydı, 30 dakika) 

  Tartışmacılar: SERAP ÇAKICI ALPASLAN ve GÖRKEM YILMAZ, Boğaziçi Üniversitesi 

 

12:45-13:45 Yemek arası 

 

13:45-15:15 KONU 7: Danışmanlıktan Yararlanan Üniversite Öğrencisi Gözünden 
  7.1 Öğrenci gözünden çevrimiçi danışmanlık, CEYDA CİHAN AYDOĞDU 

7.2 Üniversite öğrencilerinin çevrim içi eğitime ve iyilik hallerindeki değişikliklere 
ilişkin görüşleri, FİDAN KORKUT OWEN 

7.3 Covid-19 sürecinde üniversite öğrencileri: Kariyer ihtiyaçları, engelleri, destek 
mekanizmaları, YEŞİM KONCA ÇOBAN 

  7.4 Sahadan bir destek uygulaması: İş insanlarıyla çevrimiçi buluşmalar, ÖZGE TOK 

7.5 Yılmazlık temelli grupla psikolojik danışma uygulamasının Covid-19 risk 
grubundaki üniversite öğrencilerinin iyi oluş düzeylerine etkisi, ESRA EKER DURMUŞ 

 

15:15-15:30 Çay arası 

 
15:30-17:00 KONU 8: Uzaktan Üniversite Danışmanlığında Proaktif; Koruyucu ve Önleyici 

Yaklaşımlar 
  8.1 MARPAM (Marmara Üniversitesi) akran danışmanlığı modeli, NİLGÜN CANEL 

  8.2 Uzaktan mentorluk-akran danışmanlığı, PELİN ATASOY 

   8.3 Trakya Üniversitesi e-oryantasyon programı, SEDA DONAT BACIOĞLU 
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8.4 Akademik Başarı ve Hayat Becerileri (ALIS 100) Dersinin uzaktan eğitime 
uyarlanması, PINAR ÖZBEK 

8.5 Pandemi döneminde çevrimiçi psikososyal destek hizmeti: Bahçeşehir Üniversitesi 
örneği, SELİN MERVE YAŞAR 

 

17:00-17:15 Çay arası 

 
17:15-18:00 Davetli konuşmacı 2, AYŞE ÇİFTÇİ, Purdue Üniversitesi 

18:00-18:15 Düşünceler: Etik kurallar ve çevrimiçi psikolojik yardım, ŞENEL POYRAZLI 

18:15-19:00 Yemek arası 

 

Online Program Flow 
 

DAY 2, MAY 2021, 2021 
ENGLISH/TURKISH 
 

19:00-19:45 Invited speaker 3, WILLIAM BORGEN, IAC President 

19:45-20:00 Coffee break 

20:00-21:30 PANEL 2: Counselor education and supervision 
  JESSICA DEL VITA, NATASHA MAYNARD-PEMBA, CHUN-CHUNG CHOI, LISA FERDINAND  

 21:30-22:00 Closing, (TURKISH) Edindiklerimiz, paylaşım ve veda 
  BÜREM/BÜSÖD uzmanları ve Ömer Anlatan 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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GÜN 1, KONU 1: 

Danışmanlık Merkezi Yönetiminin Gözünden 
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(1) 2T-1 

Pamukkale Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitim, Uygulama ve 

Araştırma Merkezinin pandemi sürecine uyumlanması  

Hülya Şahin Baltacı, TURNEL ALTAN, Öğretim Görevlisi; Deniz Küçüker, Işıl 

Özkılıç, Pamukkale Üniversitesi  

Bireyler, yaşamlarında ruh sağlıklarını etkileyen pek çok kişisel ve toplumsal olayla 

karşılaşmaktadır. Son bir buçuk yılda yaşadığımız Covid-19 pandemisinin bu 

olaylardan biri olduğu söylenebilir. Yapılan çalışmalar bulaşıcı hastalık 

dönemlerinde bireylerin kaygı, depresyon ve stres düzeylerinin arttığını 

göstermektedir (Wu, Chan ve Ma, 2005). Covid-19’un hızlı yayılması, Covid-19 

bulaşan veya vefat eden kişi sayısının artması, eğitimin çevrimiçi platformlara 

taşınması ve sosyal izolasyonun başlamasıyla pek çok gelişim dönemindeki bireyin 

ruh sağlığı olumsuz etkilenmiştir (Wang, Pan, Wan, Tan, Xu, Ho ve Ho, 2020). 

Uzaktan eğitim sürecinin başladığı, arkadaşlarından ve sosyal çevrelerinden 

uzaklaşan üniversite öğrencilerinin yalnızlık hissi yaşadığı, sosyal desteği eksik 

hissettikleri ve psikolojik dayanaklıklarının olumsuz etkilendiği bilinmektedir (Fried, 

Papanikolaou ve Epskamp 2020; Çetin ve Anuk, 2020). PAU PDREM olarak 

yaptığımız araştırmada 1499 öğrenciye ulaşılmış ve öğrencilerin Covid-19 sürecinde 

duygusal sorunlar, uyku problemleri ve zaman algısında problemler yaşadıkları 

bulunmuştur (Şahin Baltacı, Özkılıç, Küçüker ve Altan, 2020). Bu nedenlerle, 

pandemi sürecinde psikolojik yardım hizmetlerinin kesintiye uğramadan devam 

etmesi daha da önemli hale gelmiştir. Bu çalışma ile pandemi gibi yaşamın doğal 

akışını bozan durumlarda üniversite öğrencilerine yönelik psikolojik yardım 

hizmetlerinin daha etkili ve sistemli bir şekilde sürdürülmesi yönünde iyi 

uygulamaların belirlenmesine katkı sunmak amaçlanmıştır. Bu amaçla, PAU PDREM 

olarak çevrimiçi psikolojik yardım hizmetlerini nasıl planladığımız, sürdürdüğümüz 

ve ne tür hizmetler verdiğimiz paylaşılacaktır. Bu hizmetler; bilgi işlem daire 

başkanlığı ile alt yapısını oluşturduğumuz sistem ile çevrimiçi başvuruların alınması, 

çevrimiçi bireysel psikolojik danışma, çevrimiçi destek grupları, çevrimiçi broşür 

serisi, çevrimiçi oryantasyon çalışmalarının düzenlenmesi, içerik hazırlanması (ORY 

101 kodlu dersin öğrencilerin ders kataloğuna eklenmesi) ve kendine yardım 

içeriğinin oluşturulmasıdır.  

Anahtar sözcükler: bireysel psikolojik danışma, oryantasyon, grup çalışmaları  

Bağlantı: https://youtu.be/B01UzhVFCts 
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… 

(2) 2T-2 

Yeni yapılandırılan bir üniversite psikolojik danışmanlık biriminde çevrimiçi 

psikolojik danışma ve rehberlik deneyimi  

İLKAY DEMİR, Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Rehberlik, Danışmanlık 

ve Sosyal Destek Birimi  

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa bünyesinde faaliyet göstermekte olan Rehberlik, 

Danışmanlık ve Sosyal Destek Biriminde, psikolojik danışmanlık hizmetlerinin aktif 

hale getirilmesi çalışmaları, 2020 yaz döneminde, yani pandemi ile birlikte uzaktan 

eğitimin sürdüğü bir döneme denk gelmiştir. Bu çalışmada birimin psikolojik 

danışma ve rehberlik hizmetlerinin planlanmasının yanı sıra, kriz durumuna uyum 

sağlama, öğrencilere ulaşma ve çevrimiçi psikolojik yardım hizmeti deneyimi ele 

alınacaktır. Çalışmada ayrıca çevrimiçi danışmanlık hizmetlerine başvuran 

öğrencilerin sorun alanları ve demografik özellikleri, üniversite danışmanlık 

merkezinin hizmet kapasitesi bağlamında değerlendirilecektir. Son olarak, çevrimiçi 

psikolojik danışma ve rehberlik deneyiminin, küçük ölçekli ve yeni yapılandırılan bir 

üniversite psikolojik danışma birimi açısından avantaj ve dezavantajları 

tartışılacaktır.  

Anahtar sözcükler: çevrimiçi psikolojik danışmanlık ve rehberlik  

Bağlantı: https://youtu.be/B01UzhVFCts 

… 
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(3) 2T-3 

Üniversite öğrencilerine yönelik önleyici ve koruyucu çalışmalar  

CEREN ÖNCEL, Psikolog, Işık Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık Merkezi  

"Önleyici ve koruyucu çalışmaların hedefledikleri nelerdir? Önleyici ve koruyucu 

çalışmalara neden ihtiyaç vardır? Uzaktan eğitim sürecinde üniversite öğrencilerine 

yönelik gerçekleştirilen önleyici faaliyetler ile olası hangi problemlerin önüne 

geçilebilir? Önleyici ve koruyucu çalışmalar üniversite öğrencilerini nasıl 

geliştirebilir? Uzaktan eğitim sürecinde önleyici ve koruyucu çalışmaların alanlarına 

nasıl karar verilir? Işık Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi tarafından 

uzaktan eğitim sürecinde yapılan önleyici çalışmalar nelerdir?" gibi alt başlıkların yer 

alacağı, önleyici ve koruyucu çalışmaların neler olduğunu ve uzaktan eğitim 

sürecinde öğrencilerimize bu hususta nasıl hizmet verdiğimizi anlatmaya dayalı kısa 

ve öz bir çalışma.  

Anahtar sözcükler: koruyucu çalışma, öğrenci, verim, sorun saptanması  

Bağlantı: https://youtu.be/B01UzhVFCts 

… 
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(4) 2T-4 

Bir psikolojik destek grubunun sunumunda karşılaşılan güçlükler, çözüm yolları ve 

grubun öğrenciler için gözlemlenen faydaları 

 

BAŞAK KHAMUSH, Uzman Psikolog, Michigan Eyalet Üniversitesi 

Son bir yıldır, COVID-19 pandemisinin getirdiği kısıtlamalar sonucunda, Amerika 

Birleşik Devletleri’nde hizmet veren psikolojik destek ve ruh sağlığı uzmanları 

psikoterapi ve danışmanlık hizmetlerine olan erişimin aksamaması, hatta psikolojik 

destek hizmetlerine artan taleplere daha etkili bir şekilde karşılık verebilmek 

amacıyla aktif bir şekilde hizmet sunumlarını teknolojik yöntemlerle 

gerçekleştirmeye başlamışlardır. Bu nedenle, şu anda ABD’de psikoterapi 

hizmetlerinin sunulmasında en yaygın olarak kullanılan yöntem, hizmetlerin 

teknolojik metotlarla iletilmesini sağlayan uzaktan psikolojik danışmanlık 

hizmetidir. Ülke genelinde, uzaktan danışmanlık hizmetlerinin büyük bir ivme ile 

artmasına paralel olarak, üniversite psikolojik danışmanlık merkezleri de teknolojiyi 

hizmet sunumlarına etkili bir şekilde adapte etmişlerdir. ABD’deki tüm bu 

hareketlerden yola çıkarak bu sunum, Orta Batı bölgesinde yerli ve yabancı öğrenci 

sayısı ülke genelinde en fazla olan kurumlardan biri olan Michigan Eyalet 

Üniversitesi öğrenci psikolojik danışmanlık ve psikiyatri merkezinde sunulan 

uzaktan psikolojik destek gruplarından biri üzerine yoğunlaşacak ve bu grubun 

öğrencilerin hizmetine sunulmasındaki aşamalar, karşılaşılan zorluklar ve de 

uzaktan psikolojik yardım hizmetlerinin öğrenciler için faydalarından bahsedecektir. 

Bu sunumda ana konu başlıkları, grup öncesi süreç, etik sorunlar, sunulan gruba 

yönelik özel durumlar, grup süreci, ve gruba ilişkin risk yönetimi gibi grubun 

sunumunu aktif olarak etkileyen faktörlerdir. Bu sunumda üzerinde durulacak olan 

grup vücut imajı ve yeme bozuklukları sorunu olan öğrencilere yönelik bir psikolojik 

destek grubudur. Uzaktan psikolojik destek gruplarının etkililiğini artırmaya yönelik 

stratejiler üzerinde de kısaca durulacaktır. 

 

Anahtar sözcükler: tele zihin sağlığı, sanal destek grupları 

Bağlantı: https://youtu.be/B01UzhVFCts 

… 
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(5) 2T-5 

Öğrencisiz binadan öğrencisiz binaya 

DENİZ ALBAYRAK-KAYMAK, Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi 

Bu sunumda, Boğaziçi Üniversitesi öğrenci psikolojik danışmanlık ve rehberlik 

hizmetlerinin kuruluşundan bu yana geçirmiş olduğu belli başlı köşe taşları ele 

alınacak. Bireysel psikolojik danışma, grup çalışmaları, üniversiteye yönelim 

programındaki rolü, kaynak geliştirme çalışmaları, eğitsel çalışmaları, diğer öğrenci 

hizmetleri ile ortak çalışmalarının genel hedef, kapsam ve temel sorunları gözden 

geçirilecektir. Başta mekân ve uzman personel gibi temel kaynakları edinmede 

geçirilen süreçlere bir bakış sağlanacak. Tüm bu bağlamlarda hedeflenen durumlara 

erişmenin önündeki engeller incelenecektir. Tüm bu süreçlerin içinde 

bulunduğumuz salgından kaynaklı nedenle çevrimiçine taşınmasının getirdiği 

özellikler tartışılacaktır.   

Anahtar sözcükler: üniversitede danışmanlık merkezi yönetimi, çevrimiçi 

danışmanlık 

Bağlantı: https://youtu.be/B01UzhVFCts 

… 
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Uzaktan Bireysel Danışmanlıkta Karşılaşılan 

Güçlükler ve Yenme Yolları 
 

  



10. Üniversite Psikolojik Danışmanlığı Sempozyumu (uluslararası katılımlı) Sunum E-Kitapçığı, 

Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 20-21 Mayıs 2021. Çevrimiçi düzenlenmiştir. ISBN: 978-975-518-426-5 

 

25 
 

(6) 3T-1 

Üniversitelerde kariyer danışmanlığı ve eğitimi: Sanal dünyada gelişen eğilimler 

ELİF BALIN, Dr. Öğretim Üyesi, San Francisco Eyalet Üniversitesi 

Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri genç işsizliği ve eksik işsizliktir. Bu sorun 

üniversite öğrencilerini ve mezunlarını da kapsamaktadır. Bireylerin iyi çalışma 

koşullarına ulaşamaması veya işlerini kaybetmeleri hem fiziksel hem de psikolojik 

sağlıkları için çok ciddi bir tehdittir. Bu durum hem kendilerini hem de parçası 

oldukları aileleri ve toplumları doğrudan etkiler. Genç nüfusun bu kadar yoğun 

olduğu ve üniversite sayısı ile beraber üniversite öğrenci ve mezunu sayısının da 

hızla arttığı Türkiye’de, kariyer gelişimi ve planlama sürecini çok daha etkili bir 

biçimde ve kapsamlı desteklemek oldukça kritik bir ihtiyaçtır. Bütün üniversitelerde 

kariyer merkezleri açılması ve kariyer planlama dersleri verilmesi gibi yeni 

gelişmeler umut verici olsa da bu atılımların üniversitelerin yapısal ve insan gücü 

kaynaklarının kısıtlı olduğu bir ortamda başarılı olabilmesi için çok daha yaratıcı, 

verimli ve sürdürülebilir açılımlara ihtiyaç vardır. Uzaktan danışmanlık ve diğer 

hizmetler en önemli açılımlardan biri olabilir. COVID-19 pandemisiyle beraber çok 

hızlı bir şekilde sanal ortama kayan üniversite eğitimi ve öğrenci hizmetleri, birçok iş 

alanı gibi kariyer danışmanlığında da uzaktan danışmanlık, kariyer gelişimi eğitimi 

ve diğer ilgili aktivitelerde yeni gelişmeleri artırdı ve daha görünür kıldı. Bu sunum 

üniversitelerde kariyer danışmanlığı ve kariyer gelişimini destekleme eğitimleri 

modellerindeki gelişmelerin ve uzaktan verilen hizmet açılımlarıyla ilgili örneklerin 

bir özetiyle başlayacaktır. Bu açılımlar Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin 

ihtiyaçları ve kariyer gelişimini destekleme merkezlerinin yapısal sorunları 

kapsamında tartışılacaktır. Sunum bu bilgilendirme bölümünden sonra uzaktan 

kariyer danışmanlığı ve eğitimi uygulamaları ile ilgili örnekler ve tavsiyeler ile 

devam edip katılımcılara sosyal adalet ve hak savunuculuğu yeterliliklerini de 

kapsayacak şekilde sistemik ve dayanışma temelli yaklaşım fikirleri ve kaynaklar 

kazandıracaktır.  

 

Anahtar sözcükler: kariyer danışmanlığı, kariyer hizmetleri, uzaktan danışmanlık 

 
Bağlantı: https://youtu.be/tmcZAmzJZVc 

… 

  



10. Üniversite Psikolojik Danışmanlığı Sempozyumu (uluslararası katılımlı) Sunum E-Kitapçığı, 

Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 20-21 Mayıs 2021. Çevrimiçi düzenlenmiştir. ISBN: 978-975-518-426-5 

 

26 
 

(7) 3T-2 

Uzaktan bireysel danışmanlık deneyimlerimize bir bakış 

DİLAN TEPRET, Klinik Psikolog ve Deniz Albayrak-Kaymak, Boğaziçi Üniversitesi 

Bu sunumda, bir yılı aşkın bir süredir devam eden salgın döneminin bir sonucu 

olarak üniversitede bireysel danışmanlığın çevrimiçi platforma taşınmasıyla beraber 

danışmanlık sürecinde hem danışmanların gözünden, hem de öğrencilerin gözünden 

deneyimlerin nasıl farklılaştığı ele alınacaktır. Bu bağlamda, Boğaziçi Üniversitesi 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi (BÜREM) ve Boğaziçi Üniversitesi 

Sarıtepe Öğrenci Destek Birimi (BÜSÖD) uzmanlarının deneyimlerine yönelik kısa 

bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Sunumda, uzaktan bireysel danışmanlıkta 

yaşanılan zorlukların (hem öğrenci hem de danışman tarafından), yüz yüze 

danışmanlığa göre uzaktan danışmanlığın kolaylaştırıcı tarafların (hem öğrenci hem 

de danışman gözünden) açık uçlu sorular olarak yöneltildiği anket çalışmasının 

değerlendirmesi paylaşılacaktır. Bu değerlendirmeler, uzaktan bireysel danışmanlık 

sürecinde yaşanan deneyim örnekleriyle pekiştirilecektir ve bu süreçte yaşanılan 

zorluklarla baş etme yöntemleri tartışılacaktır. Bu sunum, mevcut bir durum 

değerlendirmesi niteliği taşımakla beraber, içinde bulunduğumuz koşullara daha 

farkındalıkla yaklaşmayı ve koşulları iyileştirici olası yöntemleri araştırmayı 

hedeflemektedir. 

Anahtar sözcükler: üniversitede uzaktan danışmanlık, bireysel danışmanlık, yüz 

yüze danışmanlık 

Bağlantı: https://youtu.be/tmcZAmzJZVc 

… 
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(8) 3T-3 

Çevrimiçi ve yüz yüze psikolojik danışmaya ilişkin tutum ile çevrimiçi mahremiyet 

kaygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi  

Firdevs Öztürk, DAMLA ZÜMBÜL, Psikolojik Danışman, Yüksek Lisans Öğrencisi; 

Figen Akça, Bursa Uludağ Üniversitesi  

Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler ve pandemi nedeniyle, bilgisayar ve dijital 

teknoloji kullanılarak uygulanan ruh sağlığı müdahalesi olarak ifade edilen çevrimiçi 

psikolojik danışma oldukça yaygınlaşmıştır. Buna karşın üniversite psikolojik 

danışma ve rehberlik merkezlerinde sunulan yardımların veriliş şekline bakıldığında 

en az çevrimiçi psikolojik danışma hizmetinin verildiği bildirilmiştir. Çevrimiçi 

psikolojik danışmada gizlilik ve mahremiyeti olumsuz yönde etkileyecek tehditlerin 

varlığı, bireylerin çevrimiçi psikolojik danışmaya karşı tutumunu 

etkileyebilmektedir. Bu bağlamda, çevrimiçi ve yüz yüze psikolojik danışmaya ilişkin 

tutumlarının belirlenmesi, üniversitelerde yürütülen psikolojik danışma ve rehberlik 

hizmetleri adına önem arz etmektedir. Bu nedenle, bu araştırmanın amacı, üniversite 

öğrencilerinin çevrimiçi ve yüz yüze psikolojik danışmaya ilişkin tutumlarını 

belirlemek ve sahip oldukları tutumun çevrimiçi mahremiyet kaygısı ile ilişkisini 

değerlendirmektir. Bu amaçla, Bursa Uludağ Üniversitesi’nde öğrenim görmekte 

olan toplam 212 (167 kadın, 45 erkek) öğrenciden veri toplanmıştır. Verilerin 

toplanmasında Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutum Ölçeği-Kısa Form, Online ve 

Yüz yüze Psikolojik Danışma Tutum Ölçeği, Çevrimiçi Mahremiyet Kaygısı Ölçeği-

Çevrimiçi Güven alt boyutu ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin 

analizinde T-testi, Mann Whitney-U testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), 

Kruskal Wallis analizi, Basit Doğrusal Korelasyon ve Sıra Farkları Korelasyonu 

kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, cinsiyet, yaş ve eğitim durumuna göre 

ölçek puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanamamıştır. 

Ancak, üniversite danışma merkezine başvuru niyeti değişkenine göre Psikolojik 

Yardım Almaya İlişkin Tutum Ölçeği, Online Danışma Rahatsızlığı ve Online 

Danışma Değeri alt boyutları arasında anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Yapılan 

korelasyon analizleri sonucunda Online Danışma Rahatsızlığı ve Yüz Yüze Danışma 

Rahatsızlığı alt boyutları arasında pozitif yönde anlamlı düzeyde ilişki olduğu 

bulunmuştur.  

Anahtar sözcükler: çevrimiçi psikolojik danışma, çevrimiçi mahremiyet kaygısı  

Bağlantı: https://youtu.be/tmcZAmzJZVc 
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… 

(9) 3T-4 

Uzaktan psikolojik danışma hizmetlerinde Şimdi ve Burada: Terapi odasının kaybı  

AYLİN SEZER TRACY, Klinik Psikolog, Maya Psikolojik Danışmanlık Merkezi, 

İstanbul Bilgi Üniversitesi  

Terapötik çalışma o an danışmanla ilişkide çıkan düşünce, duygu ve davranışları 

danışanla konuşabilmeyi içerir. Danışanın ilişkisel meseleleri terapi odasında 

danışmanla ilişkisinde kendini gösterir. Şimdi ve Burada ilk Gestalt Terapi’de terim 

olarak kullanılmaya başlanmış olsa da, terapötik ilişkiyi esas alan tüm terapi 

şekilleri, danışanın terapi odasında o an danışmanla kurduğu ilişkiyi önemsiyor. 

Danışanın ve danışmanın içinde güvenli hissetmesini amaçlayan terapötik çerçeveyi 

oluştururken gizlilik, devamlılık ve düzen önceliklendiriliyor. Zaman ve mekânın 

süreğenliği terapötik çerçevenin en önemli unsurları arasında. Danışanlarımızla 

sürecin başında yaptığımız sözlü sözleşmede, her hafta aynı gün aynı saatte aynı 

odada buluşacağımız sözünü karşılıklı veriyoruz. Pandemi ile birlikte bu sözü 

değiştirmek zorunda kaldık. Şimdi aynı gün, aynı saat sözü versek de mekân hem 

danışan hem de danışman için değişkenlik gösterebiliyor. Terapi odası danışmanın 

danışanı ve kendisi için oluşturduğu güvenli, sessiz, mahrem bir ortam. Çevrimiçi 

danışmanlığa geçilmesiyle bu ortamı sağlama görev ve sorumluluğu danışana 

geçmiş durumda. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının varlığı da dikkate 

alındığında, birçok danışanın kendi evinde böyle bir ortam oluşturması her zaman 

mümkün değil. Aynı zorluk danışman için de geçerli. Danışmanlar da kendileri için 

sessiz, tek olabildikleri, duyulmayacakları, bağlantının iyi çalıştığı güvenli ortamı 

oluşturmada güçlük çekebiliyor. Danışan ve danışmanın yaşadığı bu ortak kayıp, 

aynı zamanda birbirlerinin mahremine şahit olmayı da beraberinde getiriyor. Evden 

yapılan bağlantıyla danışan ve danışman birbirlerinin evlerini/ odalarını görüyor; 

birbirlerinin hayatlarına dair sesleri duyuyorlar. Çevrimiçi bir platformda 

gerçekleşen danışmanlık görüşmesinde bağlantı veya sistem problemleri, ses ve 

görüntüde aksaklıklar terapi sürecini ve ilişkisini sekteye uğratıyor. Güvenli ortamın 

mümkün olmaması zorunlu terminasyon ve aralara sebep olabiliyor.  

Anahtar sözcükler: Şimdi ve Burada, terapötik ilişki, kayıp  

Bağlantı: https://youtu.be/tmcZAmzJZVc 

… 
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(10) 3T-5 

Danışan, danışman ve süpervizör bakış açısından çevrimiçi psikolojik danışma  

TUĞBA TÜRK KURTÇA, Dr. Araştırma Görevlisi; Çağatay Akkaya, Seda Donat 

Bacıoğlu, Levent Göller, Zeynep Akkuş Çutuk, Trakya Üniversitesi 

Çevrim içi psikolojik danışmanlık iletişim teknolojilerinin gelişmesi, günlük 

yaşamanın yoğunluğu, uzmanların her coğrafi bölgede bulunmaması gibi nedenlerle 

günümüzde yaygınlaşmıştır. Covid 19 salgını sürecinde ise hastalığın yayılmasının 

engellenmesi adına diğer dersler gibi bireyle psikolojik danışma uygulamaları dersi 

de çevrim içi platformda gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma bireyle psikolojik 

danışmanlık uygulamaları dersi kapsamında öğrencilerin çevrim içi psikolojik 

danışmanlık becerilerini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırma 

desenlerinden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. 2020-2021 akademik 

döneminde Trakya Üniversite öğrencisi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve 

Rehberlik bölümüne devam eden 43 psikolojik danışman adayının yanı sıra 35 

danışan ve 5 süpervizörlük yapan öğretim üyesi katılmıştır. Araştırma “Psikolojik 

danışman adayı çevrim içi psikolojik danışmanlık sürecini nasıl 

deneyimlemektedir?” sorusuna yanıt aramaktadır. Bu amaçla psikolojik görüşme 

formları oluşturulmuştur. Verileri analiz etmek için tematik içerik analizi yöntemi 

kullanılmıştır. Analiz sonucunda Çevrim içi Psikolojik Danışma Değerlendirme; Yüz 

yüze Psikolojik Danışma ile Karşılaştırma ve İdeal Çevrimiçi Psikolojik Danışma 

olmak üzere üç temaya ulaşılmıştır. Çevrimiçi psikolojik danışmayı değerlendiren 

katılımcılar en çok zaman ve mekân esnekliği bu kolaylıkları vurgulamışlardır. 

Dezavantajlar ise zaman ve mekan konusundaki kontrolü sağlayamama, teknolojik 

aksaklıklar, psikolojik danışmanların psikolojik danışma ilke ve yöntemleri tam 

olarak uygulayamamaları (terapötik ittifak kurma, empati gibi) olarak belirtilmiştir. 

Her iki danışma biçiminin karşılaştırılmasında benzerlikler vakayı 

kavramsallaştırma, gizliliği sağlama gibi konularda bildirilirken yüz yüze danışma 

ile çevrimiçi danışma arasında bir farklılık olmadığını ancak yüz yüze danışmadaki 

motivasyonu sağlamadığını bildirmişlerdir. İdeal bir psikolojik danışma hizmeti 

vermeyle ilgili olarak fiziki koşulların oluşması, teknik alt yapı sağlanması ve etik 

kurallar ve protokoller konusundaki belirsizliklerin giderilmesine ilişkin olmuştur.  

Anahtar sözcükler: uzaktan danışmanlık, güçlükler, öneriler  

Bağlantı: https://youtu.be/tmcZAmzJZVc 

… 



10. Üniversite Psikolojik Danışmanlığı Sempozyumu (uluslararası katılımlı) Sunum E-Kitapçığı, 

Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 20-21 Mayıs 2021. Çevrimiçi düzenlenmiştir. ISBN: 978-975-518-426-5 

 

30 
 

 

 

GÜN 1, KONU 3:  

Danışman Eğitimcisi ve Gözetmeninin 

Gözünden 
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(11) T4-1 

Öğretim üyelerinin çevrimiçi psikolojik danışmaya ilişkin görüşleri: Covid-19 

pandemi öncesine genel bir bakış 

GÖKÇEN AYDIN, Dr. Öğretim Üyesi ve A. Menaf Gül, Hasan Kalyoncu Üniversitesi  

COVID-19 pandemisi, çevrimiçi psikolojik danışmanlığa duyulan ihtiyacı önemli 

ölçüde artırmıştır. Ancak bu hızlı geçiş önemli bir noktayı da beraberinde getirmiştir: 

Çevrimiçi psikolojik danışma yapabilmeye hazır mıyız? Alan yazın incelendiğinde, 

danışanların ve lisans öğrencilerinin danışmanlık alanındaki algı ve tutumlarının 

artıları ve eksileri ile çalışıldığını ortaya koyan çalışmalara rastlanmaktadır, ancak 

rehberlik ve psikolojik danışmanlık anabilim dalı (RPD ABD) öğretim üyelerinin 

lisans eğitimdeki derslerinde, çevrimiçi psikolojik danışmanlık hakkında nasıl ve ne 

kadar bilgi verdiklerine ilişkin görüşlerinin yeterince araştırılmadığı görülmektedir. 

Bu doğrultuda bu nitel çalışma, RPD ABD öğretim üyelerinin COVID-19 pandemisi 

öncesinde teorik ve uygulamalı derslerinde çevrimiçi psikolojik danışmanlığa 

yönelik görüş ve deneyimlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmaya RPD 

alanından 9’u kadın, 5’i erkek olmak üzere toplam 14 öğretim üyesi katılmıştır. Yarı 

yapılandırılmış çevrimiçi anket aracılığıyla katılımcıların çevrimiçi psikolojik 

danışmanlığa yönelik görüş ve deneyimleri sorulmuştur. Anket iki bölümden 

oluşmaktadır: Birinci bölümde katılımcıların cinsiyet ve mesleki deneyim yılı gibi 

demografik bilgiler yer alırken, ikinci bölüm öğretim üyelerinin çevrimiçi psikolojik 

danışmanlığa ilişkin deneyimleri, algıları ve önerilerini içermektedir. Elde edilen 

verilere uygulanan içerik analizi sonuçları, çoğu öğretim üyesinin, çevrimiçi 

psikolojik danışmaya ilişkin etik kuralların ve yasal standartların eksikliği nedeniyle 

lisans derslerinde neredeyse hiç bilgi vermediğini göstermiştir. RPD ABD öğretim 

üyeleri, pratik bilgi ve eğitim eksikliği nedeniyle çevrimiçi psikolojik danışma yapma 

konusunda kendilerini yetkin hissetmediklerini belirtmişlerdir. Öğretim üyeleri, etik 

standartların belirlenerek müfredatta çevrimiçi psikolojik danışmaya yönelik teorik 

ve uygulamalı derslerin eklenmesini, bilgisayar laboratuvarlarındaki uygulamalarla 

çevrimiçi psikolojik danışmanlık simülasyonlarının yapılmasını ve uygulamalı 

eğitimler verilmesini önermişlerdir.  

Anahtar sözcükler: çevrimiçi danışma, öğretim üyelerinin algıları  

Bağlantı: https://youtu.be/SghVGyxs0Ow 
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(12) 4T-2 

Çevrimiçi süpervizyon deneyimlerinden öğrendiklerimiz  

ZEYNEP ATİK, Dr. Öğretim Üyesi, Başkent Üniversitesi; Melike Koçyiğit Özyiğit, 

Akdeniz Üniversitesi 

Çevrimiçi süpervizyon, çevrimiçi psikolojik danışmada olduğu gibi planlama ve 

yürütmede esneklik ve pratiklik sağlaması, ulaşılabilirliği artırması yönüyle hem 

psikolojik danışmanlar hem de süpervizörler için bir seçenek olarak görülmektedir. 

Psikolojik danışman eğitiminde kritik bir rolü bulunan süpervizyonun çevrimiçi 

olarak yürütülmesinde de süpervizörler, süpervizyon yöntem ve teknikleri 

belirlemede, süpervizyon ilişkisini kurmakta ve etik uygulamalar yürütülmesini 

gözetim altında tutmada sorumluluk sahibidir. Türkiye’de çevrimiçi süpervizyonun 

Covid-19 pandemisiyle birlikte yaygınlaşması, süpervizörlerin ve psikolojik 

danışmanların çevrimiçi uygulamalar yürütmede hazır bulunuşluklarının zayıf 

olması, beraberinde bu konuda yeni bilgi ve beceriler edinmeyi gerekli kılmıştır. Bu 

çalışmada, lisans ve lisansüstü düzeyde psikolojik danışman yetiştiren 

süpervizörlerin ve psikolojik danışmanların deneyimleri temel alınarak etkili 

çevrimiçi süpervizyon uygulamaları hakkında bir değerlendirme yapılacaktır. Bu 

bağlamda, çevrimiçi süpervizyonun hem süpervizörler hem de psikolojik 

danışmanlar için avantaj ve dezavantajları, süpervizyonun etkililiğini artırmaya 

yönelik alınabilecek önlemler tartışılacaktır. Söz konusu deneyimlerin psikolojik 

danışman eğitiminde çevrimiçi uygulamaların yapılandırılmasına katkı sağlaması 

hedeflenmektedir.  

Anahtar sözcükler: çevrimiçi süpervizyon, psikolojik danışman eğitimi, süpervizör  

Bağlantı: https://youtu.be/SghVGyxs0Ow 
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(13) 4T-3 

Okul psikolojik danışmanlığı uygulamalarının çevrimiçi uyarlanması  

Nihal Yeniad Malkamak; Z. HANDE SART, Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi  

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 

Programı’na kayıtlı dördüncü sınıf lisans öğrencileri aldıkları “Okul Psikolojik 

Danışmanlığı Uygulaması” dersi kapsamında ilk dönem okulların psikolojik 

danışmanlık ve rehberlik servislerinde yürütülen çalışmaları danışman gözetimde 

gözlemlemekte ve bunlara etkin katılım göstermekte; ikinci dönem ise bu okullarda 

öğrenim gören ilk, orta veya lise kademelerindeki öğrencilere yönelik bireysel ve 

grup çalışmaları tasarlayıp uygulamaktadırlar. Mart 2020’de COVID-19 salgının 

hayatımıza girmesi ve okulların kapanmasıyla beraber öğrencilerimizin söz konusu 

staj dersinin gerekliliklerini çevrimiçi gerçekleştirebilmeleri için bir dizi adım atıldı. 

Bu sunumda söz konusu olağanüstü koşullara göre güncellenen okul psikolojik 

danışmanlık stajının çevrimiçi olarak planlanması ve yürütülmesi sırasında 

karşılaşılan zorluklar ve uygulanan çözümler aktarılacaktır. Stajyer öğrencilerin 

çevrimiçi platformlardan yaptıkları gözlem ve uygulamaların onlar için etkin 

öğrenme deneyimlerine nasıl dönüştürülebileceği üzerine yapılacak bir 

değerlendirmenin ardından, hem uzaktan eğitim sürecinde gözetim süreci hem de 

uygulama sürecinin mesleğe yeni başlayacak olan genç psikolojik danışmanların 

profesyonel bilgi ve becerilerine sağladığı katkılar üzerine tartışılacaktır.  

Anahtar sözcükler: uzaktan danışman eğitimi, okul psikolojik danışmanlığı  

Bağlantı: https://youtu.be/SghVGyxs0Ow 
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(14) 4T-4 

Covid-19 salgın sürecinde uzaktan grupla psikolojik danışma uygulamaları  

FATMA ÖZSERT, Dr. Öğretim Görevlisi, Başkent Üniversitesi 

2019 Aralık ayından itibaren Çin’den bütün dünyaya yayılan Covid-19 Salgını 

nedeniyle YÖK, Yüksek Öğretim Kurumlarında verilen eğitimlerin aksamaması 

nedeniyle bir takım önlemler almış ve uzaktan eğitim sürecine başlanmıştır. 2020-

2021 Bahar döneminde alınan Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları dersi de 

uzaktan çevrimiçi olarak verilmiştir. Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları dersi 

kapsamında öğrencilerin aldıkları bilgileri yaşantı içinde görme, deneme ve 

değerlendirme fırsatı elde edebilmeleri için bir grup yaşantısından geçmesi 

planlanarak “Uzaktan Etkileşim Grubu” oluşturulmuş, ayrıca grup liderliği 

becerilerini geliştirmek ve farkındalıklarını artırmak amacı ile “Uzaktan Etkileşim 

Grubu” liderliği sorumluluğu verilmiştir. Bu kapsamda yapılan bu araştırmada 

“Uzaktan Etkileşim Grubu”na katılan öğrencilerin yaşadığı zorlukları ve sorunları 

öğrenmek amacı ile nitel araştırma yöntemleri kullanılmış ve araştırma deseni olarak 

eylem araştırması benimsenmiştir. Bu amaçla Grupla Psikolojik Danışma 

Uygulamaları dersini alan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bölümü dördüncü sınıf 

öğrencilerinden oluşan 41 öğrenci ile iki farklı grup oluşturulmuş, dokuz oturumluk 

grup uygulaması yapılmıştır. Ayrıca öğrencilerin grup liderliği deneyimi yaşamaları 

amacıyla beşerli gruplara ayrılmaları sağlanmış ve her öğrencinin bir hafta grup 

liderliği sorumluluğu alması için de beş oturum grup yaşantısı geçirmesi 

sağlanmıştır. Grup yaşantısı sonunda öğrencilere psikolojik danışman adayı olarak 

kazanımlarını ve uzaktan grupla psikolojik danışmaya ilişkin yaşanan zorlukları 

ortaya koymak amacı ile anket uygulanmıştır. Araştırma bulguları sonuçlarına göre 

Uzaktan Grupla Psikolojik Danışma sürecinde yaşanan zorlukların bazı önlemler 

alınarak aşılacağı değerlendirilmiş ve bu kapsamda önerilerde bulunulmuştur.  

Anahtar sözcükler: uzaktan grupla danışma, uzaktan etkileşim grubu  

Bağlantı: https://youtu.be/SghVGyxs0Ow 
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(15) 4T-5 

Çevrimiçi ortamda süpervizyon ilişkisinin günlükler yoluyla nitel olarak incelenmesi  

ECE GÖKMENOĞLU, Doktora Öğrencisi, Öğretim Görevlisi; Özlem Karaırmak, 

Bahçeşehir Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı  

Kuramsal bilginin bireysel ve grup uygulamalarına aktarılmasında köprü işlevi olan 

süpervizyon sürecinin psikolojik danışman eğitimindeki yeri oldukça önemlidir 

(Amerikan Psikolojik Danışma Derneği,2014; CACREP,2016). Süpervizyon 

uygulaması psikolojik danışman adaylarının profesyonel role uygun şekilde 

psikolojik danışma sürecini yürütmelerini, psikolojik danışma yeterliliklerini 

geliştirmelerini ve psikolojik danışma hizmeti alan danışanların iyiliklerinin 

korunmasını sağlamak açısından oldukça önemli bir gerekliliktir (Bernard ve 

Goodyear, 2014). Sistem Yaklaşımları Modeli (SYM) (Holloway, 1995;2016) 

süpervizyon müdahalesindeki tüm boyutları kapsamlı şekilde ele almayı önermekte 

ve müdahalenin kalbinde süpervizyon ilişkisinin olduğuna vurgu yapmaktadır. Bu 

çalışmada bireysel psikolojik danışma uygulaması süpervizyon süreci, psikolojik 

danışman adaylarının öğrenme ihtiyaçları göz önünde bulundurularak SYM’ye göre 

dinamik olarak yapılandırılmıştır. Bu doğrultuda, psikolojik danışman adaylarının 

süpervizyon ilişkisine dair deneyimlerini yansıtarak farkındalıklarını artırmalarına 

yardımcı olan çevrimiçi yapılandırılmış günlüklerden yararlanılmıştır. Günlükler 

aracılığıyla toplanan nitel veriler tümdengelim yöntemiyle ele alınmış ve 

araştırmacı/ süpervizör tarafından içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın 

bulguları; süpervizyon ilişkisi aşamalarında "başlangıç", “olgunlaşma” ve 

“sonlandırma" olarak üç ana tema altında toplanmıştır. "Başlangıç" teması; 

“süpervizyon ilişkisinin güven ve iş birliğine dayalı oluşumu”, “psikolojik danışman 

adaylarının gelişimi hedeflenerek müdahalelerinin şekillendirilmesi”, “çevrimiçi 

süpervizyon uygulamasına alışma süreci”, “süpervizyon ilişkisinde karşılıklı rol ve 

sorumlulukların belirlenmesi” alt temalarını; "olgunlaşma" teması; “süpervizyon 

ilişkisinde sosyal bağların gelişmesi”, “süpervizörün öğrenme ihtiyaçlarını dikkate 

alması”, “süpervizyon ilişkisine dair kaygının azalması”, “psikolojik danışman 

adaylarının öz-yeterlik algılarının artması”, “müdahalelerin katılımcı grup yapısını 

güçlendirmesi”; “sonlandırma” teması ise; “müdahalelerin kişisel meselelerle 

yüzleşmeyi kolaylaştırması”, “sonlandırmaya dair duyguların fark edilmesi”, 

“müdahalelerinin süpervizyon ilişkisini değerlendirmeyi kolaylaştırması” alt 

temalarını kapsamaktadır. Sonuç olarak; psikolojik danışman adaylarının süpervizör 

ile kurduğu ilişkinin adayların süreçteki kişisel ve mesleki öğrenmelerini 

kolaylaştırıcı bir işlevi bulunduğu ortaya koyulmuştur.  
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Anahtar sözcükler: bireyle psikolojik danışma uygulaması, çevrimiçi süpervizyon, 

süpervizyon ilişkisi  

Bağlantı: https://youtu.be/SghVGyxs0Ow 
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GÜN 1, KONU 4:  

Uzaktan Grup Danışmanlığında Karşılaşılan 

Güçlükler ve Onları Yenme Yolları 
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(16) 5T-1 

Çevrimiçi grupla psikolojik danışma uygulamalarında yaşanan güçlükler ve başa 

çıkma yolları  

ŞEBNEM ASLAN, Psikolojik Danışman, Gaziantep Şehit Kamil Kıbrıs İlkokulu; 

Gözde Akşab, Kübra Korkmaz Boz, Fulya Türk, Zeynep Hamamcı  

Bu çalışmanın amacı, çevrimiçi olarak yürütülen grupla psikolojik danışma 

uygulamalarında yaşanan güçlükler ve başa çıkma yolları hakkında bilgi sunmaktır. 

Bu doğrultuda, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde Gaziantep 

Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve İnsan Psikolojisi ve İletişim 

programlarında yüksek lisans eğitimi alan gönüllü öğrencilerle 2 ayrı grup şeklinde 

çevrimiçi grupla psikolojik danışma uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Grupla 

psikolojik danışma uygulamaları Gaziantep Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık doktora öğrencileri tarafından ileri grupla psikolojik danışma 

uygulaması dersi kapsamında yürütülmüştür. Doktora öğrencileri grupla psikolojik 

danışma sürecindeki her bir oturum için ilgili öğretim üyesinden süpervizyon 

almıştır. Çevrimiçi psikolojik danışma uygulaması haftada 1 oturum olmak üzere 8 

hafta devam etmiştir. Çevrimiçi psikolojik danışma uygulamalarında yaşanan 

güçlükler: teknolojiye bağlı yaşanan sorunlar, web kamerasıyla etkileşime dayalı 

yaşanan sorunlar, gizliliğin sağlanmasında yaşanan sorunlar, ısınma alıştırmaları, 

etkinlik ve tekniklerin uygulanmasında yaşanan sorunlar, grup sürecini yürütmede 

yaşanan sorunlar olarak sınıflandırılmış ve her bir güçlüğe ilişkin çözüm önerileri 

geliştirilmiştir.  

Anahtar sözcükler: çevrimiçi, grupla psikolojik danışma, güçlükler 

Bağlantı: https://youtu.be/8UU3lMiO4Mg 

… 
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(17) 5T-2 

Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma dayalı çevrimiçi psikoeğitim programının üniversite 

öğrencilerinin sosyal kaygı ve yaşam doyum düzeylerine etkisi  

BURAK KÖKSAL, Öğretim Görevlisi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi  

Bu araştırmanın amacı bilişsel davranışçı yaklaşıma dayalı çevrimiçi psikoeğitim 

programının üniversite öğrencilerinin sosyal kaygı ve yaşam doyum düzeylerine 

etkisini incelemektir. Araştırmada ön test- son teste dayalı yarı deneysel desen 

benimsenmiştir. Psikoeğitim programı bağımsız değişken, öğrencilerin sosyal kaygı 

ve yaşam doyumu düzeyleri ise bağımlı değişkendir. Araştırmanın çalışma grubu 

amaçlı örnekleme yöntemi ile oluşturulmuştur. Üniversitenin resmi internet 

sitesinden psikoeğitim programı ile ilgili bir duyuru yayınlanmış ve başvurular 

içerisinden Liebowitz Sosyal Anksiyete Ölçeği belirli puan üzerinde alan 10 kadın 

öğrenci araştırmaya dâhil edilmiştir. Fakat kapalı grup olan bu psikoeğitim grubuna 

5 öğrenci farklı nedenlerden dolayı tamamlayamamıştır ve psikoeğitim programı 5 

öğrenci ile tamamlanmıştır. Veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu, Liebowitz 

Sosyal Anksiyete Ölçeği ve Yaşam Doyumu Ölçeği kullanılmıştır. Psikoeğitim 

programı, sosyal kaygı bilişsel modeline dayalı olarak bilişsel ve davranışçı terapi 

temelinde araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Program haftada 90 dakikalık 

oturumlar halinde 8 hafta süresince çevrimiçi olarak uygulanmıştır. Uygulanan 

programın öğrencilerin sosyal kaygı ve yaşam doyum düzeylerine etkisini incelemek 

için ön-test ve son-test ölçümleri Wilcoxon işaretli sıralar testi ile incelenmiştir. 

Analiz sonucuna göre araştırmanın bağımsız değişkenleri kaygı (z= -2.02, p< .05), 

kaçınma (z= -2.02, p< .05) ve yaşam doyumu (z= -2.02, p< .05) için ön test son test 

puanları arasındaki fark anlamlıdır. Araştırma bulgularına göre bilişsel davranışçı 

yaklaşıma dayalı çevrimiçi psikoeğitim programının üniversite öğrencilerinin sosyal 

kaygı ve kaçınma düzeylerini düşürdüğü ve yaşam doyumlarını arttırdığı tespit 

edilmiştir. Araştırma bulguları ayrıca pandemi döneminde üniversite öğrencilerine 

çevrimiçi psikolojik yardım hizmetleri çerçevesinde tartışılmıştır.   

Anahtar sözcükler: psikoeğitim, çevrimiçi psikoeğitim, sosyal kaygı 

Bağlantı: https://youtu.be/8UU3lMiO4Mg 

… 
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(18) 5T-3 

Çevrimiçi sanatla grup terapisinin üniversite öğrencilerinin duygusal öz farkındalık, 

depresyon ve kaygı düzeyleri üzerine etkileri  

GİZEM BODUR ATALAY, Klinik Psikolog, Altınbaş Üniversitesi, Psikolojik Destek 

Birimi 

2020-2021 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında Altınbaş Üniversitesi Psikolojik Destek 

Birimi’nde çalışan bir klinik psikolog tarafından uygulanan çevrimiçi sanatla grup 

terapi çalışmasının psikolojik etkilerinin değerlendirildiği bir çalışmadır. Haftalık 

çevrimiçi oturumlarla 6 hafta süresince görsel sanatların ağırlıklı olarak kullanıldığı 

kimi zaman da intermodal yaklaşımın yer aldığı sanat terapi teknikleriyle atölye 

çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Çalışmada katılımcılara ön-test ve son-test anketleri 

uygulanarak çalışmanın katılımcılar üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. Araştırma 

anketi kişisel bilgilerin ve psikiyatrik geçmişin sorulduğu sorulardan, A-Duygusal 

Öz Farkındalık Ölçeği-10 (Tatar, Özdemir, Çelikbaş ve Özmen, 2018), Hastane 

Anksiyete ve Depresyon Ölçeği’nden (Aydemir, Güvenir, Küey ve Kültür, 1997) 

oluşmaktadır. Bunun yanı sıra çalışmanın etkililiğinin değerlendirilmesinde açık 

uçlu sorulardan oluşan her oturumun sonunda katılımcılardan doldurmaları 

beklenen “Oturumu Değerlendirme Anketi” ve çalışmanın en sonunda katılımcıların 

tüm çalışmanın onlar üzerindeki etkilerini değerlendirmek için doldurulmaları 

istenen “Grup Sürecini Değerlendirme Anketi” kullanılmıştır. 6 haftalık sürecin 

sonunda yapılan değerlendirmede SPSS programı kullanılarak, katılımcıların 

doldurdukları anketlerin ön-test ve son-test sonuçları arasındaki fark 

değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeye göre, ön-test ve son-test bulguları 

arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildir. Bunun yanı sıra katılımcıların 

grup sürecinin üzerlerindeki etkilerinin değerlendirdikleri açık uçlu sorulardan 

oluşan anketlerin yanıtları da incelenmiştir. Anket yanıtları incelendiğinde 

katılımcılar yapılan çalışmanın etkileri ile ilgili olarak kendini ve hislerini keşfetme, 

yüzleşmekten kaçındıkları duygularını fark etme, diğerlerinin grup içi 

paylaşımlarından farklı bakış açıları edinme ve farklı baş etme şekillerini görme, 

negatif duygular ile başa çıkma, farklı kişilerin sorunları ile kendi sorunları 

arasındaki benzerlikleri görerek rahatlama, kendini ifade etme ve sosyalleşme gibi 

geribildirimler ifade etmişlerdir.  

Anahtar sözcükler: sanatla grup terapi, duygusal öz farkındalık  

Bağlantı: https://youtu.be/8UU3lMiO4Mg 
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… 

(19) 5T-4 

Çevrimiçi grup psikolojik danışmanlığı deneyimleri 

ESMANUR YILMAZ KÖKSAL, Yüksek lisans öğrencisi; Burcu Güneş, Elifnur 

Asılkefeli, İrem Akdin, Songül Öztekin, Şeyma Sevim, Tuğba Altun, Fatoş Erkman, 

Gizem Toska, Boğaziçi Üniversitesi 

Gözetmenler eşliğinde, yüksek lisans staj uygulaması kapsamında üniversite 

öğrencileriyle yapılan, 6-8 haftalık süreç odaklı çalışmalar ile paylaşımlı psikoeğitim 

grup çalışmaları sürecinde ve sonucunda elde edilen kazanımların sunumu 

hedeflenmektedir. Bu sunumda grup duyuruları sürecinden başlanarak ön 

görüşmelerin önemi, katılımcıların seçimi, çalışmaların yapılandırılması ve 

değerlendirilmesi, haftalık yapılan uygulamalara dair grup liderlerinin paylaşımları, 

ön test-son test uygulamaları, iki liderli grup yönetim süreci, pandemi döneminde 

çevrimiçi grup deneyimi ve katılımcıların paylaştıkları deneyimler, karşılaşılan 

engeller ve muhtemel çözüm önerileri, çalışmalara eşlik eden gözetmen desteği gibi 

başlıklar detaylandırılacaktır. 

Anahtar sözcükler: etkileşim grubu, çevrimiçi grup danışmanlığı, psikoeğitim 

Bağlantı: https://youtu.be/8UU3lMiO4Mg 

… 
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(20) 5T-5 

Üniversite öğrencilerine yönelik rahatlama atölyeleri  

HİLAL NUR SERT, Psikolog; Meltem Aydoğdu Sevgi, Jale Karaçengel, Gizem Toska, 

Ela Ural, Boğaziçi Üniversitesi 

Bu sunumda, bir yıldır süren ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgının, beraberinde 

getirdiği yaşam şekli değişikliklerinin (uzaktan eğitim, artan yalnızlaşma vb.) 

yarattığı zorlanmanın yanı sıra, Boğaziçi Üniversitesi özelinde gerçekleşen yönetim 

değişikliği sonrasında, üniversite çevresinde yaşanan gerginlikler nedeniyle, 

psikolojik destek ihtiyacı artan üniversitemiz öğrencilerinin, iyilik hallerini 

desteklemek amacıyla Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 

Merkezi (BÜREM) ve Boğaziçi Üniversitesi Sarıtepe Destek Birimi (BÜSÖD) 

tarafından çevrimiçi yürütülen Rahatlama Atölyelerine ait deneyimler 

paylaşılacaktır. Amacımız hepimizin içinden geçtiği bu zor zamanlarda mümkün 

olduğu kadar fazla sayıda öğrenciye ulaşmak ve öğrencilere kendi hayatlarında 

kullanabilecekleri bazı teknikler öğretebilmek olduğundan, atölye çalışmalarında 

odağımız sözel paylaşımlardan ziyade beden, nefes, bilinçli farkındalık, öz şefkat ve 

bunlara yönelik tekniklerin uygulanması olmuştur. Rahatlama Atölyeleri 

kapsamında 01 Mart 2021 ve 28 Nisan 2021 tarihleri arasında toplam 11 atölye 

çalışması çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiş ve bu atölyelere yaklaşık 500 öğrenci 

katılmıştır. Çalışmalar, katılımı arttırmak amacıyla ve öğrencilerin 

rahatlayabilecekleri bir ortama sahip olabilmeleri düşünülerek hafta içi akşam 

saatlerinde yapılmıştır. Her atölye yaklaşık olarak 40 dakika sürmüş ve her 

çalışmada ortalama üç rahatlama tekniği kullanılmıştır. Atölye çalışmaları iki uzman 

tarafından yürütülmüştür. Sunumda çevrimiçi atölye çalışması düzenlemenin 

uygulayıcılar tarafından deneyimlenen kolaylıkları, zorlukları ve bu zorluklara 

ilişkin çözüm önerilerinin yanı sıra atölyelere katılan öğrencilerin geribildirimleri 

aktarılacaktır.  

Anahtar sözcükler: rahatlama atölyesi, grup çalışması, üniversite öğrencileri  

Bağlantı: https://youtu.be/8UU3lMiO4Mg 

… 
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Davetli Konuşmacı I, Dr. Ayşen Darcan   

Fordham Üniversitesi Danışmanlık Merkezi Gözetmeni  

 

Sınır Tanımayan Psikolojik Danışmanlar ve Danışanlar 

 

Uzaktan psikolojik hizmet verme süreci hepimiz için çok da alışık olmadığımız 

kaslarımızı çalıştırmamıza yardımcı olmaya devam ediyor. Bu süreç sayesinde 

alışkanlıklarımızı, esnekliğimizi, uyum becerilerimizi, yaratıcılığımızı ve daha bir çok 

mesleki ve kişisel yönlerimizi keşfediyoruz. Danışanlarımıza açtığımız her 

pencereden hem onlar hakkında daha farklı ufuklara yelken açıyoruz, hem de kendi 

yansımalarımız ile ilgili sahalarımızı genişletmeye devam ediyoruz. Gelin hep 

beraber bu süreçte kazandığımız deneyimlerimizi sahneye davet edelim. 

Bağlantı: https://youtu.be/XX1t4P7SuSs  

... 
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DAY 1 ENGLISH:  

  



10. Üniversite Psikolojik Danışmanlığı Sempozyumu (uluslararası katılımlı) Sunum E-Kitapçığı, 

Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 20-21 Mayıs 2021. Çevrimiçi düzenlenmiştir. ISBN: 978-975-518-426-5 

 

45 
 

Invited Speaker I, Andrew J. Lee, PsyD  

President of the American College Counseling Association (ACCA), Director at the 

Monmouth University Counseling and Psychological Services 

 

My journey in College Counseling 

Reflections from a (Mid-Career) College Counselor Dr. Andrew Lee will discuss his 

personal journey into the field of college counseling and the ways he has seen it 

change and grow over his 20 year career in the field. He will highlight some of the 

drivers of these changes and ways in which the profession may change in the future. 

He will discuss the rise of telehealth and other modalities of AI powered 

interventions, but will return to the importance, and centrality, of the relationship in 

our work as college counselors. 

Link: https://youtu.be/YqtfonfogwI  

... 
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Panel I: Counseling Center Directors 

David Davar, PhD, Director at the Jewish Theological Seminary Student Counseling 
Center 
Ernesto Escoto, PhD, Director and Clinical Associate Professor at the University of 
Florida Counseling and Wellness Center 
Sharon L. Mitchell, PhD, Senior Director of Student Wellness at the University at 
Buffalo 
Sarah Nolan, PhD, Director at the University of Wisconsin UHS Mental Health 
Services 

Discussion Frame:  
The panelists could pick and choose from the below list of questions that cover 
potential topics to reflect and discuss. 

1. How has the pandemic shifted your functioning as a director? How the 
pandemic and the shift to online services has impacted administration, 
coordination of various services, collaboration with other campus units, etc. 

2. With respect to shifting university counseling center operations to 
accommodate online services, what were the initial challenges you have 
resolved in time and how did you resolve them? 

3. What are the immediate challenges you continue to struggle with? 
4. What are the positive aspects of providing online services from your 

perspective as a director? What aspects of online work do you foresee utilizing 
in the future when distant connection is not needed as a safety measure? 

5. Which client groups and what types of services have suffered and/or 
benefited from online services the most? 

6. How are you coping as you have been working through various challenges 
and there are further adaptations to be made for next year? What resources 
have been helpful? 

7. What are your observations regarding staff morale, motivation and wellness? 
8. What are your suggestions and recommendations for fellow university 

counseling center directors in Türkiye regarding distant service delivery? 

Summary (by Gizem Toska): 

Each panel member has shared how their university counseling centers have 
transitioned to providing online services due to the pandemic. They have identified 
different state and university policies that have limited and shaped the way they 
have provided remote service to students. Management of emergency situations, 
especially providing crisis support for out-of-state students, hiring and training 
remotely, and the ongoing process of making decisions about how much to provide 
in-person services were acknowledged as some of the challenges they have faced. 
Keeping the staff morale high and preventing burnout was identified as a collective 
challenge as well due to numerous factors including “zoom fatigue”, interpersonal, 
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physical and mental cost of providing remote care, blurring of the lines separating 
work and home, and inequitable work-load distribution due to provider skill-sets 
and life-demands. Some of the positive aspects of providing online services were 
identified as fewer session cancellations, increase in session attendance, and ease in 
scheduling groups since room limitations no longer restricted scheduling. Panelists 
have agreed that the switch to remote services required them to be quicker in 
decision-making and updating policies and more flexible and creative in problem-
solving processes. It was suggested that all staff adjusted to operating at a higher 
level of distress. It was noted that online service delivery allowed certain student 
groups to have better access to service (for instance non-traditional students, 
students with tight schedules, social anxiety or worries about being seen at the 
center) while other sub-groups ended up with less or no access to service (such as 
international students who moved back to their home countries, low-income 
students with no access to internet or privacy, students who were hesitant to speak 
out while at home such as LGBTQ students). It was mentioned that there was an 
increase in certain presenting concerns such as attention difficulties, eating and body-
image issues and sexual violence. While the shifts in presenting concern appeared to 
be center-based, an increase in positive regard towards online counseling seemed 
universal. Providers were relieved to see that online counseling works and students 
continue to seek services despite various challenges. Directors have agreed that 
distant services are here to stay after they resume their pre-pandemic operations. The 
audience was invited to recognize the opportunities hidden in plain sight and reflect 
on how to make changes for our collective benefit. 

Link: https://youtu.be/HbE0ggCeaBY  

... 
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Invited Guest II, Martin Jencius, PhD  

Associate Professor in Counselor Education and Supervision at Kent State University 

 

Reflections on the Future of Distance Counseling 

 

The presenter has twenty-five years of experience as an early adopter of technology 

in counselors' training and practice using distance counseling. The presentation looks 

back at the development of distance counseling, its parallel to advances in 

technology, and obstacles to its progress. During the pandemic, mental health 

response needs have pushed practitioners into rapid adoption of distance counseling 

platforms, but what will it look like post-pandemic? Using current user data and 

predictions of where technology and the internet will be, we can make some exciting 

conclusions about the future. 

Link: https://youtu.be/wudLB2pKRLY 

...  
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GÜN 2 KONU 5:  

Üniversite Danışmanları Gözünden  
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(21) 7T-1 

PDR lisans programında mesleki rehberlik uygulaması dersinin çevrimiçi yürütülme 

süreci: Psikolojik danışman adaylarının deneyimleri  

Ece Çokay, YILDIZ ÖZTAN ULUSOY, Doktor Öğretim Üyesi, Kocaeli Üniversitesi  

Covid -19 pandemisi sürecinde uzaktan eğitimin başlamasıyla birlikte PDR anabilim 

dalında yürütülen pek çok uygulamalı ders çevrimiçi yürütülmeye başlanmıştır. Bu 

çalışmada da çevrimiçi gerçekleşen mesleki rehberlik uygulaması dersini yürüten 

psikolojik danışman adaylarının uygulama sürecine ilişkin görüşlerinin alınması 

amaçlanmıştır. Öğrencilerin görüşmeleri gerçekleştirebilmeleri için ders sorumlusu 

öğretim elemanı çevrimiçine uygun planlama gerçekleştirmiştir. Bir lise ve bir 

ortaokulun yönetici ve psikolojik danışmanı ile görüşülerek uygulamaya ilişkin 

onay; İl Milli Eğitim Müdürlüğünden ve üniversite etik kurulundan gerekli izinler 

alınmıştır. Çevrimiçi gerçekleşen 3 /4 oturumun olumlu ve olumsuz yönlerinin 

danışman adaylarının tecrübeleriyle incelendiği bu çalışmada, dersi alan 70 

öğrenciden gönüllü olan 13 öğrenciyle odak grup görüşmesi yürütülmüştür. Odak 

grup görüşmesinde öğrencilerin danışman öz yeterlikleri, süreci yürütme ve 

süpervizyon süreci ve çevrimiçi uygulama yapmaya ilişkin görüşlerini inceleyen 

sorulardan yararlanılmıştır. Adayların tamamı deneyimledikleri sürecin psikolojik 

danışman öz yeterlik algılarını olumlu yönde etkilediğini ifade etmiştir. Özet deşifre 

yazma ve süpervizyon almaya ilişkin sıklıkla profesyonel bir sürecin içinde olmanın 

motivasyon arttırıp kaygı yönetimine yardımcı olduğu belirtilmiştir. Çevrimiçi 

mesleki rehberlik sürecinde en sık zorlandıkları nokta öğrencilerin kameralarının 

kapalı olması, internet hızından kaynaklı aksaklıklar ve danışanın ev koşullarına 

bağlı uygun danışma ortamı yaratılamamasının gizliliği zedelemesidir. Çevrimiçi 

danışmanın avantajları olarak ise görüşme zamanı konusunda esnek olunması, 

çevrimiçi bir sürecin danışanlar için ilgi çekici bulunması ve özellikle lise 

öğrencilerinin kendilerini daha rahat ifade edebilmelerini ifade etmişlerdir. Bu 

çalışma sonucunda uzaktan eğitim sürecinde hem öğrencilerin hem de lise 

öğrencilerinin doyum aldıkları ve rehberlik çalışmalarının çevrimiçi planlanarak 

yürütülebileceği söylenebilir.  

Anahtar sözcükler: çevrimiçi mesleki rehberlik, psikolojik danışman adayları  

Bağlantı: https://youtu.be/616dlvNfx2Q 

… 

  



10. Üniversite Psikolojik Danışmanlığı Sempozyumu (uluslararası katılımlı) Sunum E-Kitapçığı, 

Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 20-21 Mayıs 2021. Çevrimiçi düzenlenmiştir. ISBN: 978-975-518-426-5 

 

51 
 

(22) 7T-2 

Pandemi sürecinde psikolojik danışma ve rehberlik uygulama ve araştırma 

merkezinin işleyişi ve süreçteki deneyimi  

CÜNEYT ATEŞ, Psikolog, Trakya Üniversitesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik 

Uygulama ve Araştırma Merkezi  

Pandemi öncesi süreçte merkezimizin işleyişi, pandemi sürecinde merkezimizin 

işleyişi, pandemi sürecinde yapmış olduğumuz bireyle psikolojik danışmaya ilişkin 

veriler, çevrimiçi görüşme sürecinde danışmanın yaşadığı zorluklar, çevrimiçi 

görüşme sürecinde danışanların yaşadığı zorluklar ve merkezimizin çevrimiçi 

görüşme sürecindeki deneyimi konu başlıkları ile hazırlamış olduğum 

paylaşımlarım.   

Anahtar sözcükler: çevrim içi bireyle psikolojik danışma  

Bağlantı: https://youtu.be/616dlvNfx2Q 

… 
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(23) 7T-3 

Üniversite öğrencileriyle çalışan ruh sağlığı uzmanlarının uzaktan çalışma 

deneyimleri. 

Deniz Albayrak-Kaymak ve OZAN AKBAŞ, Klinik Psikolog, Boğaziçi Üniversitesi 

İçerisinde bulunduğumuz durumum özellikle yakın tarihte benzeri görülmediği için 

çeşitli insan grupları üzerindeki etkileri halen tam olarak anlaşılmamıştır. Covid-19 

dönemi süresince birçok grup ile çalışmalar yapılmıştır. Bu gruplar sağlık çalışanları, 

beyaz yaka çalışanlar, mavi yaka çalışanlar, farklı eğitim düzeyindeki öğrencileri 

kapsamıştır. Çalışmaların temel olarak daha hassas bir temelde olan sağlık 

çalışanlarını kapsadığı gözlenmektedir. Bu sağlık çalışanları hemşireler, doktorlar ve 

birinci derecede salgın ile mücadele gösteren kişilerden oluşmaktadır. Ancak salgının 

fiziksel etkilerinin yanında ruhsal etkilerinin de olduğu raporlanmakla birlikte 

genelde ruh sağlığı çalışanları kapsanmamış görünmektedir. Bu ihmal edilmiş 

grubun çalışanlarının iyilik durumlarının gözetilmesi önemlidir ve bu pilot 

çalışmayla bu eksiklik giderilmeye çalışılmıştır. Bir devlet üniversitesi öğrenci 

danışmanlık merkezinde çevrimiçi hizmet sunmakta olan ruh sağlığı çalışanlarına 

kısa bir anket çalışmasıyla durumlarını değerlendirmeleri istenmiştir. Sunumda bu 

bulgular paylaşılacaktır.  

Anahtar Sözcükler: çevrimiçi çalışma, iyilik durumları, ruh sağlığı çalışanları, 

üniversite danışmanlığı 

Bağlantı: https://youtu.be/616dlvNfx2Q 
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(24) 7T-4 

Danışmanların gözünden geleneksel, yeni akım ve çevrimiçi önleyici çalışmalar 

GİZEM TOSKA, Doktor Öğretim Üyesi, Boğaziçi Üniversitesi  

Önleyici çalışmalar öğrenci-odaklı hizmetin çok önemli bir parçasıdır. Ne yazık ki 

birçok üniversite danışmanlık merkezi için bu konudaki yenilikleri yakalamak ve bu 

hizmetleri rutin servisin parçası haline getirmek zor olabilir. Bu sunumda Amerika 

Birleşik Devletleri'ndeki üniversite danışmanlık merkezlerinin önleyici çalışmalarla 

ilgili geçirdiği süreçlere değinilecek, geleneksel önleyici çalışmalardan yeni nesil ve 

çevrimiçi önleyici çalışmalara uzanan yolculuğun üzerinden geçilecektir. ABD'de 

pandemi öncesi ve sonrasında sunulmuş çevrimiçi önleyici çalışmaların örnekleri 

paylaşılacaktır. ABD’de danışmanlık merkezlerinde çalışan uzmanların önleyici 

yaklaşımlarla ilgili görüşlerine odaklanan niteliksel bir çalışmanın sonuçları ışığında 

danışmanların geleneksel, yeni nesil ve çevrimiçi önleyici uygulamalara karşı 

tutumuna dair elde edilen izlenimler paylaşılacaktır. Türkiye’de üniversite 

danışmanlık hizmeti sunan uzmanların önleyici çalışmalarla ilgili olası tutumları, bu 

çalışmaları planlarken ve uygularken yaşadıkları zorluklar ve önleyici hizmetleri 

danışmanlık merkezinin işleyişin rutin bir parçası haline getirme sürecinde çıkan 

olası engeller tartışılacaktır. Çevrimiçi ortamın önleyici hizmetlerini artırmak isteyen 

danışmanlık merkezlerine sağladığı kolaylıklara da değinilecektir. Bu sunum 

önleyici çalışmaları hizmet ağına dâhil etme sürecinde üniversite danışmanlık 

merkezi yöneticilerine ve uzmanlarına yol gösterici olabilir. 

Anahtar sözcükler: üniversite danışmanlık merkezleri, çevrimiçi önleyici çalışmalar 

Bağlantı: https://youtu.be/616dlvNfx2Q 
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Uzaktan Üniversite Danışmanlığında  

Acil Durumlar ve Kriz Yönetimi 
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(25) 8T-1 

Bir üniversite psikososyal destek ağı: TEDU COPeS Modeli  

SILA DENİZ BEYARSLAN, Klinik Psikolog, TED Üniversitesi  

TED Üniversitesi Coronavirüs Psiko-Sosyal Destek Ekibi, TEDÜ COPeS, COVID-19 

pandemisi döneminde TED Üniversitesi öğrenci ve çalışanlarına hizmet vermek 

üzere kurulmuş; salgının beraberinde getirdiği koşullara bağlı olarak ortaya 

çıkabilecek psikolojik, sosyal, ailesel ve akademik/mesleki yaşantıya yönelik 

zorluklarla baş etmeyi kolaylaştırmayı amaçlayan bir psikososyal destek grubudur. 

Bu kapsamda, koronavirüs salgını sürecinde ortaya çıkabilecek kriz durumlarına 

erken dönem destek sağlamayı, baş etme stratejilerini ve kaynakları harekete 

geçirmeyi, güçlendirmeyi ve gerekli kaynaklara erişim konusunda bilgi sağlamayı 

hedeflemektedir. Son 1 yıl içerisinde TEDU COPeS ekibi, pandemi döneminde çeşitli 

sebeplerle zorluklar yaşayan üniversite bileşenlerine psikoeğitim ve çevrimiçi 

destekleyici görüşmeler sunmuştur. Koruyucu ve önleyici bir yaklaşım olarak 

sunulan psikoeğitimlerin içeriğini 1-2 oturum süren çevrimiçi psikoeğitim grupları 

ve psikoeğitim broşürleri oluşturmaktadır. Geçtiğimiz yılda bu alt alanın hedef 

kitlesi yalnızca TED Üniversitesi mensupları değil aynı zamanda farklı sınıflardaki 

ortaokul ve lise çağı gençleri de olmuştur. Bu gençlere pandemi döneminde 

yaşayabilecekleri sınav kaygısı, hedef ve motivasyon kaybına yönelik psikoeğitimler 

verilmiştir ve verilmeye devam edilmektedir. Krize karşı destekleyici müdahale 

kapsamında ise çevrimiçi destekleyici görüşmeler TEDÜ Gelişim Odaklı Klinik 

Çocuk ve Ergen Yüksek Lisans Programı (TEDÜ GoKÇEP/TEDU DevClin) mezunu 

ya da öğrencisi olan uzman psikolog ve psikologlar tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Bu görüşmeler, TED Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Klinik Psikoloji alt alanı öğretim 

üyeleri ve doktora aşamasındaki araştırma görevlileri tarafından süpervize 

edilmektedir. TEDU COPeS’un çalışma biçimi klinik psikoloji yüksek lisans 

öğrencileri ve mezunlarının eğitim ve süpervizyonu için de bir model olarak 

değerlendirilebilir. Bu sunumda TEDU COPeS'un çalışma modeli sunulacaktır.  

Anahtar sözcükler: pandemi, kriz, müdahale, psikososyal destek, psikoeğitim  

Bağlantı: https://youtu.be/rHio4ArVxj8  
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(26) 8T-2 

Yas süreci kriz müdahalesi: EMDR olgu sunumu  

ÖZGE TOK, Öğretim Görevlisi, Klinik Psikolog, Abdullah Gül Üniversitesi  

Üniversitemiz öğrencisi 22 yaşındaki kadın danışan, üniversitemiz Rehberlik ve 

psikolojik danışmanlık birimine uykuya dalmada zorluk çekme, gün içinde sık sık 

ağlama ve derslere odaklanmada güçlük şikâyetleri ile başvurdu. Danışanın 

şikâyetleri iki ay önce Covid-19 nedeniyle babasının ani bir şekilde ölümünün 

sonrasında başlamış ve devam etmekteydi. Yas danışmanlığı yaklaşımlarında 

öngörülen Covid-19 nedeniyle hastanede ani bir şekilde yakınını kaybetmenin, 

normal ölümler nedeniyle kaybetmekten daha fazla travmatik etkisinin oluşu göz 

önünde tutularak danışana Eye Movement Desensitization and Reprocesing (EMDR) 

işlemi ile yakın geçmişte yaşadığı babasını kaybetme süreci çalışılmıştır. EMDR, iki 

yönlü göz uyarımları aracılığıyla beynin sağ ve sol yarılarını aktifleştirilmesi ile 

yaşanılan travmatik olayla ilgili olumsuz duygu, düşünce ve bedensel duyumlarını 

düzeltmeyi amaçlayan bir tedavi yöntemidir (Shapiro, 2017). EMDR ile yakın 

zamanda yaşanmış travmatik olayın anısını çalışırken standart 11 aşamalı prosedür 

yerine uzatılmış protokol uygulanması daha faydalı olabilir (Shapiro, 2017). 

Uzatılmış protokolde öncelikle danışandan olayın öyküsel tarihi alınarak bu anının 

en rahatsız edici bölümleri kronolojik sırayla ayrı ayrı hedeflenmiş ve her bir bölüm 

için kognitif yerleştirme de dâhil olmak üzere standart EMDR işlemi uygulanmıştır. 

Belirtilen tüm parçalar tedavi edildikten sonra danışandan gözlerini kapaması ve 

tüm süreci video izler gibi görselleştirmesi istenmiştir. Bu aşamada ortaya çıkan 

küçük rahatsızlıklar da ele alınarak yeniden işlendikten sonra danışan pozitif 

kognisyonları da aklında tutarak bu süreci yeniden video izler gibi izlemiş ve beden 

taraması yapılmıştır. Danışanla gerçekleştirilen 14 görüşmenin ardından 

abreaksiyonları ortadan kalkmış, ölen yakını hakkında insanlarla daha rahat 

konuşabildiğini ifade etmiş, uyku sorunu ortadan kalkmış ve derslerine odaklanması 

artarak günlük hayatına daha işlevsel devam edebildiği saptanmıştır.  

Anahtar sözcükler: EMDR terapisi, yas danışmanlığı, krize müdahale  

Bağlantı: https://youtu.be/rHio4ArVxj8  
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(27) 8T-3 

Eşik-bekçisi eğitimleri: ABD'deki yüz yüze uygulamalardan Türkiye'de uzaktan 

uygulamalara 

GİZEM TOSKA, Doktor Öğretim Üyesi, Boğaziçi Üniversitesi 

Eşik-bekçisi eğitimleri olarak karşılık bulabilecek "GateKeeper Training" ABD'de 

psikolojik danışmanlık merkezleri tarafından sıklıkla sunulan ve kriz müdahalesinin 

yapı taşlarından olan bir hizmettir. Danışmanlık merkezinde çalışan ruh sağlığı 

uzmanlarının tek başına kampüsün acil durum ihtiyaçlarını kapsayamayacağı ve 

ancak kampüs bileşenleriyle işbirliği yaparak öğrencilere kapsamlı ve faydalı acil 

durum müdahalesi yapılabileceği temeli üzerine inşa edilmiş bir pratiktir. Bu 

sunumda eşik-bekçisi eğitimlerinin ne olduğu ABD'de yapılan uygulama 

örnekleriyle tanıtılacak, hangi gruplara ve özellikle çevrimiçi ortamda nasıl 

sunulabileceklerine dair bilgiler paylaşılacak ve Türkiye'ye uyarlanmasıyla ilgili 

olasılıklar, engeller ve atılabilecek adımlar tartışılacaktır.  

Anahtar sözcükler: eşik-bekçisi eğitimleri, acil durum, işbirliği  

Bağlantı: https://youtu.be/rHio4ArVxj8  
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GÜN 2, KONU 6:  
Psikiyatrik bakış açıları: Görüşme ve üzerine 

tartışma 
 

  



10. Üniversite Psikolojik Danışmanlığı Sempozyumu (uluslararası katılımlı) Sunum E-Kitapçığı, 

Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 20-21 Mayıs 2021. Çevrimiçi düzenlenmiştir. ISBN: 978-975-518-426-5 

 

59 
 

(28) VICTOR SCHWARTZ, New York Üniversitesi, görüşme kaydı 

Victor Schwartz’la Görüşmenin Yazılı Dökümü 

Görüşmeciler: Ayşen Darcan ve Gizem Toska, Nisan 12, 2021 

Video Link/Bağlantısı: https://youtu.be/dIat3BXhW6M 

 

Gizem Toska: Yes. We have started the recording. Evet. Kayıdı başlattık. So, let me 

start with introducing myself. Kendimi tanıtarak başlayayım. My name is Dr. Gizem 

Toska. İsmim Dr. Gizem Toska. I am an assistant professor at the Boğaziçi 

University, Department of Educational Sciences. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim 

Bilimleri Bölümü’nde doktor öğretim üyesiyim. And I am here on behalf of the 

coordinating committee of the 10th College Counseling Symposium in Turkey. 

Türkiye’de yapılan 10. Üniversite Danışmanlık Sempozyumu düzenleme kurulu 

adına buradayım.  We have really dear and valued guests today to conduct this 

interview with us. Bu görüşmeyi gerçekleştirmek için bugün çok değerli 

konuklarımızla birlikteyiz. First, we have Dr. Ayşen Darcan who is a practicing 

psychologist in New York as well as a clinical supervisor at the Fordham University. 

Öncelikle New York’ta psikolog ve aynı zamanda Fordham Üniversitesi’nde klinik 

gözetmen olarak çalışan Dr. Ayşen Darcan bizimle. And Dr. Darcan is gonna be 

leading this interview with Dr. Victor Schwartz. Dr. Victor Schwartz ile yapacağımız 

bu görüşmeyi Dr. Darcan yürütecek. Dr. Schwartz is a really prominent figure in 

especially suicide prevention in the United States. Dr. Schwartz Amerika Birleşik  

Devletleri’nde özellikle intiharı önleme çalışmalarında önder isimlerden. And he is a 

practicing psychiatrist as well as the founder of Mind Strategies where he is still 

providing consultation services on many regards that is relevant to students, 

colleges, schools, companies. Kendisi psikiyatr olarak çalışıyor ve kurucusu olduğu 

Mind Strategies’de (Zihin Stratejileri) öğrenciler, üniversiteler, okullar ve 

kuruluşlarla ilgili çeşitli konularda halen danışmanlık veriyor. Dr. Schwartz is also a 

medical faculty at the NYU School of Medicine. Dr. Schwartz aynı zamanda NYU Tıp  

Fakültesi’nde öğretim üyesi. There are many other things, Dr. Schwartz, I cannot  

https://youtu.be/dIat3BXhW6M
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limit what you have accomplished all these years into couple sentences, but we are so 

proud and happy to have you as part of this conversation today. Dr. Schwartz, yıllar 

içinde başardıklarınızı bir iki cümleye sığdırmam mümkün değil ama bugün bu 

söyleşinin parçası olduğunuz için çok gururlu ve mutluyuz. So, thank you for your 

time. Bu nedenle bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz.  

 

Victor Schwartz: Thanks Gizem. It’s just because I’m old. So, I have done a lot of 

things. Teşekkürler Gizem. Yalnızca yaşlı olduğumdan. Böylece bir çok şey yapmaya 

zamanım oldu.  

Gizem Toska: You have accomplished a great many things. Pek çok büyük şeyler 

başardınız. We are really looking forward to hearing your thoughts. Düşüncelerinizi 

duymak için sabırsızlanıyoruz. We know that our audience will benefit from hearing 

from you very very much. Sempozyum katılımcılarımızın da sizi duymaktan çok çok 

yarar sağlayacağını biliyoruz.  With that, Ayşen…  Ve bunu söylemişken, Ayşen…  

 

Ayşen Darcan: Yes, great Gizem, thank you very much. Evet, Gizem harika, çok 

teşekkür ederim. You’ve been doing a great job, by the way, all of the committee has 

been working so hard for the symposium. Bu arada müthiş bir iş yapıyorsunuz, 

bütün kurul bu sempozyum için çok sıkı çalışıyor. And I’m very happy to be a part 

of it and I’m extremely grateful that Victor, you know, can have some time to be with 

us today. Ben de bu ekibin bir parçası olmaktan çok mutluyum ve çok müteşekkim 

Victor, bugün bizimle olmak için zaman ayırabildiğin için. So, we can, you know, 

conduct this interview. Böylece bu söyleşiyi gerçekleştirebiliriz. Our roads with 

Victor had crossed, we were just talking about it, I think twenty years ago when I 

was a postdoc at NYU. Victor’la yollarımız, az önce konuşuyorduk, sanırım 20 yıl  

kadar önce ben NYU’da doktora sonrası çalışmalarımı yaparken kesişti. And he was 

the director, one of the directors at NYU Counseling Services. O sırada kendisi NYU  

Psikolojik Danışma Hizmetlerinin müdürü, müdürlerinden biriydi. And, Victor, is 

extremely dedicated to college mental health and it is not every day you see a  



10. Üniversite Psikolojik Danışmanlığı Sempozyumu (uluslararası katılımlı) Sunum E-Kitapçığı, 

Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 20-21 Mayıs 2021. Çevrimiçi düzenlenmiştir. ISBN: 978-975-518-426-5 

 

61 
 

psychiatrist so invested and dedicated in college counseling mental health, and 

especially preventive ways and finding to the community and working with the 

community. Ve Victor, üniversite ruh sağlığı alanına kendini fazlasıyla adamış 

birisin; ve bir psikiyatri uzmanının üniversite danışmanlığı ve ruh sağlığı konularına, 

hele de önleyici ve toplum odaklı çalışmalara bu derece odaklandığını çok da sık 

görmüyoruz. So, I’d like to hear Victor from you what this journey has been like for 

you or what made you want to, um, do this work more and focusing on prevention 

and college students and mental health. Victor bunu senden duymak isterim: Bu 

yolculuk senin için nasıldı, bu çalışmaları yapmak istemene, önleyici çalışmalara ve 

üniversite öğrencilerinin ruh sağlığına odaklanmana ne sebep oldu?  

 

Victor Schwartz: Well, I have to admit that a little bit of was an accident actually. 

İtiraf etmeliyim ki aslında bir parça tesadüf eseriydi. Um, I, I started at with a very 

significant interest in education. Eğitime olan bariz ilgimle başladım. So, you know, 

when I did my training in the early 1980s at NYU’s Department of Psychiatry, 

Bellevue Hospital. Biliyorsun, ben eğitimimi 80’li yılların başında NYU Psikiyati 

Bölümü’nde ve Bellevue Hastanesi’nde yaptım. There, their affiliated hospitals. 

Orada, onlara bağlı hastanelerde.  I soon after finishing residency actually was the 

assistant to the Residency Training Director in psychiatry, so was really involved in 

curriculum, teaching, you know, really trying to think through what should young 

psychiatrists be learning. Uzmanlığımı alır almaz Uzmanlık Eğitimi Müdürü 

asistanlığına başladım ve müfredat, öğretim gibi konuların içindeydim; hep 

psikiyatri öğrencileri ne öğreniyor olmalı sorusu hakkında düşünüyordum. But I 

never intended to go into college mental health and actually was an accident of 

circumstances that a close colleague of mine became the head of the Health and 

Counseling Services at NYU. Ama hiç üniversite ruh sağlığı alanına girmeye  

niyetlenmemiştim ve aslında koşulların getirdiği bir fırsattı, yakın bir meslekdaşım  

NYU Sağlık ve Danışmanlık Servisleri’nin başına geldi. The Director of Outpatient 

Psychiatry at Bellevue Hospital was recruited to run the, um, become really that kind  
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of Vice President for Health Affairs at the NYU college campus. Bellevue Yataksız 

Hastanesi Psikiyatri Müdürü, NYU üniversite kampüsündeki Sağlık İşlerinden 

sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmek üzere işe alındı. And asked me if I’d 

be interested in coming to be clinical director of the counseling service. Ve bana 

danışmanlık hizmetlerinin klinik müdürü olmak isteyip istemeyeceğimi sordu. So, it 

was really an accident of circumstances that led me to take that position in 1990. 

Yani, 1990 yılında benim bu işe başlamama rastlantılar yol açtı. And it was clear that 

it was a wonderful setting that, um, you know, you were dealing with a population 

of about 40.000 people. Ve nefis bir ortam olduğu son derece açıktı, 40.000 kişilik bir 

nüfusla uğraşıyordunuz. Because NYU has about 40.000 students. Çünkü NYU’nun 

yaklaşık 40.000 öğrencisi var. The size of the population living on campus grew 

significantly over the early, um, mid-1990s. 1990’ların ortalarında kampüste yaşayan 

nüfus önemli ölçüde arttı. And you know, it was wonderful to be in a setting where 

you could actually see psychotherapy working, you could see medications working. 

Ve bilirsin, psikoterapinin ve ilaçların işe yaradığını gerçekten görebildiğiniz bir 

ortamda olmak çok güzedi. Um, you know “the patients”, um, being university 

students were people who had really kind of good protoplasm as we say, they were 

people who, who even ones with serious pathology were people you could really 

make a substantial difference. Eee, biliyorsunuz “hastalar”, üniversite öğrencileri 

olarak, dediğimiz gibi gerçekten iyi bir protoplazma dediğimiz şeye [yaşam özüne] 

sahip insanlardı, ciddi patolojisi olanlarla bile gerçekten önemli bir fark 

yaratabiliyordunuz. And I was able to build actually a large residency training 

program. Ve oldukça büyük bir uzmanlık eğitimi programı oluşturabildim. And as 

you probably remember Ayşen, we had psychiatry residents, social work students, 

psychology trainees, psychology postdocs. Ve Ayşen, herhalde anımsarsın, psikiyatri 

asistanlarımız, sosyal çalışma öğrencilerimiz, psikoloji stajyerlerimiz ve doktora 

sonrası öğrencilerimiz vardı. So, we were running a major educational program 

through the counseling service which was a tremendous and fun for me; Yani, 

danışmanlık hizmeti aracılığıyla büyük bir eğitim programı yürütüyorduk ki bu 



10. Üniversite Psikolojik Danışmanlığı Sempozyumu (uluslararası katılımlı) Sunum E-Kitapçığı, 

Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 20-21 Mayıs 2021. Çevrimiçi düzenlenmiştir. ISBN: 978-975-518-426-5 

 

63 
 

benim için eğlenceli bir şeydi. I mean it was really enjoyable being able to teach and 

provide clinical services. Demek istediğim, klinik hizmetleri sunmak ve ders vermek 

gerçekten zevkliydi. And I got into, um, the public health and prevention aspects of 

this largely because I just recognized that it made sense. Ve bunun önleme ve halk 

sağlığı kısımlarına girdim, çünkü büyük ölçüde bunun mantıklı olduğunu fark 

etmiştim. You know, when I came to the service in 1990 having trained in a pretty 

psychoanalytically oriented setting, my feeling was, well, we had a service, and we 

would sit there and wait for the patients to come to us. Bilirsiniz, oldukça 

psikanalitik yönelimli bir ortamda eğitilmiş biri olarak 1990larda hizmete 

geldiğimde, duygum şuydu: pekala şimdi bir hizmetimiz vardı ve orada oturup 

hastaların bize gelmesini bekleyebilirdik. And then I realized that was a terrible idea. 

Ve sonra bunun berbat bir fikir olduğunu anladım. And that, you know, people who 

were 18, 19, 20, who might not be experienced with having received mental health 

care or may have received care as teenagers that they were unhappy with, that you 

needed to be out in the community. Ve şu, bilirsiniz, ruh sağlığı hizmeti alma 

deneyimi olmayan ya da ergenlik döneminde memnun kalmadığı hizmet almış 

olabilen 18, 19, 20 yaşındaki insanlar için, dışarı çıkıp toplumun içinde olmalıydınız. 

And that, you know, the amount of distress and the number of students struggling 

with symptoms way outweighed the number of people we could possibly see at the 

counseling service. Ve şu, bilirsiniz, yaşanan gerginliklerin büyüklüğü ve belirtilerle 

mücadele eden öğrencilerin sayısı, danışmanlık birimi içinde görmenin mümkün 

olabileceğinden çok daha fazlaydı. So, we needed to think about how do we provide 

support, how do we make students aware of the counseling service. Bu yüzden, nasıl 

destek sağlayacağımız, öğrencileri danışmanlık hizmetinden nasıl haberdar 

edeceğimiz üzerinde düşünmemiz gerekiyordu. Um, and, how do we bring the kinds 

of support services to students who need it, who might not need some traditional 

therapy or traditional psychiatric care. Ee, ve, geleneksel terapiye ya da geleneksel 

psikiyatrik bakıma gerek duymayabilecek öğrencilere, bu tür destek hizmetlerini 

nasıl getirebilirdik? And that there were lots of things you could do that would be 
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both tremendously helpful and maybe all they need or helpful to get people into care 

or into services before they were at a crisis. Ve krize girmeden önce, hem son derece 

yararlı ve belki de yalnızca onlara gereken ya da onları bakıma ya da hizmete 

getirtebilecek çok fazla şey vardı. So, gatekeeper training, training, you know, people 

in the housing and residence life department and training faculty and advisors. 

Böylece, yurt ya da öğrenci evleri personeline, öğretim elemanlarına ve akademik 

danışmanlara “eşikbekçisi eğitimi” [gerçekleşti]. And all of those things just became 

obvious over time that those were necessary components of really having a good 

system of care on the campus. Ve zaman içinde, bütün bunların, kampüste gerçekten 

iyi bir bakım sistemi için gerekli unsurlar olduğu barizleşti. So, you know, I was 

eager to embrace those things, not giving up the other stuff, but recognizing that all 

of those things are necessary if you’re gonna do this properly. Yani, bilirsiniz, 

bunlara kucak açmaya hazırdım, diğer şeylerden vazgeçmeksizin ama, eğer bu işi 

düzgün yapacaksak bütün bu şeylerin gerekli olduğunu teslim ederek. 

 

Ayşen Darcan: That’s very much true and that has been also as a postdoc at NYU 

back then when you were the clinical director that was what I remember too. Bu çok 

doğru ve aynı zamanda NYU'da bir doktora sonrası öğrenci olduğum zaman, sen 

klinik müdürüyken, benim de hatırladığım bunlardı. To focus on outreach, 

prevention, as, in addition to the treatment. Tedaviye ek olarak toplumsal erişime, 

önlemeye odaklanmak. And obviously it’s fast changing, you know, you’re talking 

about the 90s, then the 2000s, and now two, two, you know, what, I can’t… Ve bu 

bariz şekilde hızla değişiyor, biliyorsun, 90'lardan, sonra 2000'lerden, ve şimdi iki, 

iki, ne, bilemiyorum kaçsa…  

 

Victor Schwartz: Whatever this is. 2020s. Bu her neyse. 2020’ler.  

Ayşen Darcan: 20s. It’s like. Yes. And the pandemic and everything. 20’ler, Öyle gibi. 

Ve pandemi ve herşey. Now, obviously, you know, um, the main focus of this 

symposium is, you know, counseling at a distance. Şimdi, zaten biliyorsun, bu 
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sempozyumun ana odak noktası, uzaktan danışmanlık. And, um, how in your 

experience, and I know we will also focus on the crisis and suicidal, the prevention, 

those works too, um, but in your opinion, obviously this past year has, is nothing 

that we have encountered before. Ve şey, senin deneyimlerine göre nasıldı ve 

biliyorum kriz ve intihar, önleme gibi çalışmalara da odaklanacağız, ama şey, sence, 

şu geçen yıl, daha önce karşılaştığımız hiçbir şey böyle olmamıştı. And everything 

became so different and distance, so for all of us. Ve herşey çok farklı ve uzaktan 

oldu, hepimiz için. What are some of your experiences during this time and how it 

may reflect for college students and what you have been talking about prevention, 

outreach, doing these things at this time, um, what are your thoughts on that? Bu 

dönemdeki deneyimlerinden bazıları nelerdir ve üniversite öğrencileri ve önleme, 

topluma ulaşma gibi hakkında konuştuğunuz şeyler üzerinde ne gibi yansımaları 

olabilir, şey, bu konudaki düşüncelerin neler? 

 

Victor Schwartz: Well, so, I fortunately for I guess myself have made it easier I 

haven’t been on the front line of providing care to students because for the last eight 

years, I was working at a nonprofit that actually advises colleges and universities on 

how to provide services.  Pekala, şöyle, sanırım neyse ki, öğrencilere bakım 

sağlamada ön saflarda yer almayarak işi kendim için daha kolay hale getirdim, 

çünkü son sekiz yıldır, aslında üniversitelere nasıl hizmet sağlanacağı konusunda 

danışmanlık veren, kar amacı gütmeyen bir kuruluşta çalışıyorum. And, you know, I 

keep a small private practice, but I have the luxury that the people I see in my private 

practice are people who I’ve been seeing for quite a long time. Ve biliyorsun, küçük 

bir özel muayenehanem var, ama özel muayenehanemde gördüğüm insanların 

oldukça uzun zamandır gördüğüm insanlar olması lüksüne sahibim. So, I know 

them very well.  Yani, onları çok iyi tanıyorum. And I think one of the challenges of 

college mental health is that, you know, the average at least in the States, the average 

number of visits of students coming into the service is five visits. Ve bence üniversite 

ruh sağlığı konusunun zorluklarından biri, en azından Amerika'daki ortalamaya 
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göre, hizmete gelen öğrencilerin ortalama ziyaret sayısının beşle sınırlı olması. You 

know, so you’re having to assess the problem and understand the person’s situation 

very quickly which of course is harder, you know, when you’re not sitting with the 

person and can’t really see their facial expression and, you know, how agitated or 

how calm they might be sitting in their chair. Biliyorsun, bu durumda sorunu ve 

kişinin durumunu çok çabuk değerlendirmek ve anlamak zorundasınız. Biliyorsun, o 

kişiyle birlikte oturmadığınız ve yüz ifadesini ve oturdukları yerde ne kadar gergin 

ya da ne kadar sakin oturduklarını gerçekten göremediğinizde bu kuşkusuz daha da 

zor. I think a lot of us were, were really worried about whether we’d be able to shift, 

um, you know, doing treatment, and, you know, I’ve said many many times, um, to 

people in various lines of work, that if not for Zoom, if this had happened fifteen 

years ago, if the pandemic had occurred, you know, companies and industries, 

would have really fallen apart.  

Sanırım birçoğumuz, tedaviyi uyarlayıp uyarlayamayacağımız konusunda gerçekten 

kaygılıydık ve çeşitli iş kollarındaki insanlara pek çok kere söyledim, Zoom 

olmasaydı, eğer bu pandemi on beş yıl önce olmuş olsaydı, şirketler ve endüstriler 

gerçekten dağılırlardı.  

You know, we can do what we do on phones, but I think nobody ever felt like it was 

a really good option. Biliyorsun, biz yaptığımız işi telefonlarda da yapabiliriz, ama 

önceleri sanırım hiç kimse bunun gerçekten iyi bir seçenek gibi hissetmedi.  Zoom is 

or, you know, videoconferencing, I don’t wanna be plugging a particular platform, 

but videoconferencing, assuming that you have a private enough place and that you 

have good access to Wi-Fi and all of those things, has been to some extent a life saver.  

Zoom ya da video konferansı, belirli bir platformun reklamını yapmak istemiyorum, 

yeterince mahrem bir mekanınız olduğunu ve kablosuz bağlantı ya da bu gibi şeylere  

iyi bir erişiminiz olduğunu varsayarsak, bir ölçüde hayat kurtarıcı oldu.  And I think 

has been by and large much better than people imagined for being able to carry on 

some kind of therapeutic work. Ve bunun bir sağaltım çalışması yürütebilmek için 

insanların hayal ettiklerinden çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. That said, you  
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know, I’ve been speaking over the year with many counseling center directors and 

counseling center staff, the numbers of visits have gone down on average at, at 

counseling services. Bununla birlikte, birçok danışmanlık merkezi müdürü ve 

personeli ile görüştüğüm yıl boyunca danışmanlık hizmetlerine ziyaret sayıları 

ortalama olarak azaldı. And in some cases, the seriousness of the problems has gone 

up, but, you know, I think, partly the numbers of visits have gone down because 

many students are living at home with their families. Ve bazı durumlarda, sorunların 

ciddiyeti arttı, ama sanırım, kısmen ziyaretlerin sayısı azaldı çünkü birçok öğrenci 

evde aileleriyle birlikte yaşıyor. So, they are not necessarily near or 

even in the same state as their school. Yani, okullarının yakınında, hatta okullarıyla 

aynı [bölgede] bile olmayabiliyorlar. And they are not then turning to their college to 

get their human services, to get their medical care or their mental health care from 

their college which they would have if they were living, you know, either in the 

college housing or, you know, even near the college and away from home. Ve bu 

durumda üniversite yurtlarında ya da evden uzakta, üniversiteye yakın yaşamış 

olsalar insan hizmeti, tıbbi bakım ya da üniversiteden ruh sağlığı bakımı almak için 

başvuracakları üniversiteye başvurmuyorlar.  

 

Ayşen Darcan: That’s a great point. Bu çok önemli bir nokta.  That’s actually a very 

good point in terms of where they seek help and where they turn to, where they find 

their community. Bu aslında nerede yardım aradıkları ve nereye başvurdukları, 

topluluklarını nerede buldukları açısından çok iyi bir nokta. Yes, when they are 

separated from the college, proximity and campuses, so it’s interesting. Evet, 

üniversiteden, civarından ve kampüslerden ayrı düştüklerinde... bu ilginç. I didn’t  

know necessarily that maybe the numbers went down even though maybe the  

severity of the cases may have gone up you’re saying, right? Am I? 

Bilmiyorum. Belki vaka ciddiyetinin artmış olmasına karşın belki vaka sayısında 

azalma oldu, öyle diyorsun, doğru mu? Doğru mu anladım? 
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Victor Schwartz: Right. Doğru. When students are calling in, it often is a serious  

problem and the other thing that’s concerned many of us is that, um, there is again  

that kind of income inequality problem that has become a serious problem here, too 

where the students who have sort of least resources, who might be, you know, have 

housing insecurity, might not have access to computers and Wi-Fi, might have a 

serious chronic mental illness may kind of be off the grid.  Öğrenciler yardım 

aradıklarında, bu genellikle ciddi bir sorun oluyor ve çoğumuzu kaygılandıran diğer 

bir şey de, bunun burada ciddi bir sorun haline gelen bir gelir eşitsizliği çeşidi de 

olması. Kaynakları en az olan, örneğin, barınma güvencesine, bilgisayarlara ve 

kablosuz internete erişimi olmayabilen öğrencilerin, ciddi bir süreğen ruh hastalığı 

varsa onlar sistemde bir tür görünmez olabiliyorlar. And, I think, that’s been 

worrying to a lot of the counseling services that at least in some cases here there’s 

been a fear that some of the students most in need haven’t been able to get the same 

access to services they would if the service was open and if they were living close to 

the university that they attend. Ve öyle sanıyorum ki bu pek çok danışmanlık 

birimlerini kaygılandırmakta; en azından buradaki bazı durumlarda, hizmete en çok 

gereksinim duyan bazı öğrencilerin, Hizmetler açık olsa ya da üniversiteye yakın 

yaşasalar erişebilecekleri hizmetlere erişemediklerine ilişkin bir korku var.  

 

Ayşen Darcan: Yes. Evet.   

Victor Schwartz: So, it’s, it’s been, you know, really challenging although again the 

fact that some of the laws about licensure, which have been a challenge, have been 

loosened in the United States. Öyle, öyleydi, biliyorsun bu gerçekten zorlayıcı oldu,  

üstelik ABD’deki sıkı olan çalışma lisansı ile ilgili bazı yasaların gevşetilmesine 

karşın. You know, traditionally with either phone visits or virtual visits, the clinician  

had to be licensed both where they were sitting and where the patient is. Biliyorsun,  

geleneksel olarak telefon ya da sanal görüşmeler için, klinisyenin hem oturduğu  

yerde, hem de hastanın bulunduğu yerde lisans sahibi olması gerekiyordu. So, if I’m  

sitting in New York, and I’m speaking to somebody in Texas, until Covid where  
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there was a loosening of these restrictions, I had to be licensed both in New York and  

in Texas if I was gonna see that student for a period of time. Yani, eğer ben New 

York'ta oturuyorsam ve Teksas'taki biriyle konuşuyorsam, Covid’e kadar, -bu 

sınırlar gevşeyene kadar, eğer bu öğrenciyi belirli bir süre göreceksem hem NY, hem 

de Teksas’ta lisans sahibi olmam gerekiyordu. That was lightened, but now some 

states are beginning to reestablish those boundaries again. Bu hafifletildi, ancak 

şimdi bazı eyaletler bu sınırları yeniden kurmaya başlıyor. 

 

Ayşen Darcan: Yeah. Yeah. Evet. Evet.  

 

Victor Schwartz: So, it’s, you know, it’s a very, it’s a moving dynamic system and 

you know, we’ve had to all learn to be jazz musicians and improvise. Yani, bildiğin 

gibi, bu çok hareketli dinamik bir sistem, ve hepimizin caz müzisyeni olmayı ve 

doğaçlama yapmayı öğrenmesi gerekiyor.  

Ayşen Darcan: That’s right. Exactly. Doğru. Kesinlikle. Improvising, finding out like, 

I’m also telling my patients that like if this is not the time to use the flexibility muscle, 

like trying to be flexible in so many ways for all of us.  Doğaçlama, hastalarıma 

dediğim gibi esneklik kasını kullanmak şimdi değilse ne zaman; hepimiz için pek çok 

yönden esnek olmaya çalışmak gibi. Um, but you are right in terms of, students’, you 

know, obviously accessibility of the services when they are not on campus or 

different locations, how they are utilizing. Ee, ama şunda haklısın, kampüste 

değilken ya da farklı yerlerdeyken tabii ki hizmetlere erişimleri, nasıl kullandıkları 

konusunda. But in terms of, obviously this is also your, one of your main areas as  

like suicide, prevention, you know, assessing high risk cases, urgent cases, I just  

wanna talk a little bit about that. Ama şu konudan, intihar, önleme, yüksek riskli   

vakaları değerlendirme, acil vakalar gibi belli ki ana ilgi alanlarından birinden de  

biraz  konuşmak istiyorum. And, obviously, I have worked at counseling services,  

too. Ve tabii ki ben de danışmanlık hizmetlerinde çalıştım. We all have a protocol  

and how to proceed when there is you know, assessment for suicidality and what to  
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do. Hepimizin, biliyorsun, intihar durumunu değerlendirme ve ne yapılacağında 

nasıl ilerleneceği hakkında bir protokolü vardır.  So, in this situation, when we are 

doing everything on Zoom, like the Zoom protocol, of… what are your thoughts on 

that in terms of you having so much work on that prior to pandemic year? Öyleyse, 

pandemiden önce o konuda çok çalışmış biri olarak; bu durumda, her şeyi Zoom 

üzerinden yaptığımızda, bir Zoom protokolü gibi, bu konularda düşüncelerin neler? 

Um, what do you, what are your thoughts on that? Şey, ne yapıyorsun, bu konudaki 

düşüncelerin neler? 

 

Victor Schwartz: Well, so, so there are two levels of challenge here. Diyorum ki, 

şöyle, şöyle ki burada iki düzeyde zorluk var. Um, one is the direct interaction with 

the student and how do you, respond when you’re concerned about a student. Şey, 

biri öğrenciyle doğrudan etkileşim ve bir öğrenci hakkında kaygılandığınıda nasıl 

müdahale ettiğiniz. You know, some of the campuses have opened and the students 

might be living in residence halls but still getting services over Zoom. Biliyorsun, 

kampüslerin bazıları açıldı ve öğrenciler yurtlarda yaşıyor ama hala Zoom üzerinden 

hizmet alıyorlar. Actually, some campuses have begun to open their counseling 

services, either with distancing, and, you know, trying to find ways of meeting 

safely, but over virtual platforms, you have to first know where the student is.  

Aslında bazı kampüsler danışmanlık hizmetlerini açmaya başladılar, -ya mesafeyi 

koruyarak, ve, biliyorsun, güvenli bir şekilde buluşmanın yollarını bulmaya 

çalışarak, ancak sanal platformlar üzerindeyken, ilkin öğrencinin nerede olduğunu 

bilmelisiniz. And that’s not always obvious as opposed to when the student is sitting 

with you or when they’re sitting with an administrator or faculty member who has 

called you to assess them. Ve bu her zaman bariz değil, öğrencinin sizinle birlikte ya  

da sizi değerlendirmeye çağıran bir yönetici ya da öğretim üyesiyle birlikte oturduğu  

zamanının tersine. So, just the logistics of responding, if you’re concerned about a  

student, have obviously gotten way more complicated. Yani, bir öğrenci hakkında  

kaygılıysanız, nasıl müdahale edeceğinizin lojistiği bariz bir şekilde çok daha  
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karmaşık hale geldi. And, you know, for these campuses that have opened, you need 

to have a protocol, and in many cases again there’s not as much staff on hand. Ve, 

biliyorsun, açılan bu kampüsler için bir protokole ihtiyacınız var ve çoğu durumda 

elinizde o kadar çok çalışan yok. Um, or, because only part of the students are, are on 

campus. Şey, ya da çünkü öğrencilerin yalnızca bir kısmı kampüste. So, you need to 

have a protocol for responding to on campus situations and figuring out where the 

student is which isn’t always easy. Dolayısıyla, kampüsteki durumlara müdahale 

etmek ve öğrencinin nerede olduğunu anlamak için bir protokole ihtiyacınız var ki 

bu her zaman kolay değil. But that’s actually way easier than when the student may 

be living with a friend in a different state.  Ama bu aslında öğrencinin başka bir 

[bölgede] bir arkadaşıyla yaşadığı zamandan çok daha kolay. You know, so, it is 

important to figure out where the student is, what support resources are around 

them if you’re concerned, and what steps you can take if you need, some kind of 

response.  Biliyorsun, bu yüzden, öğrencinin nerede olduğunu, eğer onun hakkında 

kaygılıysanız çevrelerindeki destek kaynaklarını ve gerekirse hangi adımları 

atabileceğinizi, bir çeşit müdahale türünü bilmek önemli. And sometimes the 

response might be actually calling local emergency services. Ve bazen, bu müdahale 

yerel acil hizmetlerini bizzat çağırmak olabilir.  

But, in order to do that the student has had to have been honest with you about 

where they are.  Ancak, bunu yapabilmek için öğrencinin nerede olduğu konusunda 

size dürüst olmuş olması gerekir. 

 

Ayşen Darcan: Yes. Evet.   

Victor Schwartz: So, that’s, that’s the first clinical level of the challenge. Yani, bu  

klinik zorluğun ilk düzeyi. The next level of challenge is, you know, we’ve spent so  

much time training advisors and administrators and, um, you know, and faculty to  

be alert to students who may be having a hard time. Bir sonraki zorluk düzeyi de,  

biliyorsun, zor zamanlar geçiriyor olabilen öğrencilere karşı tetikte olmaları için,  

akademik danışmanları, öğretim üyelerini ve yöneticileri eğitmek için çok zaman  
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harcadık. But here, they’re doing this over Zoom and they probably are much more 

pressed for time and probably much less confident in intervening. Ama burada, 

bunu Zoom üzerinden yapıyorlar ve belki de çok daha fazla zaman baskısı altındalar 

ve belki de müdahalede kendilerine çok daha az güveniyorlar. 

 

Ayşen Darcan: Yeah. Evet.  

Victor Schwartz: So, all of that I think has just presented another challenge for the 

universities as to, you know, how do the counselors reach out to a student who may 

be four states away because, um, a faculty member was concerned, I, you know, 

really we’re all making this up as we go along. Yani, bence tüm bunlar üniversiteler 

için başka bir zorluk çıkardı; şöyle ki, ee, bir öğretim elemanı kaygılandığında, 

danışmanlar dört [kent] uzaklıktaa olan bir öğrenciye nasıl ulaşabilirler…Ben, 

biliyorsun, hepimiz aslında yaşadıkça keşfediyoruz. And you’re making, really, all 

you can do is make your best guess as to what makes sense. Ve yapıyorsun, 

gerçekten, tüm yapabileceğiniz, neyin mantıklı olduğuna ilişkin en iyi tahmininizi 

yapmak. Um, and, you know, when you’re assessing a student, you really need to 

find out what are the resources surrounding that student which should give you 

really the best idea of what your options are to respond. Ve, biliyorsun, bir öğrenciyi 

değerlendirirken, o öğrenciyi çevreleyen kaynakların neler olduğunu gerçekten 

öğrenmeniz gerekir, bu da size müdahelede seçeneklerinizin ne olduğuna ilişkin en 

iyi fikri vermelidir.  But there may be circumstances in which it’s very very difficult 

to, you know, to intervene in the way we’ve become used to of having, you know, 

the campus security people bring a student in for an assessment.  

Ancak, öyle durumlar olabilir ki, biliyorsun, yapmaya alışık olduğumuz şekilde bir 

müdahalede bulunmak çok çok zordur, biliyorsun, kampüs güvenlik 

görevlileri bir öğrenciyi değerlendirme için getirir.  

 

Ayşen Darcan: Yes, exactly. Yes. I remember… Evet, aynen. Evet, anımsıyorum.  

Victor Schwartz: That may not be an option. Bu bir seçenek olmayabilir. 
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Ayşen Darcan: I remember at Fordham, we had this security in the entrance of the, 

you know, um, counseling service which is also located in the residence hall. 

Anımsıyorum Fordham’da, öğrenci yurdunda içinde danışmanlık servisinin de 

olduğu binanın girişinde bir güvenlik vardı. And she was, this, you know, um, 

security guard woman and she was, she would, we would call her let the triage like a 

triage, as someone entered to the… Ve bu kadın, biliyorsun, ee, güvenlik elemanı 

olan kadın, binaya girerken birinin hizmet önceliğine karar verir gibiydi, onu arar ve 

geçişe izin vermesini söylerdik. And which is true because they chit chat... Ve 

doğruydu, çünkü laflarlardı. Like, like you’re saying, it reminded me of like training 

the entire community, professors, residence halls, security, so many eyes.  Şey, 

dediklerin bana şeyi anımsattı, tüm topluluğu; profesörleri, yurt çalışanlarını, 

güvenliği eğitmek gibi, öyle çok göz vardı. And a lot of, you know, basically, check 

and balance system on the students to catch any signs, now, like you’re saying, Ve 

birçok, biliyorsun, öğrencilerin üzerinde herhangi bir işareti yakalayacak, aslında 

denetleme ve denge sistemi vardı, şimdiyse, dediğin gibi. I’m just thinking it out 

loud that now we don’t have that, or it’s limited. Ben de şimdi sesli düşünüyorum; 

bu artık yok, ya da sınırlı. Yes, still obviously the classes are going, and the 

professors are there, but there are less eyes on the possible situations that would, you 

know, kind of alert or red flags, like how are you going to catch or you know 

obviously we’re not directly involved with families of the students or as you said we 

don’t know where they are, they exactly are. Evet, yine de tabii ki dersler devam 

ediyor ve hocalar oradalar, ancak, bir tür uyarı ya da kırmızı bayrak olarak olası  

durumları kollayacak gözler azaldı, biliyorsun, belli ki bizler öğrencilerin aileleriyle 

doğrudan ilişkide değiliz ya da dediğin gibi öğrencilerin nerede, tam olarak nerede 

olduklarını bilmiyoruz. 

 

Victor Schwartz: But the offsetting issue is that at least in the spring, you know last 

spring when, you know, many of the campuses just closed and students were sent  

home. Ancak denge unsuru şu ki, biliyorsun en azından baharda, biliyorsun  
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kampüslerin çoğu kapandı ve öğrenciler eve gönderildi. At least the students were 

with their families. Öğrenciler en azından aileleri ile birlikteydi. So, you know, 

presumably, there was someone who knew them or the greater likelihood that there 

was somebody in their ecosystem who knew them and could hopefully tell better 

than, you know, resident advisor or you know, somebody from the dormitory 

whether they were getting into trouble. Yani, biliyorsun, sanırsam, onları tanıyan biri 

vardı ya da onları yurt müdürü ya da yurttaki birinden daha iyi tanıyan ve 

başlarının dertte olduğunu daha iyi anlayabilecek doğal ortamlarında birinin olma 

olasılığı fazlaydı. And actually, the surprising bit of information and, and it’s a very 

very hard to know how to interpret this, but in the United States they just released 

suicide numbers for the population as a whole. Ve aslında, şaşırtıcı bir kısım bilgi ve 

bunun nasıl yorumlanacağını bilmek çok çok zor, ama yakın zamanda Amerika 

Birleşik Devletleri'deki tüm nüfus için intihar oranları açıklandı.  

And, you know, in spite of all the concerns about the impact of Covid on people’s 

emotional lives, suicide rate seems to have gone down slightly. Ve biliyorsun, 

Covid'in insanların duygusal yaşamları üzerindeki etkisine dair tüm kaygılara 

karşın, intihar oranı biraz düşmüş gibi görünüyor. That sometimes happens in the 

face of a sort of widespread crisis where there’s a sense of people sort of we’re in this 

together. İnsanların bir tür “bu işte birlikteyiz” duygusunda girdiğinde, geniş çaplı  

krizlerle karşı karşıyayken bu bazen olur. We’re, you know, we’re gonna face this.  

Biz, biliyorsun, buna “göğüs gereceğiz” gibi. So, so there is sometimes a community  

pulling together, I mean, this happened after 9.11 in New York where, you know, for  

six weeks to three months, the suicide rates went way way down. Yani bazen toplum  

bir araya gelir, demek istediğim, bu New York'ta 9 Eylül’den sonra da oldu;  

biliyorsun, altı haftayla üç ay arası intihar oranları çok çok düştü. We also don’t  

know if the numbers are legitimate, because of, you know, how much Covid has  

strained the, um, you know, the system of monitoring these things. Tabi rakamların  

geçerli olup olmadığını da bilmiyoruz, çünkü, şey, biliyorsun, Covid bu tür şeyleri  

izleme sistemini de zorladı. It’s gonna take a while to really understand which parts  
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of the population had, had rates go down where there are parts that rates go up. 

Nüfusun hangi kesimlerinde bu oranların düştüğünü ve hangi kesimlerde 

yükseldiğini anlamak biraz zaman alacak. So, we do actually have some state data 

that some populations did show significant reductions, and other, you know, some 

minority populations who might have had more illness and more job loss as a result 

of covid, actually, so, suicide rates go up. Yani, aslında bazı popülasyonlarda önemli 

azalmalar olduğuna dair eyalet verilerimiz var ve aynı zamanda Covid nedeniyle 

daha fazla hastalığa ya da iş kaybına uğrayan bazı azınlık gruplarında aslında intihar 

oranları yükseliyor olabilir. So, um, the answer is we don’t know, but it, it probably 

there’s some reassurance that most of the students in the spring were at least at home 

with, you know, with family. Yani, şey, yanıt şu ki bilmiyoruz, ama belki biraz iç 

rahatlatıcı durum var ki bahar döneminde öğrencilerin çoğu en azından evde, 

biliyorsun, aileleriyle birlikteydi.  Not everyone and maybe not some of the  

riskiest ones, but it but just numbers-wise a lot of them were. Herkes değil ve belki 

de en fazla risk altındaki bazıları değil, ama yalnızca sayılar bakımından çoğu 

öyleydi. 

 

Ayşen Darcan: Yes, yes, no, that’s, that’s a great point. Evet, evey, hayır, bu önemli 

bir nokta. That is a great point. I know, I’m also becoming aware of time. Bu önemli 

bir nokta. Biliyorum, bir yandan da zamanın farkına varıyorum. We have like until I  

think 12.30 or so. Sanırım 12:30’ a kadar falan zamanımız var. Um, Gizem, do you  

have anything to add or um, ask? Ee, Gizem senin eklemek ya da sormak istediğin 

bir şey var mı? 

 

Gizem Toska: We would, um, I know that when we ask the, um, professionals 

working in collegiate mental health, um, that we are having this interview with you  

and what they would like to hear from you, um, they were curious about your  

thoughts on, um, suicide contagion and how to maybe approach it in a more digital  

platform when we are doing these type of services online. Biz şey, biliyorum ki  
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üniversite ruh sağlığı alanında çalışan uzmanlara sizinle görüşme yapacağımızı 

söyleyip sizden ne duymak istediklerini sorduğumuzda, ee, intihar salgını ve bu tür 

hizmetlere çevrimiçinde dijital bir platformda nasıl yaklaşılabileceğine ilişkin 

düşüncelerinizin ne olduğunu merak ettikler. Um, so I could bring that question up 

as one of our questions maybe. Ee, belki bu soruyu sorularımızdan biri olarak 

gündeme getirebilirim. 

 

Victor Schwartz: Well, so, suicide contagion is a very very complicated area and it 

really raises this whole question of postvention. Pekala, şöyle, intihar salgını çok çok 

karmaşık bir alan ve bütünüyle “postvention” [müdahale-sonrası] sorusunu 

gündeme getiriyor. And, and I would really suggest people take a look a group of 

organizations some years ago did a guide. Ve ve bazı kuruluşların birkaç yıl önce 

oluşturduğu kılavuza göz atılmasını öneririm. Um, if you google HEMHA, H-E-M-

H-A, which is the Higher Education Mental Health Alliance, and postvention, you’ll 

find a guide that we did that discusses, you know, how to manage postvention in a 

way to attempt to sort of minimize the risk of contagion. Ee, eğer HEMHA,  

H-E-M-H-A diye ki bu Yüksek Öğrenimde Ruh Sağlığı Birliği’nin kısaltmasıdır ve 

“postvention” diye googlarsanız, hazırladığımız bir kılavuzu bulacaksınız, 

biliyorsunuz, orada intiharın bulaşma riskini azaltma girişimi olarak müdahale-

sonrasının nasıl yönetileceğini tartışılıyor. And, um, you know, a lot has to do with 

the way you communicate about the suicide that you want to provide factual  

information, you wanna provide enough information that reduces anxiety but not so 

much that it increases anxiety or not makes it seem like the situation is out of control.  

Ve şey, biliyorsunuz, pek çok şey, intihar hakkında iletişim kuma şeklinizle ilgili ki  

olgusal bilgi sağlamak istiyorsunuz, kaygıyı artıracak ya da durumun kontrol dışı  

olduğu izlenimi verecek şekilde değil, kaygıyı azaltacak kadar bilgi sağlıyorsunuz.  

You need, you know, sort of leadership that’s also good in communicating and in  

providing leadership that helps people feel like the situation is under control.  

Biliyorsunuz, iletişim kurmada ve insanların durumun kontrol altında olduğunu  
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hissetmelerine yardımcı olan liderliği sağlamada da iyi olan bir liderlik çeşidine 

gereksiniminiz var. But I think the central balancing act for postvention to diminish 

the risk of contagion is to have the system be vigilant, so you need to keep an eye on 

people who might be at risk. Ancak, öyle sanıyorum ki müdahale-sonrasının 

bulaşma riskini azaltacak en merkezi dengeleyici olan eylemi, sistemi tetikte tutmak, 

böylece gözünüz risk altında olabilen insanlar üzerinde olabilir. And those are 

people who were connected to the person who might have died by suicide. Ve bu 

insanlar intihar sonucu ölmüş olabilecek kimseyle bağlantılı olan insanlar. Right, so, 

friends, people in the same program, people on the same sports team, maybe people 

who come from the same community and know them and knew them well. Doğru, 

yani, arkadaşlar, aynı programdaki insanlar, aynı spor takımındaki insanlar, belki 

aynı topluluktan gelen ve onları tanıyan ve onları gerçekten iyi tanıyan insanlar. Um, 

and, and the second group are people who themselves are struggling with suicidal 

thoughts or have other serious mental illness.  

Ee, ve ikinci grup, kendileri intihar düşünceleriyle boğuşan ya da başka ciddi ruh 

sağlığı sorunları olan kişiler. So, you wanna keep an eye on those people while at the  

same time not creating a sense of hysteria or, you know, ‘we’re out of control on 

campus’. Yani, aynı zamanda bir histeri duygusu, biliyorsunuz “kampüste çığrından  

çıktık” yaratmadan gözünüzü bu insanlar üzerinde tutmak istiyorsunuz. So, it’s, it’s 

a very very tricky balancing act of keeping an eye on people but not, you know… 

Yani bu, insanlara göz kulak olmak ama bir yandan da olmamak gibi çok çok  

ustalıklı bir dengeleyici iş…. I use this image very often and talking about this. Bu 

konudan söz ederken sıklıkla şu imgelemi kullanıyorum. If, if you imagine with, um,  

an 8-year old child or 10-year-old child, if you went up to them as a parent or, you  

know, even a clinician, and every fifteen minutes ask them if they were okay. Eğer,  

eğer 8 ya da 10 yaşında bir çocuğun yanına bir ebeveyn ya da, biliyorsunuz, hatta bir  

klinisyen olarak gittiğinizi ve her 15 dakikada bir iyi olup olmadığını sorduğunuzu  

hayal ederseniz. Right, you can imagine within a pretty short time they’d be terrified  

that you obviously think they’re not okay.  Doğru, çok kısa bir süre içinde, belli ki  
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onların onların iyi olmadığını düşünüp ödlerinin kopacağını hayal edebilirsiniz. So, 

so, you, you don’t wanna convey that you feel like, you know, everyone’s falling 

apart or that everyone’s in crisis. Yani, yani, biliyorsunuz, herkes dağılıyor ya da 

herkes krizde gibi hissettiğinizi aktarmak istemezsiniz. What you wanna convey, 

and, and this’s been I think an important message through Covid as well, and I think 

we’ve at least in the States, I believe we’ve done a pretty bad job of this. Aktarmak 

istediğiniz, ve, ve bu sanırım en azından Amerika Birleşik Devletleri’nde, Covid le de 

ilgili önemli bir mesaj olmuştur ve bence bu konuda berbat bir iş yaptık. We haven’t 

conveyed that, this is difficult, but people are resilient and, you know, can get 

through tough stuff. Şu mesajı aktarmadık; bu zor, ama insanlar dayanıklıdır ve, 

biliyorsunuz, zorlukları aşabilirler. And that help is available and, you know, reach 

out for support if you need it, but we have a conviction, our underlying conviction is 

people can get through hard times, even kids. Ve bu yardım var ve, biliyorsunuz, 

gerek duyarsanız yardıma ulaşabilirsiniz, ancak insanların, hatta çocukların zor 

zamanları aşabileceği inancına dayanan bir kanaatimiz var. And historically people 

have gotten through hard times. Ve tarihsel olarak insanlar zor zamanlar geçirdiler.  

There’ve been difficult periods in history and, and it’s almost like when you read the 

reports in the media about oh my God, you know, kids have not been at a face to face 

class for eight months, how will they ever get through this? Tarihte zor dönemler 

oldu ve, ve sanki medyada okuduğunuz “Aman Tanrım, biliyorsun, çocuklar sekiz 

aydır yüz yüze sınıfta değiller, nasıl atlatacaklar bunu?” haberleri gibi.  

People have been, you know, refugees, and, you know, been in the middle of war 

situations, and, you know, gone through some pretty pretty difficult times and yes, 

it, you know, it, it leaves impact, and it leaves consequences, and it might even  

leave scars. İnsanlar, biliyorsunuz, mülteci oldular, ve biliyorsunuz, savaş durumları 

ortasındaydılar, biliyorsunuz, çok çok zor zamanlardan geçtiler ve evet, tüm bunlar  

etki bırakıyor ve bazı sonuçları oluyor ve hatta yaralar bile bırakabiliyor. But that  

doesn’t mean you can’t get passed it. Ama bu, atlatamayacağınız anlamına gelmez.  

So, um, sorry for getting on a soapbox here but um, it’s, it really is the same idea  
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about contagion. Yani, ee, burada sazı elime aldığım için üzgünüm ama ee, bu 

aslında bulaşma için de geçerli. Yes, our, our community is going through a difficult 

time but we’re gonna provide support, we’re here for you, and we have the 

conviction that we’re gonna get through this together are the things you need to 

communicate. Evet, topluluğumuz zor bir zamandan geçiyor ama bizler destek 

sağlayacağız, sizler için buradayız ve bunu hep birlikte atlatacağımıza inanıyoruz 

gibi şeyler iletmeniz gerek. Now, how you communicate that through virtual spaces, 

I haven’t the foggiest idea actually. Şimdi, bunu sanal ortamlarda nasıl iletiriz, 

aslında en ufak bir fikrim yok. You know, listen, I think you could come up with, 

you, you have for friends of somebody, you know, if there’s been, um, a suicide on 

the campus, you try to make yourself available to the friends in the way you would 

go to their residence hall floor to speak to them. Biliyorsunuz, dinleyin, birşeyler 

ortaya çıkaracaksınız sanıyorum, siz, birinin arkadaşları için, biliyorsunuz, eğer 

kampüste bir intihar olmuş olsa, nasıl kaldıkları yurda gidip onlarla konuşacak 

idiyseniz o şekilde kendinizi arkadaşlarınıza erişilebilir kılmaya çalışıyorsunuz. You 

do it on a virtual platform if you can’t, you know, if you can’t do it in person. Eğer, 

biliyorsunuz, yüz yüze yapamayacaksanız, bunu sanal bir platformda yapacaksınız. 

Um, you know, forced debriefing is not helpful, you know, but letting people know 

information, again enough information to them, for them to not begin to develop 

conspiracy theories.  

Ee, biliyorsunuz, zorla insanları konuşturmak yardımcı olmaz, ama insanları  

bilgilendirmek, yine onlara yetecek kadar bilgi vermek, komplo kuramları 

geliştirmeye başlamamaları için. If you keep all the information shut down, people 

start to think something sinister happen. Tüm bilgiyi kapatırsanız, insanlar kötü 

birşeyler olduğunu düşünmeye başlar.  

 

Ayşen Darcan: Yes, they fill the gap. Yes. Evet, boşlukları doldururlar. Evet.  

Victor Schwartz: Right. Doğru. They fill the gap usually with a manner worse than  

what, you know, what the reality is. Boşluğu genellikle gerçekte olduğundan daha  
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kötü bir şekilde doldururlar. So, you wanna give enough information and also, you 

know, obviously, it depends on what the family’s wishes are, and, you know, what 

the friends’ wishes are. Dolayısıyla, yeterince bilgi vermek istersiniz ama bu aynı 

zamanda, biliyorsunuz, belli ki ailenin [bilgi akışıyla ilgili] isteklerine, ve 

biliyorsunuz, arkadaşların isteklerine bağlıdır. So, you need to be able to balance all 

of those considerations, but, again, it’s, it’s enough to be supportive and enough 

vigilance to, you know, to be aware of what’s going on without falling into that 

asking everybody every fifteen minutes if they are okay. Bu nedenle, tüm bu 

hususları dengeleyebilmeniz gerekir, ancak yine de, bu, herkese onbeş dakikada bir 

iyi olup olmadıklarını sormadan ne olup bittiğinin farkında olmak için yeterince 

destekleyici ve yeterince tetikte olmaktır. Because you are then conveying that you, 

you don’t think they are OK. And, and you don’t wanna communicate that message 

to them. Çünkü, o zaman aktarmış olursunuz ki siz onların iyi olmadığını 

düşünüyorsunuz. Ve, ve onlara bu mesajı aktarmak istemezsiniz.  

 

Ayşen Darcan: Yes. Gizem. Evet, Gizem 

 

Gizem Toska: I really do appreciate what you are saying to especially, you know, as 

the mental health providers to remember the resiliency part. Bu paylaştıklarınızı 

gerçekten takdir ediyorum, özellikle de ruh sağlığı çalışanlarına psikolojik sağlamlığı  

anımsatmanızı. Right, that, that, our nervous systems are quite, um, triggered 

anyways.  Doğru, şu, şu, sinir sistemimiz zaten oldukça, ee, tetiklendi. And when a 

suicide happens on campus, definitely the mental health professionals are, are, that 

group, that is impacted as well. Right, so… Ve, kampüste bir intihar gerçekleştiğinde 

ruh sağlığı uzmanları da kesinlikle bundan etkilenen grupta. Doğru, yani… 

 

Victor Schwartz: So, that’s the, the problem I have with the, you know, this motto of 

trauma-informed therapy, it, it sorts of conveys that the person is only the result of  

their trauma. Öyle, benim travma-odaklı terapinin bu düsturuyla ilgili sorunum da  
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bu: Kişiye yalnızca travmasının sonucu olduğu gibi bir mesaj veriliyor. 

 

Ayşen Darcan: Yes. Evet.  

 

Victor Schwartz: But your psychology is more complicated than that and, and you’re 

actually conveying an extremely destructive message to the person. Ama, ruh haliniz 

bundan daha karmaşık ve aslında [böyle diyerek] kişiye son derece yıkıcı bir mesaj 

veriyorsunuz.  

 

Ayşen Darcan: Yeah. Evet.  

 

Victor Schwartz: Yeah, what about, you know, the teacher or grandparent who is 

actually nice to you. Evet, Peki ya, biliyorsunuz, size karşı gerçekten iyi olan 

öğretmeniz ya da büyükanne ya da büyükbabanıza ne demeli? That, didn’t that have 

any impact? Bunun hiç bir etkisi olmadı mı? It’s not just about what trauma you’re 

experiencing. Durum [iyi-oluşunuz] yalnızca yaşadığınız travmadan ibaret değil.  

 

Ayşen Darcan: I’m glad you said that. İyi ki bunu söyledin. Yes. Evet.  It’s a very 

reductionistic, you know, as if like you don’t, you know, consider all the rest, like  

human beings are much more complex than that thank God. Bu çok indirgemeci [bir  

yaklaşım], sanki diğer şeyleri göz önünde bulundurmuyormuşsun gibi; insanlar, 

Tanrıya şükür, bundan çok daha karmaşık.  

 

Victor Schwartz: Yes, that’s right. Evet, bu doğru. And, and we, you know, we 

should as therapists fall into this, um, the sky is falling down, it’s so terrible and, and  

everybody’s suffering. Ve, ve biz, bilirsiniz, terapistler de buna çabuk kapılıyoruz, ee,  

gökyüzü yere düşüyor, öyle korkunç ki, ve herkes acı çekiyor. Yes, it’s hard, people  

are, you know, experiencing a tremendous amount of stress. Evet, zor, insanlar,  

muazzam oranda baskı altındalar. Um, and certainly, if you, you had family  
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members who’ve lost jobs or, you know, been ill or, you know, lost their lives. but 

that’s still, you know, relatively small percentage of people and for those who’ve 

been, you know, basically okay, it’s tough.  Ee, ve kesinlikle, eğer aile bireylerinizden 

işini kaybeden ya da, biliyorsunuz, hastalanan ya da hayatını kaybedenler varsa, 

ama yine de, biliyorsunuz, bunlar nispeten küçük yüzdelikte insanlar ve bu 

yaşantılardan geçmişler için, biliyorsunuz, özde iyiler, [ama] zor. But, you know, we, 

we shouldn’t over, we should help people actually keep that balance and their 

perspective. Ama, biliyorsunuz, biz, teslim olmamalıyız, insanların gerçekte bu 

dengeyi ve bakış açılarını korumalarına yardımcı olmalıyız. 

 

Ayşen Darcan: That’s a great point, yes. Evet, bu müthiş bir nokta.  

 

Victor Schwartz: Recognize we have life histories that are, you know, more than this. 

Bundan daha fazlası olan yaşam tarihçelerimiz olduğunun farkına varın. There’s 

actually early data that older people were psychologically having an easier time 

during Covid than younger people because they realize stuff goes wrong. Aslında 

Covid sürecinde yaşlı insanların psikolojik olarak gençlere göre daha az 

zorlandıklarına dair erken veriler var çünkü işlerin ters gidebildiğini biliyorlar. 

 

Ayşen Darcan: Perspective. They have got perspective and wisdom. Bakış açısı. 

[Doğru] bakış açısı ve bilgeliğe sahipler.  

 

Victor Schwartz: Yeah. Right. Evet. Doğru. You have historical, right, you have 

historical, your denominator of, of bad life experiences is probably, you know, 

bigger. Tarihsel olarak, değil mi, tarihsel olarak, kötü yaşam deneyimlerinizin 

paydası büyük olasılıkla, biliyorsunuz, daha büyük.  

 

Ayşen Darcan: That’s right. Yes, yes. Bu doğru, evet, evet. There are like, so what, we  

have seen so many horrible situations. Sanki, ne yani, ne korkunç durumlar  
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görmüştük gibi. Yes, that’s exactly right. Evet, tamamen doğru. Perspective like 

you’re saying or like seeing the big picture, exactly. Dediğin gibi, bakış açısı ya da 

büyük resmi görebilmek gibi, tamamen.  But I think Gizem, we need to wrap up, 

right? Ama Gizem sanıyorum ki toparlamamız gerekiyor, değil mi? 

 

Gizem Toska: Yes, if it was up to me, I would keep talking for definitely at least 

another hour. Evet, bana kalsa kesinlikle en az bir saat daha konuşmaya devam 

ederdim. Um, but our time is up, and we really sincerely thank you so much. Ee, ama 

zamanımız doldu ve size gerçekten, içtenlikle çok teşekkür ederiz. Thank both of you 

so much for making this space happen. Bu alanı açılmasını mümkün kıldığınız için 

ikinize de teşekkürler. And we look forward to sharing this recording, um, with the 

participants of the symposium. Ve bu kaydı sempozyum katılımcılarıyla paylaşmak 

için sabırsızlanıyoruz. 

 

Victor Schwartz: That’s a pleasure to speak with you. Sizlerle konuşmak benim için 

bir zevkti.  

 

Ayşen Darcan: Yes, pleasure to and what a, you know, see, this is one of the 

advantages of pandemic. I haven’t spoken with Victor so long, this just brought us  

together. Evet, zevkle ve de, biliyorsunuz, bakın, bu pandeminin avantajlarından 

birisi. Victor ile çok uzun bir süredir konuşmamıştım, bu şimdi bizi bir araya getirdi. 

 

Gizem Toska: Nor I would ever get to meet with you, um, if the pandemic, with 

both of you, if the pandemic did not happen. Aynı şekilde, eğer pandemi olmasaydı, 

ben ikinizle de tanışamazdım. 

Victor Schwartz: You know, flight to Turkey is a, that’s a long flight. This is much 

easier. Bilirsiniz, Türkiye’ye uçuş, oldukça uzun bir uçuş. Bu çok daha kolay.  

Ayşen Darcan: Next time, hopefully, you can visit with your wife. Bir dahaki sefere, 

umarım eşinle ziyaret edebilirsiniz. 
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Victor Schwartz: I hope so, I hope so. I’m looking forward. Umarım, umarım, Dört 

gözle bekliyorum.  

Ayşen Darcan: That would be great. Müthiş olur.  But thank you Victor for your 

time, for your amazing input and, you know, um, this has been, um, extremely 

helpful. Ama, zamanın ve inanılmaz katkın için teşekkürler Victor, ee, çok yararlı 

oldu. 

 

Victor Schwartz: My pleasure. Be well everybody. Benim için zevkti. Herkese iyi 

dilekler.   

 

Gizem Toska: Great, thanks, take care. Müthiş, teşekkürler, kendinize iyi bakın.  

 

Victor Schwartz: Bye bye. Hoşçakalın.  

 

Gizem Toska: Bye bye. Hoşçakalın. 

… 
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(29)  

Uzaktan psikiyatrik acil müdahale ve önleyicilik 

SERAP ÇAKICI ALPASLAN,  Psikiyatri Uzmanı, Boğaziçi Üniversitesi 

Pandemi ile birlikte münferit kullanılan çevrimiçi görüşmeler rutin bir hal almıştır. 

Boğaziçi Üniversitesinde de klinik birimlerin işleyişleri bu yönde devam etmektedir. 

Klinisyenler bu yeni klinik değerlendirme yönteminin inceliklerini öğrenmeye 

çalışırken zorluklarıyla da karşılaşmaktadırlar. Doğru ruhsal değerlendirme yapmak 

kadar önemli bir konu, acil durumların ele alınması ve müdahalesidir. Acil 

durumlara uzaktan müdahalede aile, diğer sosyal destek sistemlerinin harekete 

geçirilmesi ve kişinin bulunduğu yerdeki yerel sağlık kuruluşlarını etkili olarak 

sürece dahil edilmesi faydalı ve kullanılan bir yöntem haline gelmiştir. Uzaktan 

tedavilerde ilaç temini ile ilgili zorluklar da aşılması gereken bir başka soruna 

dönüşmüştür. Dünyada ve ülkemizde pandemi sonrası literatüre genel bakışta ergen 

gruplarında ruh sağlığı bozukluklarının ve intihar riskinin arttığı yönünde yayınlara 

rastlanmaktadır. Kişilerin bizzat enfeksiyon süreçleri, yakın kayıpları, ekonomik 

güçlükler, sosyal izolasyon gibi etiyolojik faktörler sorumlu tutulmaktadır 

(Branquinho ve ark., 2020; Orgiles ve ark., 2020; Zhou ve ark., 2020 ). Öte yandan 

üniversitemiz kliniklerindeki gözlem başvuruların ve merkeze intihar riskiyle 

başvuru sayılarının azaldığı yönündedir. Bu konuda kişilerin aile evinden aldıkları 

destek zaman zaman avantaj ve dezavantaja dönüşmektedir. Polikliniğe yansıyan 

sayıca değişiklikler düşündürmektedir. Kampüs yaşantısında ve üniversite 

popülasyonunda ruh sağlığı alanında önleyicilik ve ruh sağlığı sorunlarına yönelik 

farkındalık önemli yer tutmakta, çoğu vakit tedaviden daha kolay, hızlı ve 

maliyetinin düşük olduğu görülmektedir (Gültekin, 2010). Öte yandan pandemi 

sürecinde önleyiciliğin çeşitli gerekçelerle geri planda kaldığı ve çoğu zaman 

vakalara müdahalenin öne çıktığı gözlenmektedir. Pandemide de önleyicilik ve 

üniversitenin bileşenleri arasında farkındalık konusunu gündemde tutmak önemini 

korumalıdır. 

Anahtar sözcükler: acil durumlar, uzaktan müdahale, önleyicilik 

Bağlantı: https://youtu.be/aM_FfQnebCI 

...  
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(29)  

Tele-leşen psikiyatrik yardımın ete kemiğe bürünen sınırları, krize müdahalede yeni 

tecrübeler 

GÖRKEM YILMAZ, Psikiyatri Uzmanı, Boğaziçi Üniversitesi  

Ruhsal yardımın önemli bir parçası olan psikiyatrik değerlendirme uzaktan ve 

çevrimiçi erişimle olduğunda zaman ve mekan kaynaklı kısıtlılıkları azalır. Bununla 

birlikte uzaktan erişim farmakoterapilerin uygulanmasını hekim için 

kolaylaştırmamaktadır. “Aynı fiziksel mekanda fiziksel bir aradalık içinde gelişen 

hekim muayenesi” haricindeki görüşme ve değerlendirme biçimleri hakkında 

tanımlayıcı ve yapılandırıcı kanuni düzenlemenin bulunmaması, özellikle acil 

durumlarda uzaktan erişimle hekimin müdahale yetkisi/yetkisizliği açısından ele 

alınması gereken önemli bir konudur. Psikiyatrik kategorik tanısal yaklaşımda ayırıcı 

tanıyı dışlamak için beden sağlığınının tespit edilmesi gerekliliği, benzer şekilde 

psikotrop ilaç başlama öncesinde ve/veya ilaç takibinde elektrokardiyografi ya da 

kan tahlilleri gibi gerekli ölçümlerin sağlanmasında ortaya çıkacak zorluklar uzaktan 

değerlendirebilmenin asgari koşullarını belirleme açısından ele alınması gereken 

diğer önemli konulardır. Ülkemizde psikotrop ilaçların yalnızca reçete karşılığında 

eczanelerden temin edilebilmesi, elektronik bir renkli reçetenin çevrimiçi görüşme 

akabinde düzenlenmesi üzerine olan idari sorunlar hastanın tedaviye erişimine engel 

teşkil edebilmektedir.  Tamamlanmış bir intihar girişimi sonrası hızla gelişebilecek 

intihar bulaşına karşı kırılgan/incinir kimselerin hızla tespit edilmesi konusunda 

olmasa da, incinirliği geçmiş psikiyatrik durumlarından kaynaklandığı tespit edilen 

kişilerin risk analizi, takibi ve stabilizasyonu konusunda psikiyatriste önemli 

görevler düşmektedir. Yaşam güvenliğine tehdit saptandığı durumlarda uzaktan 

erişim, kişinin acil serviste psikiyatrik yardım alabilmesi için öncesinde motivasyonel 

olabilecek, kişiye ve yakınlarına rehberlik edebilecek “yerinde kriz müdahalesi” 

imkanı sunabilir.  

Anahtar sözcükler: telepsikiyatri, krize müdahale, intihar 

Bağlantı: https://youtu.be/aM_FfQnebCI 

… 
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GÜN 2, KONU 7:  

Danışmanlıktan Yararlanan Üniversite Öğrencisi 

Gözünden Danışmanlık Merkezi 
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(30) 10T-1 

Öğrenci gözünden çevrimiçi danışmanlık 

CEYDA CİHAN AYDOĞDU, Klinik Psikolog; Özge Tok, Abdullah Gül Üniversitesi 

Covid-19 sürecinde yaşanılan belirsizlik birçok insanda çeşitli psikolojik sorunların 

ortaya çıkmasına neden olmuştur. Toplum genelinde intihar, yaygın kaygı 

bozukluğu ve depresyon oranlarında yoğun bir artış gözlenmiştir. Bu dönemde 

üniversite öğrencilerinin de kaygı ve stres düzeyleri artmış, üniversiteye bağlılık, 

derslere odaklanma ve motivasyon düzeyleri düşüş göstermiştir (Bekaroğlu & 

Yılmaz, 2020). Üniversitelerin uzaktan eğitime geçtiği Mart 2020 tarihinden itibaren 

üniversitemiz (AGÜ) Psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimine başvuruda 

bulunan öğrencilerin de başvuru nedenleri arasında kaygı ve stres bozuklukları 

sıklığının arttığı görülmüştür. Öğrenciler üniversitemiz danışmanlık desteği başvuru 

formunda derslere yönelik dikkat ve motivasyon kaybı, stresle başa çıkmada zorluk, 

uyku ve yeme düzensizliği ile fiziksel ve sosyal aktivitelerde isteksizlik gibi sorunlar 

yaşadıklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin görüşmeler sonrasında doldurdukları geri 

bildirim formları ile katıldıkları seansların yaşadıkları sorunların düzeylerinde 

azalmaya, sorunlarla baş etme güçlerinin artmasına ve geleceğe yönelik olumlu bakış 

açıları kazanmalarına katkı sağladığı belirlenmiştir. Uygulanan çeşitli terapi 

yaklaşımlarının (BDT, EMDR, KSÇOT) yanında artan ölüm oranları ile birlikte 

öğrencilerin yas süreçlerine destek olabilmek amacıyla yas terapisi yaklaşımlarının 

da etkililiğine dair olumlu yorumlar danışmanlık süreci geri bildirim formlarında 

açık bir şekilde belirtilmiştir. Ayrıca mindfullness tekniklerinden olan nefes ve 

meditasyon egzersizlerinin öğrenciler tarafından sıklıkla kullanıldığı ve günlük 

yaşantılarında stres ve kaygılarını yönetmede faydalı olduğu doldurdukları formlar 

sonucunda ortaya çıkmıştır. Yüz yüze danışmanlığın etkililiğini yadsımamakla 

birlikte pandemi döneminde çevrimiçi danışmanlık öğrencilere gerekli desteğin 

sağlanması için olumlu bir hizmet olarak şekillenmiştir.  

Anahtar sözcükler: pandemide öğrenci psikolojisi, çevrimiçi danışmanlık, 

geribildirim  

Bağlantı: https://youtu.be/CF9IUjyey44 
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(31) 10T-2 

Üniversite öğrencilerinin çevrim içi eğitime ve iyilik hallerindeki değişikliklere 

ilişkin görüşleri  

FİDAN KORKUT OWEN,  Prof. Dr. Bahçeşehir Üniversitesi ve Deniz Albayrak 

Kaymak, Doç. Dr. Boğaziçi Üniversitesi 

Bu çalışma pandeminin başlamasıyla dersleri çevrimiçine alınmış üniversite 

öğrencilerinin görmekte oldukları eğitime yönelik görüşlerini ve iyilik hallerini 

incelemek amacıyla yürütülmüştür. Bir kitle dersini alan toplam 371 gönüllü 

öğrencinin katıldığı araştırmada veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen, dokuz 

soruluk bir Kişisel Bilgi Formu (KBF) ve beş boyutlu İyilik Hali Yıldızı Ölçeği 

(Korkut-Owen, Doğan, Demirtaş-Çelik ve Owen, 2016) ile toplanmıştır. Sunuda 

KBF’den elde edilen bulgular paylaşılacaktır. Yapılan ön incelemeler, çevrim içi 

eğitimin etkililiğinin büyük ölçüde dersine (f=330, %88.9) ya da öğretim üyesine 

(f=306, %82.5) göre değiştiğini ve çevrim içi ve yüz yüze eğitimin ikisinin de iyi ve 

kötü yanları olduğunu (f=347, %93.5) göstermiştir. Öğrencilere seçme şansları olsa 

neyi dileyecekleri sorulduğunda, çoğunluğu (f=173, %46.6) karma (yüz yüze ve 

çevrim içi birlikte), önemli bir kısmı (f= 168, %45.3) yüz yüze, çok küçük bir kısmı (f= 

30, %8.1) çevrim içi eğitim yanıtlarını vermişlerdir. Bu süreçte iyilik hallerinin beş 

boyutunda nasıl olduklarına ilişkin olarak sorularda “kötüye gitti” seçeneğini 

işaretleyenlerin oranları sırasıyla fiziksel (f= 238, %64.2), bilişsel (f= 235, %63.3), 

duygusal (f=204, %55), sosyal (f=159, %42.9) ve anlamsal (f=139, %37.5) biçiminde 

yayılmıştır. Bu durumda en çok işaretlenen seçeneğin bu olduğu görülmektedir. Öte 

yandan iyilik halleri için “iyiye gitti” diyenlerin oranları sırasıyla anlamsal (f=108, 

%29.1), bilişsel (f=66, %17.8), fiziksel (f= 58, %15.6), duygusal (f=55, %14.8) ve sosyal 

(f=55 (%14.8) olmuştur. İyilik hallerini “fazla değişmedi” olarak değerlendirenlerin 

oranları ise %19-42 arasında değişmiştir. Sunumda bu bulgular tartışılacak, 

katılımcıların durumlarını açıklamaya yönelik açık uçlu sorulara vermiş olduğu 

yanıtlardan bazı çarpıcı örnekler paylaşılacak ve önleyici psikolojik danışma 

hizmetlerine yönelik öneriler sunulacaktır.  

Anahtar sözcükler: çevrimiçi eğitim, iyilik hali, üniversite öğrencileri  

Bağlantı: https://youtu.be/CF9IUjyey44 
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(32) 10T-3 

Covid-19 sürecinde üniversite öğrencileri: Kariyer ihtiyaçları, engelleri, destek 

mekanizmaları  

Hasan Eşici, Ahmet Ayaz, Esra Eker Durmuş, YEŞİM KONCA ÇOBAN, Yüksek 

Lisans Öğrencisi, Şehit İsmail Daler Ortaokulu; Volkan Güldal, Kübra Kutluca  

Araştırma kapsamında üniversite öğrencilerinin pandemi sürecinde kariyer gelişim 

süreçleri olgu bilim yöntemi kullanılarak derinlemesine incelenmiştir. Bu bağlamda 

oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden 

ve farklı sınıf düzeylerinde öğrenim gören 17 üniversite öğrencisi ile telefon 

üzerinden görüşme yapılmıştır. Aynı zamanda bu form üzerinden çevrimiçi ortamda 

69 öğrenci üzerinden veri toplanmıştır. Toplanan veriler Maxqda 20 programı 

üzerinden içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda üniversite 

öğrencilerinin kariyer gelişimleriyle ilgili üç ana tema tespit edilmiştir. Bunlar: 

kariyer ihtiyaçları, kariyer engelleri ve kariyer destek mekanizmaları olarak 

kavramsallaştırılmıştır. Bu araştırma ile kriz dönemlerinde öğrencilerin kariyer 

gelişimlerinin nasıl desteklenebileceğine yönelik teorik ve uygulamada 

kullanılabilecek sonuçlar elde edilmiştir. Araştırma kapsamında üniversite psikolojik 

danışma ve kariyer merkezlerinde uygulamaya yönelik öneriler sunulmuştur.  

Anahtar sözcükler: kariyer psikolojik danışmanlığı, uzaktan eğitim, Covid-19  

Bağlantı: https://youtu.be/CF9IUjyey44 
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(33) 10T-4 

Sahadan bir destek uygulaması: İş insanlarıyla çevrimiçi buluşmalar  

ÖZGE TOK, Öğretim Görevlisi, Klinik Psikolog ve Ceyda Cihan Aydoğdu, Abdullah 

Gül Üniversitesi 

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Öğrenci Dekanlığı bünyesinde faaliyet gösteren 

Rehberlik biriminin üniversite öğrencilerine yönelik proaktif, koruyucu ve önleyici 

yaklaşımlar çerçevesinde gerçekleştirdiği alandan iş uzmanlarıyla öğrencileri 

buluşturduğu uygulama tartışılacaktır. Pandemi döneminde psikolojik danışmanlık 

desteğinin yanında rehberlik birimi tarafından öğrencilere sağlanan bu destek ile 

öğrencilerin akademik başarılarına yönelik motivasyonlarını artırtmak, geleceğe 

yönelik kaygılarını ve kariyerlerine yönelik yaşadıkları belirsizlikleri azaltmak 

amaçlanmıştır. Uygulama çerçevesinde Ticaret Odası ve Sanayi Odasına kayıtlı iş 

insanları ile iş birliği yapılarak üniversitemiz öğrencilerine gelecekteki kariyerlerine 

yönelik danışmanlık desteği sağlanmıştır. Bu bağlamda alanlarında hâlihazırda 

yeterli mesleki deneyim ve donanıma sahip iş insanlarına öğrencilerin sosyal ve 

profesyonel gelişimlerine destek olabilmeleri için birimimiz uzmanları tarafından 

eğitim verilmiştir. Eğitim içeriği etkili iletişim becerileri, 5 yaşam formunun 

uygulanması, SWOT analizi, meslek değerleri, planlar ve gelecek yönetimi alt 

başlıklarından oluşmaktadır. Eğitime ek olarak katılımcılara yönelik hazırlanan 

kitapçıkta uygulanması önerilen 5 görüşmenin yapılandırılmış içerikleri ve gerekli 

formlar paylaşılmıştır. Aynı şekilde programa katılmak için gönüllü olarak başvuran 

öğrencilere de program içeriği hakkında detaylı bilgi verilmiştir. Eşleştirilen öğrenci 

ve iş insanlarından her görüşme sonrası değerlendirme formları aracılığı ile 

geribildirimler alınmıştır. Pandemi döneminde çevrimiçi platformlarda iş insanları 

ile birebir görüşme fırsatı bulan öğrencilerden aldığımız süreç değerlendirme 

formlarında öğrenciler akademik motivasyonlarında yükselme ve gelecekteki kariyer 

hayatlarına yönelik kaygılarında azalma ifade etmişlerdir. Ayrıca öğrencilerin sürekli 

aynı uyanlara maruz kaldığı Covid-19 sürecinde farklı kişilerle iletişim halinde 

olmaları, yalnızlık ve soyutlanmışlık hissini azaltarak streslerini yönetmelerinde 

faydalı olmuştur.  

Anahtar sözcükler: destek programı, koruyucu önlemler, kariyer desteği  

Bağlantı: https://youtu.be/CF9IUjyey44 
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(34) 10T-5 

Yılmazlık temelli grupla psikolojik danışma uygulamasının Covid-19 risk 

grubundaki üniversite öğrencilerinin iyi oluş düzeylerine etkisi  

ESRA EKER DURMUŞ, Araştırma Görevlisi; İsmail Hakkı Tomar, Hasan Kalyoncu 

Üniversitesi  

Covid-19 pandemi sürecinde üniversite öğrencileri sosyal izolasyon, düşük 

akademik motivasyon ve kariyer geçiş sürecinde yaşanan zorluklar gibi nedenlerden 

dolayı toplumdaki en hassas gruplardan birini oluşturmaktadır. Bu çalışmanın 

amacı, üniversite öğrencileri ile gerçekleştirilen ön test-son test kontrol gruplu 

yılmazlık temelli grupla psikolojik danışma programının öğrencilerin iyi oluş 

düzeyleri üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırma grubu 2020-2021 Eğitim- 

Öğretim bahar döneminde eğitimine devam eden 8 deney, 8 kontrol olmak üzere 

toplam 16 Eğitim Fakültesi öğrencisinden oluşmaktadır. Deney grubu 2 erkek 6 

kadın öğrenciden, kontrol grubu ise 1 erkek 7 kadın öğrenciden oluşmaktadır. 

Çalışmada veri toplama aracı olarak İyi Oluş Ölçeği (Telef, 2013) ve Olumlu Gelecek 

Beklentisi Ölçeği (İmamoğlu, 2001) kullanılmıştır. Çalışma 6 oturum olarak 

planlanmıştır. Verilerin analizinde Mann Whitney U testi kullanılmıştır. İyi oluş ve 

olumlu gelecek beklentisi puanları ön test analizi sonucunda gruplar arasında 

anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Çalışmanın uygulama kısmı devam ettiği 

için gruplar arasındaki son test ve gruplar içi ön test-son test farkına dair bir bulguya 

yer verilememektedir.  

Anahtar sözcükler: yılmazlık becerileri, grupla psikolojik danışma, Covid-19  

Bağlantı: https://youtu.be/CF9IUjyey44 
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(35) 11T-1 

MARPAM (Marmara Üniversitesi) akran danışmanlığı modeli  

NİLGÜN CANEL, Doç. Dr., Marmara Üniversitesi 

Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma 

Merkezi'nin dört yıldır uygulanmakta olan MARPAM akran danışmanlığı modelinin 

uygulama basamakları ve korona sürecindeki çevrimiçi uygulama tecrübesi 

paylaşılacaktır. MARPAM Modeli bütünüyle Marmara Üniversitesi için tasarlanmış 

özgün bir modeldir. Programda, üniversitemizin öğrencilerine ihtiyaç duydukları 

alanlar doğrultusunda destek sunmak, üniversitemizde mümkün olduğunca çok 

sayıda öğrenciye ulaşmak, psikolojik danışman kimliğini üniversitenin diğer 

bölümlerindeki öğrencilere tanıtmak, psikolojik danışmanlık öğrencisinin problem 

çözücülüğünü ve üretkenliğini arttırmak, öğrencilerimizin bireyle psikolojik danışma 

ve gurupla psikolojik danışma uygulamaları derslerinden önce tecrübe 

kazanmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. MARPAM’ın, modeli, Covid-19 sürecine 

uyarlanarak çevrimiçi ortama taşınmıştır. Bu sunumda amacımız akran danışmanlığı 

modelimizin tamamen öğrenci katılımıyla oluşan ve işleyen sürecini tanıtmak, 

etkileşimli model yapısını tanıtmak ve çevrimiçi uygulama deneyimimizi 

paylaşmaktır. 

Anahtar sözcükler: akran danışmanlığı, psikoeğitim grubu  

Bağlantı: https://youtu.be/R6U35CrkQuc 
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(36) 11T-2 

Uzaktan mentorluk-akran danışmanlığı  

PELİN ATASOY, Psikolojik Danışman, Sabancı Üniversitesi  

Mentorluk Programları çeşitli şekillerde uzun yıllardır üniversitelerin özellikle yeni 

girişli öğrencilerin üniversite sistemine ve kampüs yaşamına geçiş süreçlerini 

kolaylaştırmada çok önemli bir rol üstlenmekte. 2020 Güz döneminde pandeminin 

getirdiği kendine özgü zorluklar nedeniyle bu programın işlevi daha da kritik bir hal 

aldı. Bu sunumda Sabancı Üniversitesi’nde 2020 Güz Döneminde üniversiteye yeni 

başlayan öğrencilere yönelik yapılan uzaktan-çevrimiçi-mentorluk programının 

içeriği, yapısı, yaşanan zorluklar ve programın etkililik sonuçları paylaşılacaktır.  

Anahtar sözcükler: mentorluk, akran destek, önleyici çalışma  

Bağlantı: https://youtu.be/R6U35CrkQuc 
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(38) 11T-3 

Trakya Üniversitesi e-oryantasyon programı  

SEDA DONAT BACIOĞLU, Doktor Öğretim Üyesi; Cansel Merttürk, Zilan Akbulut, 

Trakya Üniversitesi  

Bu çalışmada uzaktan eğitim sürecinde üniversiteye yeni kayıt yaptırmış Psikolojik 

Danışmanlık ve Rehberlik 1. sınıf öğrencilerine e- oryantasyon çalışması yapılmıştır. 

Oryantasyon sürecini aynı bölümün 4. sınıf öğrencileri Topluma Hizmet dersi 

kapsamında yürütmüştür. Burada amaç, üniversiteye yeni başlayan ve pandemi 

sebebiyle uzaktan eğitime tabi kalan öğrencilerin bölüm, üniversite ve üniversitenin 

bulunduğu şehir hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayıp uyumu kolaylaştırmaktır. 

Bilgilendirmenin yanı sıra öğrencilerin tanışma ve kaynaşmalarını sağlamak 

amacıyla bir araya gelinmiş çeşitli etkinlikler (film analizi, tanışma etkinlikleri) 

yapılmıştır.  

Anahtar sözcükler: oryantasyon, uzaktan eğitim, uyum  

Bağlantı: https://youtu.be/R6U35CrkQuc 
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(39) 11T-4 

Akademik Başarı ve Hayat Becerileri (ALIS 100) dersinin uzaktan eğitime 

uyarlanması  

PINAR ÖZBEK, Öğretim Görevlisi, Koç Üniversitesi  

ALIS 100, Koç Üniversitesi’nde 2010 yılından bu yana tüm lisans öğrencilerinin ilk 

yıllarında aldığı öz farkındalık ve yaşam becerileri dersidir. Uzman psikologların 

verdiği bu derste öğrencilerin akademik, sosyal ve profesyonel hayatlarında ihtiyaç 

duyacakları hedef belirleme, zaman yönetimi, iletişim, ilişki yönetimi, stresle etkili 

başa çıkma ve takım çalışması gibi becerilerin geliştirilmesini amaçlar. Sınıf 

ortamında yaşantısal egzersizler ve takım çalışmalarının ağırlıklı olarak uygulandığı 

bu dersin uzaktan eğitime uyarlanması ve pandemi döneminde üniversiteye 

başlayan öğrencilerin ihtiyaçlarına doğrudan hitap edebilmesi için içerik ve 

yönteminde değişiklikler yapılmıştır. Ödev içerikleri öğrencilerin pandemi 

döneminde yaşadığı zorluklar karşısında psikolojik dayanıklılık geliştirmelerine 

yönelik olarak revize edilmiş, dersin yapıldığı çevrimiçi platformun sunduğu sohbet 

odası, anket gibi imkânların ders hedefleri doğrultusunda kullanımı için yeni 

egzersizler geliştirilmiş, dersin akışı öğrencilerin uzaktan eğitimdeki ihtiyaçlarını 

önceliklendirecek şekilde değiştirilmiştir. Mümkün olduğu kadar sınıf ortamı 

deneyimini simüle etmenin amaçlandığı bu çevrimiçi formatta, öğrencilerin dersin 

uzaktan verilmesi sürecinde pasif bir dinleyici olmak yerine derse yazılı ve sözlü 

olarak katılması için olanaklar arttırılmıştır. Üniversitenin sosyal ortamından uzak 

kalan ve uzaktan eğitimin zorluklarını tek başına göğüslemek durumunda kalan 

öğrencilerin birbirlerini tanıması, bağ kurması, bu dönemin getirdiği sorunlar ve 

çözüm yolları üzerine beyin fırtınası yapmaları için grup çalışması fırsatları 

artırılmıştır. Kampüste hiç eğitim almamış öğrencilerin üniversiteye aidiyet hissini 

kuvvetlendirmek için de çeşitli içerik ve yöntemler kullanılmıştır. Güz 2020 

döneminde dersi alan 119 kişinin katıldığı bir ankette öğrencilerin %63,9’u ALIS 

dersinin Koç Üniversitesi'nin bir üyesi gibi hissetmelerine, %69,7’si ALIS dersinin 

çevrimiçi eğitime uyum sürecindeki zorlukları aşmak için beceri geliştirmelerine 

yardımcı olduğunu belirtmiştir.  

Anahtar sözcükler: ilk yıl deneyimi, hayat becerileri, öz farkındalık  

Bağlantı: https://youtu.be/R6U35CrkQuc 
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(40) 11T-5 

Pandemi döneminde çevrimiçi psikososyal destek hizmeti: Bahçeşehir Üniversitesi 

örneği  

SELİN MERVE YAŞAR, Araştırma görevlisi ve Özlem Karaırmak, Prof. Dr., 

Bahçeşehir Üniversitesi  

Koronavirüsün tüm dünyada ani ve beklenmedik ortaya çıkışı günlük hayatı durma 

noktasına getirmiş ve pek çok tedbirin hızla alınmasına neden olmuştur. Ülkemizde 

de üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesi ilk alınan tedbirler arasındadır. 

Üniversite öğrencilerinin günlük hayatı birdenbire değişmiştir. Pandemiyle birlikte 

üniversite öğrencilerinde stres ve depresyon belirtilerine rastlanılmış, stres düzeyleri 

arttıkça depresyon düzeylerinin arttığı görülmüştür (Dilmen Bayar, Yaşar Can, Erten 

ve Ekmen 2021). Ülkemizde 16 Mart 2020’de başlayan pandemi süreciyle birlikte 

Bahçeşehir Üniversitesi’nde öğrenci dekanlığı ve PDR Anabilim Dalı işbirliği ile 

yabancı uyruklu öğrencileri de kapsayan çevrimiçi psikososyal destek hizmeti 

planlanmış ve hızla hayata geçirilmiştir. Kurulan psikososyal destek ekibinde, PDR 

Merkezi çalışanları ve gönüllü PDR Lisansüstü öğrencilerinin katılımıyla 15 

psikolojik danışman ve iki klinik psikolog hizmet vermiştir. Hizmet süresince ilk 

oturumlar danışanlara bilgi verilerek canlı süpervizyon ile desteklenmiştir. Görüşme 

içerikleri değerlendirilerek salgına özel en sık rastlanan bilişsel çarpıtmaların listesi 

oluşturulmuştur. Uygulamada standart belirleyebilmek için “Koronavirüs Salgını 

Sonrası Psikososyal Destek Hizmet Kılavuzu” oluşturulmuştur. Bu çalışmada 19 

Mart - 13 Ağustos 2020 tarihleri arasında yürütülen Çevrimiçi Psikososyal Destek 

Hizmeti’nin etkililiği incelenmiştir. Toplumsal Dayanıklılık Modeli temel alınarak 

planlanan psikososyal görüşmeler, 45-50 dakikalık ihtiyaca yönelik ortalama en fazla 

beş oturumluk bir süreç olarak planlanmıştır. Çevrimiçi başvuru anketi ile 69 

başvuru alınmış, 50 danışan ile 135 oturum yapılmıştır. Sürecin etkililiğinin 

değerlendirilmesinde danışanların hizmete başvuru esnasında ve hizmet sonrasında 

doldurdukları ölçek bataryası kullanılmıştır. Dil bariyeri nedeniyle yabancı uyruklu 

öğrenciler analize dâhil edilmemiştir. Kalan 40 danışanla yapılan Bağımlı Örneklem 

T-test analizi sonucunda psikososyal destek hizmeti sonrasında kaygı, negatif 

duygular ve ruminatif tepkilerinin azaldığı; psikolojik sağlamlığın anlamlı derecede 

arttığı görülmüştür.  

Anahtar sözcükler: psikososyal destek, kaygı, stres, psikolojik sağlamlık  

Bağlantı: https://youtu.be/R6U35CrkQuc 
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… 

Davetli Konuşmacı II, Prof. Dr. Ayşe Çiftçi   

Purdue Üniversitesi Eğitim Çalışmaları Bölümü Başkan Yardımcısı, Danışmanlık 

Psikolojisi 

 

Uzaktan Destek Sürecinde Çok Kültürlülük ve Sosyal Adalet 

Bu sunuda pandemi döneminde uzaktan verilen psikolojik danışma hizmetlerinde 

çok kültürlülüğün ve sosyal adaletin önemi yer alacaktır. 

Bağlantı: https://youtu.be/PxkfCWYNS-c 

... 
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(41) 13T 

Etik kurallar ve çevrimiçi psikolojik yardım  

ŞENEL POYRAZLI, Prof. Dr., Penn State Universitesi, Harrisburg  

Amerikan Psikologlar Derneği ve Amerikan Psikolojik Danışma Derneği'nin etik 

kuralları çerçevesinde, çevrimiçi psikolojik danışma verirken nelere dikkat edilmesi 

gerektiği ve etik kuralların nasıl uygulanması gerektiği sunulacaktır. Amerika'da bir 

üniversite psikolojik danışma merkezinin çevrimiçi psikolojik danışmayı, bu etik 

kurallar çerçevesinde nasıl verdiğinin üstünde durulacaktır. Üniversiteye giden bir 

danışanın vakası eşliğinde, etik kurallar açıklanacaktır.  

Anahtar sözcükler: APA, ACA, çevrimiçi, etik kurallar  

Bağlantı: https://youtu.be/PxkfCWYNS-c 

… 
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DAY 2 ENGLISH:  
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Invited Guest III, William A. Borgen, PhD 

William A. Borgen, PhD - President of the International Association for Counseling 
(IAC), Professor of Counseling Psychology Program at the University of British 
Columbia 

What Now? What Next! The Ongoing Story of Counsellor Education Amid COVID 
 
The years 2020 and 2021 have brought a myriad of unanticipated and unprecedented 
challenges. Counsellor educators and students, like so many others, have had to 
pivot – and pivot again! The COVID-19 global pandemic has impacted all of us, but 
not equally or equitably. Join Dr. Bill Borgen, President of the International 
Association for Counselling, as he examines his experiences at the University of 
British Columbia through the lens of Bronfenbrenner’s Ecological Systems Theory 
Framework as well as through his own research on career-life transitions. Leave with 
new perspective on navigating within systems that are responding to constant and 
unpredictable change. 

Link: https://youtu.be/xfObk7XrSiI 

... 
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Panel II: Counseling Education & Supervision 

Chun-Chung Choi, PhD, Associate Director and Training Director at the University 
of California Irvine Counseling Center 
Lisa A. Ferdinand, Assistant Director for Clinical Services and Supervising 
Psychologist at the University of South Florida (USF) Counseling Center 
Natasha Maynard-Pemba, PhD, Associate Director, Training Director and Clinical 
Associate Professor at the University of Florida Counseling and Wellness Center 
Jessica Del Vita, PsyD, Training Director and Supervising Psychologist at the 
Fordham University 

Discussion Frame:  
The panelists could pick and choose from the below list of questions that cover 
potential topics to reflect and discuss. 

1. How has the pandemic shifted your functioning as a training director and 
supervisor? 

2. What were the initial challenges you have resolved in time and how did you 
resolve them? 

3. What are the immediate challenges you continue to struggle with? 
4. What are the positive aspects of doing training/supervision online? What 

aspects of online work do you foresee utilizing in the future when distant 
connection is not needed as a safety measure? 

5. What is your theoretical orientation as a supervisor and how this framework 
has been facilitating your online service delivery? 

6. What are the differences across providing online training, individual 
supervision and group supervision - assuming each might have different 
challenges and advantages when conducted online? 

7. How are you coping as you have been working through various challenges 
and there are further adaptations to be made for next year? What resources 
have been helpful? 

8. What are your suggestions and recommendations for fellow trainers and 
supervisors in Türkiye regarding distant service delivery? 

Summary (by Gizem Toska): 

Panelists have reflected on how the pandemic has affected them as trainers and 
supervisors. Those in training leadership role in particular have shared the struggle 
they have had and the emotional toll they have experienced as they were tasked to 
shift the entire training system to online modality with almost no time for planning 
and as they continued to engage in training when facing uncertainty for weeks on 
end. Some of the common training and supervision struggles were identified as 
trying to balance their supportive and managerial roles, teaching how to conduct 
therapy online within the sterile world of Zoom where neither the trainees nor 
trainers can access nonverbal information, and lacking the random opportunities to 
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connect with trainees during breaks or in-between meetings if training would take 
place in person. Some of the triumphs of training counselors online were identified 
as the recognition that training groups and supervisor-supervisee pairs can still bond 
through an online training experience, expansion in creative problem-solving, ease of 
supervising therapy sessions when seeing faces of clients and counselors on the same 
screen side-by-side, and learning to be more flexible with limits. Panelists have noted 
that collegial support and sharing resources and information generously were 
helpful and much appreciated. They have agreed that getting support from 
colleagues, granting self permission to struggle and be behind with tasks, being 
compassionate towards self, and being intentional about self-care were important for 
their sustainability. Panelists also reported that while they plan to transition back to 
face-to-face training for the next academic year, they expect to have some online 
training components as well.  
 

Link: https://youtu.be/qTD2mglb_yg 

... 
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(DAY 2 CLOSING, TURKISH) 

GÜN 2, KAPANIŞ 
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Edindiklerimiz, Paylaşım ve Veda  

BÜREM ve BÜSÖD uzmanları ve Ömer Anlatan 

Tüm katılımcılar olumlu duygu ve izlenimlerini paylaştılar. Ulusal ve uluslararası 

sunumların olmasının zenginliği, salgının getirdiği kısıtlamalara karşın kimsenin 

yılmadan çalışmayı sürdürdüğünü görmenin verdiği coşku, birlikteliğin verdiği güç 

duygusu, üzerinde düşünülecek çok şeyin edinilmiş olduğu, ülkemizde yapılmakta 

olan nitelikli çalışmaların olduğunu öğrenmenin verdiği kıvanç, programda yer 

almış tüm sunumların eksiksiz gerçekleşmiş olmasının önemi ele alındı.    

Bağlantı: https://youtu.be/YfZ2PbUC2aU  
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Paylaşılan kaynaklar 

Sempozyum boyunca bazı katılımcılar, Zoom’un Chat kısmına yazarak bazı 

kaynaklar önerdiler. Bu kaynaklar paylaşıldıkları sırayla, herhangi bir düzenlemede 

bulunulmadan oldukları gibi aşağıya kopyalanmıştır:   

 

Amanvermez, Y., Zeren, S. G., Erus, S. M., & Genç, A. B. (2020). Supervision and peer 

supervision in online setting: Experiences of psychological counselors. Eurasian 

Journal of Educational Research, 20(86), 249-268. 

Buyruk Genç, A., Amanvermez, Y., Zeren, S. G., & Erus, S. M. (2019). Early 

separations: Dropout from online and face-to-face counseling (Erken ayrılıklar: 

Çevrimiçi ve yüz yüze psikolojik danışmayı yarıda bırakma). Pegem Journal of 

Education and Instruction, 9(4), 1001-1030. 

Zeren, Ş. G. (2016). Yüz yüze ve çevrimiçi psikolojik danışma: Danışanların sorunları 

ve memnuniyetleri. Eğitim ve Bilim, 40(182). 

Şerife Gonca Zeren, Psikolojik Danışmada Yeni Açılımlar ve Çevrimiçi Psikolojik 

Danışma El Kitabı. 

Zeren, Ş. G. (2014). Information and communication technology in education of 

psychological counselors in training. International Online Journal of Educational 

Sciences, 6(2). 

https://www.pegem.net/kitabevi/476309-Psikolojik-Danismada-Yeni-Acilimlar-ve-

Cevrimici-Psikolojik-Danisma-Uygulayicilar-Icin-El-Kitabi-kitabi.aspx 

https://docs.google.com/presentation/d/1y42I9TVGlmX0v1X0-1pE7y-

wzNZ1vc8ABvQpc6Pf3tc/edit?usp=sharing 

http://kendikendineyardim.anadolu.edu.tr 

https://www.youtube.com/watch?v=1j5T3On4iWY&ab_channel=Anadolu%C3%9C

niversitesi 

https://ruhsagligidernegi.org/imdat/ 

 

http://imdat.ruhsagligidernegi.org 

 

http://hemha.org/wp-content/uploads/2018/06/jed-hemha-postvention-guide.pdf 

https://www.pegem.net/kitabevi/476309-Psikolojik-Danismada-Yeni-Acilimlar-ve-Cevrimici-Psikolojik-Danisma-Uygulayicilar-Icin-El-Kitabi-kitabi.aspx
https://www.pegem.net/kitabevi/476309-Psikolojik-Danismada-Yeni-Acilimlar-ve-Cevrimici-Psikolojik-Danisma-Uygulayicilar-Icin-El-Kitabi-kitabi.aspx
https://docs.google.com/presentation/d/1y42I9TVGlmX0v1X0-1pE7y-wzNZ1vc8ABvQpc6Pf3tc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1y42I9TVGlmX0v1X0-1pE7y-wzNZ1vc8ABvQpc6Pf3tc/edit?usp=sharing
http://kendikendineyardim.anadolu.edu.tr/
https://www.youtube.com/watch?v=1j5T3On4iWY&ab_channel=Anadolu%C3%9Cniversitesi
https://www.youtube.com/watch?v=1j5T3On4iWY&ab_channel=Anadolu%C3%9Cniversitesi
https://ruhsagligidernegi.org/imdat/
http://imdat.ruhsagligidernegi.org/
http://hemha.org/wp-content/uploads/2018/06/jed-hemha-postvention-guide.pdf
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https://bau.edu.tr/haber/15552-koronavirus-dusunce-sistemimiz-bilissel-

carpitmalar-ve-psikolojik-bagisiklik 

https://pr4tb8rrj317wdwt3xlafg2p-wpengine.netdna-ssl.com/wp-

content/uploads/2021/05/CCTC-Socially-Responsive-HSP-Ed-Training-FINAL.pdf 

Türk Psikologlar Derneği Çevrimiçi Psikolojik Müdahale ve Uygulamalar için 

Telepsikoloji Kılavuzu:  

https://www.psikolog.org.tr/tr/files/folder/telepsikoloji-kilavuzu-x150.pdf 

https://www.kirmizikedi.com/kitap/urun/fe8d3167e73c4b31b75942f579547f10 

https://www.pegem.net/kitabevi/401657-Kultur-ve-Psikolojik-Danisma-kitabi.aspx 

https://www.nadirkitap.com/turkiye-de-uygulamacilarin-gozuyle-psikolojik-

danismada-kulture-duyarli-olma-imzali-kurter-fulya-jacqueline-s-mattis-

kitap13689190.html 

http://atlasofemotions.org/ 

Branquinho C, Kelly C, Arevalo lC, Santos A, gaspar de Matos M. “Hey, we also 

have something to say”: A qualitative study of Portuguese adolescents’ and young 

people's experiences under COVID19. Journal of Community Psychology. Ahead of 

Print, https://doi.org/10.1002/jcop.22453.  

Gültekin B. K. ‘Prevention of Mental Disorders: Conceptual Framework and 

Classification’ Current Approaches in Psychiatry 2010; 2(4):583-594 

Orgiles M, Morales A, Delvecchio E, Mazzeschi C, Pedro Espada J. "Immediate 

psychological effects of the COVID-19 quarantine in youth from Italy and Spain." 

PsyArXiv. 2020. 

Zhou J, Yuan X, Qi H, liu R, li Y, Huang H, et al. Prevalence of depression and its 

correlative factors among female adolescents in China during the coronavirus disease 

2019 outbreak. global Health. 2020; 16:69.  

… 

  

https://bau.edu.tr/haber/15552-koronavirus-dusunce-sistemimiz-bilissel-carpitmalar-ve-psikolojik-bagisiklik
https://bau.edu.tr/haber/15552-koronavirus-dusunce-sistemimiz-bilissel-carpitmalar-ve-psikolojik-bagisiklik
https://pr4tb8rrj317wdwt3xlafg2p-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2021/05/CCTC-Socially-Responsive-HSP-Ed-Training-FINAL.pdf
https://pr4tb8rrj317wdwt3xlafg2p-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2021/05/CCTC-Socially-Responsive-HSP-Ed-Training-FINAL.pdf
https://www.psikolog.org.tr/tr/files/folder/telepsikoloji-kilavuzu-x150.pdf
https://www.kirmizikedi.com/kitap/urun/fe8d3167e73c4b31b75942f579547f10
https://www.pegem.net/kitabevi/401657-Kultur-ve-Psikolojik-Danisma-kitabi.aspx
https://www.nadirkitap.com/turkiye-de-uygulamacilarin-gozuyle-psikolojik-danismada-kulture-duyarli-olma-imzali-kurter-fulya-jacqueline-s-mattis-kitap13689190.html
https://www.nadirkitap.com/turkiye-de-uygulamacilarin-gozuyle-psikolojik-danismada-kulture-duyarli-olma-imzali-kurter-fulya-jacqueline-s-mattis-kitap13689190.html
https://www.nadirkitap.com/turkiye-de-uygulamacilarin-gozuyle-psikolojik-danismada-kulture-duyarli-olma-imzali-kurter-fulya-jacqueline-s-mattis-kitap13689190.html
http://atlasofemotions.org/
https://doi.org/10.1002/jcop.22453
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Sayılarla sempozyum 

Deniz Albayrak-Kaymak 

 

Sempozyum Düzenleme Kurulu’na sunuma kabul için toplam 59 çalışma 

gönderilmişti. Bu çalışmaların yalnızca 7 tanesi (%12) kabul edilemedi. Kabul 

edilememenin temel gerekçesi çalışmanın sempozyum temasına (uzaktan psikolojik 

yardım) ya da çalışma bağlamına (üniversite) uymamış olmasıydı. Diğer gerekçe ise, 

çalışmanın lisans ya da lisans üstü öğrencilerinin, kendilerinin eğitim ya da 

gözetiminden sorumlu meslektaşlarımızı dahil etmeksizin başvuruda bulunmuş 

olmalarıydı. Sempozyum öğrencileri değil, profesyonelleri hedeflediğinden bu 

çalışmalar etik nedenlerle değerlendirilmeye alınamadılar.  

Tablo 1’de kabul edilmiş sunumların özellikleri görülebilir. Toplam 52 sunuma 

katkıda bulunmuş 86 kişi sıralanmıştı. Sunumlarda %63 devlet, %37 özel 

üniversiteler temsil edildi (Bunların hangileri olduğu Tablo 2’de izlenebilir). 

Sunumcuların %80’i ulusal, %20’si uluslararası katılımcılardı. Sunumcular ağırlıklı 

olarak akademisyen (%40), daha sonra uygulamacı (%34) ya da öğrenci (%24) idi.  

Tablo 1: Sunum Özellikleri Sayı Yüzdelik 

  Sunum Sayısı 52 100 

Üniversite 
Devlet 22 63 

Özel 13 37 

Sunumcu Profili 

Akademisyen 34 40 

Uygulamacı 29 34 

Öğrenci 20 24 

Diğer  2 2 

Özne Grubuna göre 
Konular 

Yönetim 8 28 

Eğitimci/Gözetmen 13 45 

Danışmanlar 5 17 

Öğrenciler 3 10 

Hizmetlere göre Konular 

Bireysel 4 18 

Grup 7 30 

Acil 5 22 

Proaktif 7 30 

Yurt içi / Yurt dışı 
Yerli 69 80 

Uluslararası 17 20 

Sunum ekibi Toplam 86 100 
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Sunumların özne grubu şu şekilde sıralanmıştı: eğitimci ya da gözetmen (%45), 

merkez yönetimi (%28), danışmanlar (%17) ve öğrenciler (%10) gözünden. Hizmetler 

açısından sıralama ise şöyleydi: grup/ proaktif (%30’ar), acil (%22) ve bireysel (%18).  

Bu ilk tabloya bakıldığında, hem uygulamacıları hem de akademisyenleri hedefleyen 

sempozyumda, uygulamacıların akademisyenlere göre sayıca biraz daha az temsil 

edildiği, özne grubu olarak daha çok eğitmen/gözetmen ya da merkez yönetimi 

açısından bakışların egemen olduğu, doğrudan hizmet veren danışmanların 

bakışının yeterince temsil görmediği ve en az öğrenci bakışına yer verildiği 

söylenebilir. Son olarak, sunumların en fazla proaktif ve grup çalışması hizmetlerine 

yönelmiş olduğunu, bunu acil hizmetlerin izlediği, ancak danışmanları en fazla 

meşgul eden bireysel görüşmelere en az yönelinmiş olduğu görülmektedir. 

Tablo 2’den izlenebileceği gibi sempozyumda 35 üniversite temsil edilmiştir. 

Bunların %57’si (20) ulusal, %43’ü (15) Kuzey Amerika (Amerika Birleşik Devletleri 

ya da Kanada) ülkelerini temsil etmektedir. En fazla sunumu (8) evsahibi Boğaziçi 

Üniversitesi yapmıştır (%15), diğer üniversitelerin sunum sayıları 1 ile 3 arasında 

değişmiştir.  

Tablo 2: Üniversiteler ve Sunum Sayıları 

1 Abdullah Gül Üniversitesi 3   19 Kent State University 1 

2 Altınbaş Üniversitesi 1   20 Kocaeli Üniversitesi 1 

3 Akdeniz Üniversitesi 1   21 Koç Üniversitesi 1 

4 Bahçeşehir Üniversitesi 3   22 Marmara Üniversitesi 1 

5 Başkent Üniversitesi 2   23 Michigan State 1 

6 Bilgi Üniversitesi 1   24 Monmouth University 1 

7 Boğaziçi Üniversitesi 8   25 New York University 1 

8 British Columbia University 1   26 Pamukkale Üniversitesi 1 

9 Buffalo University 1   27 Penn State University 1 

10 Bursa Uludağ Üniversitesi 1   28 Purdue University 1 

11 California Irvine University 1   29 Sabancı Üniversitesi 1 

12 Florida University 2   30 San Francisco State 1 

13 Fordham University 2   31 South Florida University 1 

14 Gaziantep Üniversitesi 1   32 TED Üniversitesi 1 

15 Hasan Kalyoncu Üniversitesi 3   33 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 1 

16 Işık Üniversitesi 1   34 Trakya Üniversitesi 3 

17 İstanbul Üniversitesi 1   35 Wisconsin University 1 

18 Jewish Theological Seminary 1      
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Bütünü davetli olan uluslararası sunumların yarıya yakın olması anlaşılabilse de, 

ulusal düzeyde birçok üniversitenin sunumlarda hiç temsil görmemiş olması 

üzücüdür. Ancak sunumda bulunmayan birçok üniversite mensubunun 

sempozyuma izleyici olarak katılmış olması sevindiricidir. 

Tablo 3’te sempozyuma 3 gün boyunca katılmış meslektaşlarımızın sayısı 

görülmektedir. Katılımda Zoom’daki teknik üst sınır olan 1000 hedeflenmiştir.  

Sempozyum öncesi toplam 879 kişi kayıt yaptırmıştır. Oysa sempozyuma toplam 319 

kişi katılmıştır. Kayda göre katılımın bu kadar fazla düşüşü (%64) düşkırıklığına 

uğratıcı olmuştur. Bunun nedeni sempozyumda kayıt tutulmasına güvenerek 

sonradan izleyebileceğini düşünme ya da ücretsiz olmasının beklenin tersine 

sempozyumun önemine olan algıyı düşürmesi olabilir. Ayrıca, ekran yorgunluğu, 

gündüz ve hafta içinde iş saatleriyle binişiyor olması gibi gerekçeler de düşük 

katılımcı sayısını açıklayabilir. Bir katılımcının getirmiş olduğu, sempozyumun tüm 

sosyal medya bağlamlarında yeterince duyumunun yapılmamış olduğu eleştirisi de 

daha yüksek sayıda katılımcı olmamasında bir etmen olabilir.    

Sempozyum ulusal izleyici kitlesini hedeflemiş olsa da, davetlilerin geldiği ülkelerde 

de duyurulmaya çalışılmıştır. İsimlere dayalı olarak gruplandıklarında katılımcıların 

ağırlıklı olarak (%92) Türkiyeli olduğu görülmüştür.    

Tablo 3: Sempozyuma Katılım 

Katılanlar Sayı Yüzdelik 

Ulusal 292 92 

Uluslararası 27 8 

Toplam 319 100 

 

İlk planlamada sempozyum kitapçığı oluşturmak hedeflenmiş olmasa da, katılımın 

sınırlı kalmış olması nedeniyle, içeriğinden yararlanma olasılığını artırmak için bu e-

kitapçık hazırlanmış ve bir kaç yıl açık tutulacak olan sempozyum sitesinden PDF 

formatında indirilmesi sağlanmıştır. Kitapçığa ISBN alınarak özellikle 

akademisyenler için işlevselliği artırmak amaçlanmıştır.   

Değerlendirme Formu:  

Sempozyumun katılımcı ve izleyiciler açısından etkililiğini değerlendirmek üzere 

Google Forms ortamında aşağıdaki değerlendirme formu oluşturulmuştur. Formun 

bağlantısı, katılımcılara katılım belgeleri ekiyle gönderilen e-posta metinleri 

aracılığıyla ulaştırılmıştır. Tüm e-postaların gönderilmesinden yaklaşık bir ay sonra 
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bağlantı kapatılarak sonuçların dökümü yapılmıştır. Yerel olmayan katılımcılardan 

ise açık uçlu değerlendirme yapmaları rica edilmiştir. Bunların özeti, elinizdeki e-

kitapçığa eklenmiştir.   

Sempozyumdan öğrendiklerimiz:  
 
Sempozyumun bizlere kattıklarını değerlendirebilmek için BÜREM ve BÜSÖD 

uzmanlarımız, Eğitim Bilimleri Bölümü araştırma görevlilerimiz ve bir grup 

öğrencimiz nöbet çizelgesi çerçevesinde sempozyumu izlemiş, paylaşılanları not 

etmişlerdir. Ayrıca gerek en sondaki değerlendirme oturumunda, gerekse de 

sempozyum tamamlandıktan sonra Sempozyum Düzenleme Kurulu’nun ve BÜREM 

ile BÜSÖD uzmanlarının kendi aralarında yaptıkları toplantılarda sempozyum 

değerlendirmesi yapılmıştır. Tüm bunlara ve kendi notlarına dayanarak Deniz 

Albayrak-Kaymak tarafından yazıya dökülen değerlendirme aşağıdadır: 

 

Salgın bize insan bağlantısı, fiziksel yakınlık ve birlikteliğin ne kadar önemli 

olduğunu gösterdi. Teknik ortamda uzaktan görüşme çoğu danışmanın tercihi 

değildi, hatta uzak kalmaya çalışılıyor, temkinle yaklaşılıyordu. Uzaktan 

danışmanlığa ne eğitsel ne deneyimsel ne de teknik açıdan hazır da değildik, ancak 

hizmetlerimizi sürdürebilmek üzere ortamı yapay ve sınırlayıcı bulabilsek de bu 

deneyime açılmak durumunda kaldık. Danışanlarımız için var olmayı sürdürerek, 

onları görmek isteyerek, anlamaya ve yardım etmeye çalıştık. Yavaş yavaş sanal 

ortamda sağaltıcı varlığımız oluşmaya başladı. Bu, geriye dönüşü olmayan bir 

değişim başlattı. Yeni bir toplumsal hafıza oluşuyor. Salgın geride kalsa da uzaktan 

hizmetler var olmayı sürdürecek ve hatta tercih edilebilecek, zira bazı avantajları var. 

Artık, aynı fiziksel ortamdaki varlığımızın yanısıra sanal ortamda da varlığımızı 

sürdürmek durumundayız. 

  

Sempozyum boyunca bazı sözcükler sıklıkla tekrarlandı: dönüşüm, esneklik, 

sağlamlık, yaratıcılık, kayıp, hakkaniyet, belirsizlik, uyum. Bu sözcüklere hep birlikte 

bakıldığında içinde bulunduğumuz salgının bizi karşı karşıya bıraktığı koşulların 

tanımını görebiliyoruz. Sözcüklerin olumsuz nitelenebilecek olanları, olumlu 

nitelenebilecek olan sözcüklerin işaret ettiği özelliklerin önemini bizlere yaşatmış 

görünüyor.  

 

Karşıt anlamların birlikteliğini, duygu durumlarımızda da yaşantıladık. 

Duygularımızın karmaşık, aynı anda birbirine zıt olabildiğini gözledik. Bir tür, 

ortada kalmışlık (languishing) hali yaşanıyor. Her zaman iyi olmayı beklememek, 
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kendine anlayış göstermek hepimiz için daha bir önem kazandı. İyi olmama halini 

kabul etmek durumunda kaldık.  

 

Kaygı (özellikle gelecek kaygısı) ve depresyonun üniversite öğrencisi danışanlarda 

yaygın olduğu ortak gözlemi paylaşıldı. Benzer duygudurumların danışmanlar 

tarafından da yaşanmakta olduğu ortaya çıktı. Danışmanlar uzaktan çalışırken hem 

kendi ruhsağlıklarını korumak hem de öğrencilerin ruhsağlığını desteklemek, hem 

de bu geçişi hızla yapmak durumundaydılar. Belirsizliğe tolerans geliştirilmesi ve 

yeni durumla uyum sağlanması hepimiz için gerekli hale geldi.   

 

Özellikle uzaktan acil müdahale güçleşti; danışanların bulundukları yeri belirlemek, 

yerel hizmetlere erişip yardım aldıklarından emin olmak, ailenin devreye alınması ve 

hızlı sonuç verebilen ilaç tedavisine karşı olabilen tutumları ele almak gibi ek 

konular gündeme geldi. 

 

Üniversite öğrencilerinin çoklu gereksinimlerine karşılık olarak, onlara sunulan 

hizmetlerin de çok boyutlu (“ruhsağlığı olmadan sağlık olmaz” anlayışı) ve 

bütünleşik (sağlık, iyilik ve kariyer merkezleri, akran desteği ağları) olması gereği 

daha iyi anlaşıldı. Ortamdaki öğrencilerle karşı karşıya olan diğer personele eğitim 

sağlayarak onları “eşik bekçisi” (gate keeper) kılmanın önemi barizleşti. 

 

Sempozyumda danışmanların bu süreci kendi açılarından ele almalarına daha az 

rastlandı. En yaygın hizmet türü olan bireysel görüşmelere değinen sunumlar diğer 

hizmetlerden daha azdı. Bu iki olgu anlamlandırmak üzere tartışıldığında, 

danışmanların mesleki olarak kendilerini tutma, arkada kalma ve ötekine alan açma 

eğilimlerinin sunumlara da yansıdığı düşünüldü. Bireysel danışmanın daha az ele 

alınması, mahremiyeti koruma güdüsüyle ilintilendirildi. Bir de henüz geride 

kalmamış, halen yaşanmakta olan süreçleri içindeyken değerlendirmenin 

güçlüğünün de bu eğilimlere yol açmış olabileceği yorumunda bulunuldu.  

  

Salgın döneminde danışmanlık hizmetlerinde şu gibi değişimler paylaşıldı: 

 

Ortamda:  

Benzer güçlüklerle yalnız olarak mücadele durumunda kaldık. 

Özgün bir durum vardı; mesafelerimiz hem arttı, hem de azaldı. 

Taraflar birbirinin evlerdeki özel alanına girdi. Sınırlar yeniden tanımlanmak, 

genişletilmek durumundaydı.  

Danışmanlığa dair zihinsel sınırlarımız, tipik danışma çerçevemiz genişledi. 
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Kameraların açısıyla sınırlıydı görüntülerimiz. Etkileşimde bulunulan ortamlardaki 

sınırların ekranda tam görünür olmamasıyla mahremiyet kaybı yaşandı. 

Sanal ortamda çalışma ve etik ilkelerin uyarlanışı hakkında eğitim gereksinimi 

doğdu. 

Danışmaya gidiş, bekleyiş, ücret ödeme, odanın özel atmosferi gibi danışma ritüelleri 

kayboldu.  

Teknik nedenlerle zaman kayıpları, kopuşlar, tekrarlar yaşandı.  

Yaşanan kesintiler sürece odağı zorlaştırdı, kimilerinde görüşmeye karşı isteksizlik 

duyulmasına yol açtı.  

Burada ve Şimdi sarsılabildi. 

Olağan dışı (arabada, açık havada, hareket halinde, vb) ortamlarda görüşmeler 

gerçekleşebildi. 

Ekranda kendini görüyor olmanın, odağın kendi görüntüsüne kaymasının 

araştırılması gereken çok boyutlu etkileri oldu. 

Sürekli yapay ortamda, hareketsiz kalarak göz bağlantısı kurma gereği zorlayıcıydı. 

Ekran tükenmişliği arttı. 

Evden çıkmak zorunda olmamak trafikte yitirilen zamandan, ulaşım aracı 

sıkıntısından kaçınmayı sağladı. Gecikmeler azaldı. 

Farklı kampüslerde bulunanlar rahatça bir araya gelebildi. 

Mekan sınırı olmaksızın geniş gruplar yapılabildi.  

Zoom’daki küçük odaların kullanımı kaynaşmayı kolaylaştırdı. 

Sessizliğe tahammül azaldı. 

Eğitim amaçlı, canlı gözetim sağlamak mümkün oldu. 

Coğrafi sınırlar engel olmaktan çıktı, bu da seçenekleri artırdı.  

 

Danışanlarda: 

İzole ortam ya da teknik altyapı bulamayan danışanlar başvuramayabildi. 

Görüşme sırasında çevre tarafından duyulma kaygısı yaşandı (gruplarda 

mahremiyet olduğunu göstermek üzere odayı kamerayla görüntüleme ve kapıda 

beyaz gürültü açma gibi yollar denendi).  

İlk zamanlarda salgının sonu öngörülemediğinden başvurular ertelendi. Dolayısıyla 

başvurularda genel bir azalma oldu.  

İlerleyen zamanlarda da başvurular aynı fiziksel ortamdaki başvurulardan daha az 

kalmayı sürdürdü. Bu, ekran yorgunluğuna bağlanabilir. 

Bu azalma görüşmeye uygun olmayan ortamlar, teknik yetersizlikler ya da 

evin/ailenin koruyucu etkileriyle de açıklanabilir. 

İnternet ve bilgisayar altyapısı, ortam uygunsuzlukları sosyal eşitsizlikleri artırdı, 

hizmetlere erişimleri de azaltabildi. 
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Hakkaniyetsizlik özellikle kesişimsellik (intersectionality) sonucu olarak birden fazla 

dezavantajlı (ayrıcalıktan yoksun) sosyal grupta olanlar için hissedildi. 

Hizmetlerde ihmale uğrayabilen uluslararası öğrenciler, engelli olanlar daha da 

büyük güçlükler yaşayabildiler. 

Şiddet, kayıp ve acil durumlar için başvurular arttı. 

Aynı fiziksel ortamda hizmete başvuramayabilecek, Covid tanısı almış, yeme 

bozukluğu olan danışanlar hizmetlerden yararlanabildi. 

Sosyal kaygı, açık alan fobisi, yeme bozuklukları gibi bazı sorunlarda yardım almak 

kolaylaştı. 

Merkezden uzakta yaşayan ya da evde bakım sağlaması gerekli kimseler yardıma 

daha rahatça başvurabildi. 

Daha uzun süreli ekran karşısında ve sosyal medyada olmak beden algısı 

bozukluklarını artırabildi.  

Öğrencilerin hizmetleri yarıda / erken bırakma davranışlarında azalma oldu. 

Öğrencilerin iletişim gereksinimi öne çıktı. 

Özellikle gruplarda, denilenlerin anlaşılma güçlüğü (mikrofonlar, aynı anda 

konuşma, vb.) nedeniyle danışan katılmaya çekinebildi.  

Sanal ortamda odaklanmakta zorluk çektiğinden yakınan çok fazla danışan oldu. 

Sanal ortam yapaylık hissi verebildi; duygusal paylaşımların derinliği azalabildi. 

 

Danışmanlarda: 

Teknik ortamdan kaynaklı sınır ve aksamalar nedeniyle uygun/güvenli ortamı 

sağlama sorumluluğu yerine getirilemedi, denetim kaybı oldu. 

Mekanın sınırlanması nedeniyle zaman hem uzadı hem de belirleyicileri azaldı. Bu 

nedenle randevularda hatalar yapılabildi. Randevu belirlemek zorlaştı.    

Danışman ve danışan iki boyutlu bu yeni bağlamda eşitlendi. Güçler dengesindeki 

asimetri sarsıldı. 

Evde bakım sağlaması gerekli bireylerin olması, ev sorumluluklarıyla çevrili olmak 

ve evden uzaklaşarak nefes alma şansının azalması, ev-iş ortamlarının içiçeliği 

bunaltıcı oldu. 

Çalışma saatleri uzayabildi, hafta arası ve hafta sonu ayrımları zorlandı. 

Sürekli “erişilebilir” olmak yorucuydu. Daha çabuk tükenmişlik hissedilebildi. 

Kendimize, ailemize ve hobilerimize daha fazla zaman ayırmak mümkün oldu. 

Uzaktan pek çok hizmet-içi eğitime erişmek mümkün oldu. 

Çalışmak bir yandan iyileştirici oldu. 

Birden fazla danışmanın aynı ortamda çalışması dayanışma ve paylaşmayı mümkün 

kılıyordu, bu kaynak yitirildi.  

Grupları ve atölyeleri ikişer danışman olarak planlamak yararlı oldu. 
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Teknik masraflar arttı; yedek cihaz ek internet paketi gereği arttı.  

Sözel olmayan ipuçları ve danışanı fiziksel bütünlüğü içinde algılama şansı yitirildi. 

Danışanı bulunduğu doğal ortamda tanımak mümkün oldu. 

Önceden konu olmayan birçok gündelik yaşam ayrıntıları danışma sürecinde 

gündeme geldi, danışmanlar danışanlarının bu öykülerine de dahil oldular.  

Danışanlar daha farklı gruplardan gelebildi, ancak danışan gruplarının çeşitlenmesi, 

bu bağlamdan kopuk ortamda danışanı tanımayı güçleştirdi.  

Telefon numarasını öğrenciye vermek, çalışma saatlerini onlara göre ayarlamak 

gerekebildi. 

Öğrencilerin bulundukları sosyal medya ortamına girme gereği doğdu. 

Ofisinde bekleyen danışmanın öğrencinin bulunduğu farklı ortamlara ulaşan 

danışman olmaya doğru evrimi hızlandı.  

 

Genel:  

Öğrencilerin kampüsten uzakta olması kopukluk ya da aidiyet duygularında azalma 

demek olabildiğinden, bazı üniversitelerde öğrenci psikolojik yardım hizmetleri ilkin 

bu dönemde başlatıldı. 

Uzaktan erişilebilecek kendi kendine yardım kaynakları geliştirilmeye başlandı.  

Bu kaynaklarda kısa metinli, dikkat ve ilgi çekici görsel ağırlıklı sunuşlar önem 

kazandı.  

Yapılan seminer gibi bazı psikoeğitsel çalışmalar kayda alınabildi ve bunlar yeniden 

yararlanmaya açılabildi. 

Avatar ve robot (bazı DBT tekniklerini uygulayan MARCo gibi) kullanımları başladı.  

Bilgilendirilmiş onamlara internet ortamında üçüncü kaynaklara karşı gizliliğe tam 

güvence verilemeyeceği uyarısı eklenmesi gerekti.  

Salgın sonrası hizmet yolu tercihini öğrenmek üzere, başvuru formlarına seçenek 

ekleme gereği doğdu. 

... 
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10. Üniversite Psikolojik Danışmanlığı Sempozyumu (uluslararası katılımlı) 
Boğaziçi Üniversitesi  

Öğrenci Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık birimleri (BÜREM, BÜSÖD) ve  
Eğitim Bilimleri Bölümü 

20-21 Mayıs 2021 
 

Değerlendirme Formu 
 
1. Sempozyumdan nasıl haberiniz oldu? Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz. 
( ) EBYS den 
( ) (EBYS dışındaki) e-posta davetinden 
( ) mesleki gruplardan 
( ) sosyal medyadan 
( ) bir meslektaşımdan 
 
2. Sempozyum beklentilerinizi ne derece karşıladı? 
( ) Tam karşıladı 
( ) Biraz karşıladı 
( ) Emin değilim 
( ) Pek karşılamadı 
( ) Hiç karşılamadı 
 
3. Sempozyumun ne kadarına katıldınız? Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz. 
( ) Tamamına 
( ) Bir kısmına 
( ) Çok azına 
( ) Yalnızca Türkçe programa 
( ) Yalnızca İngilizce programa 
( ) Yalnızca kendi sunumumu yapmak/izlemek için 
 
4. Sempozyum hakkındaki genel değerlendirmeniz nasıl?  
( ) Çok yararlıydı 
( ) Yararlıydı 
( ) Emin değilim 
( ) Yararlı değildi 
 
5. Sempozyumdan edindikleriniz aşağıdaki konuya ne derecede katkıda bulundu?  
a. Yeni şeyler öğrendim        (Evet) (Hayır) 
b. Çalışmalarımda uygulanabilecek fikirler edindim     (Evet) (Hayır) 
c. Yeni meslektaşlarla tanıştım       (Evet) (Hayır) 
d. Pandemide geçirdiğim süreçlerde yalnız olmadığımı hissettim   (Evet) (Hayır) 
e. Üniversite danışmanlığı üzerine çalışan gruba ait olduğumu hissettim  (Evet)  (Hayır) 
f. Sunumları izlerken kendi konumumu/etkililiğimi değerlendirme fırsatım oldu.  (Evet)  (Hayır) 
 
6. Sempozyumun en olumlu bulduğunuz yanını lütfen kısaca yazınız. 
 
7. Sempozyumun geliştirilmesi gereken yanını lütfen kısaca yazınız. 
 
8. Sizce iki gün yeterli miydi? 
( ) Tek gün yeterli olabilirdi 
( ) İki gün yeterliydi 
( ) Daha uzun olmalıydı 
 
9. Türkçe programı nasıl buldunuz? 
( ) Katılmadım 
( ) Yeterliydi 
( ) Emin değilim 
( ) Yeterli değildi 
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10. İngilizce programı nasıl buldunuz? 
( ) Katılmadım 
( ) Yeterliydi 
( ) Emin değilim 
( ) Yeterli değildi 
 
11. Gelecekte sempozyumu düzenleyecek kurum olmayı düşünür müsünüz? 
( ) Evet 
( ) Hayır 
 
12. Yukarıdaki soruya yanıtınız “evet” idiyse, lütfen kurumunuzun adını yazınız. 
 
13. Bundan sonraki sempozyumlar için tema öneriniz varsa, lütfen yazınız. 
 
14. Sempozyuma katılımı artırmak için, varsa önerileriniz: 
 
15. Diğer değerlendirme(ler)iniz varsa, lütfen yazınız.  
 
DEĞERLENDİRMEYE ZAMAN AYIRDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. 
... 
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Değerlendirme Formu sonuçları:  
Deniz Albayrak-Kaymak ve Ömer Anlatan 
 
Sempozyuma katılmış ve e-posta adresinin kaydı olan herkese gönderilen e-posta 
iletilerine katılım belgeleri eklendi ve yukarıdaki değerlendirme anketini 
doldurmaları rica edilerek anket bağlantısı verildi. Yabancı katılımcılardansa açık 
uçlu değerlendirme rica edildi. Değerlendirme için 10 gün süre tanındı. Bu süre 
dolduğunda bağlantı kapatıldı ancak değerlendirme formunu çok sınırlı sayıda 
kişinin (toplam 25 kişi) doldurmuş olduğu ve yabancı katılımcılardan değerlendirme 
gelmediği görüldü. Değerlendirme yapanların sayısı, ulusal düzeyde katılım 
göstermiş toplam 292 kişinin yaklaşık %9’unu oluşturuyordu. Bu nedenle kapsamlı 
bir katılımcı değerlendirmesi elde edilememiş oldu. Değerlendirmenin sempozyum 
sırasında ya da hemen ardından yapılması istendik olabilirdi. Bunun yapılmama 
nedeni, hem katılımcılara sempozyum üzerinde düşünme süresi tanımak, hem de 
bazı katılımcıların değerlendirme öncesi siteye video kayıtlarının eklendiğini ve 
katılım belgelerinin ellerine geçtiğini görmek isteyebileceklerini düşünmemizdi. 
Video yüklenmeleri ve katılım belgelerinin hazırlanması bir kaç hafta aldığından 
değerlendirme gecikmeyle gönderilebildi. Bundan sonraki sempozyumlarda daha 
geniş katılımlı değerlendirme için daha erken davranılması önerilebilir. 
 
Aşağıda değerlendirme anketinin sorular bazında görsel ve sayısal dökümü ile 
yapılan değerlendirmelerin yorumu bulunmaktadır. 
  

 

Sempozyumdan haberdar olma yolunun öncelikle (%44) bir meslektaş aracılığıyla, 

daha sonra sosyal medya (%40) olduğu görüldü. Davetin yapıldığı mesleki gruplar 

(%24), e-posta daveti (%16) ya da resmi (EBYS) yazışmaların (%4) pek etkili olmadığı 

anlaşıldı.   
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Anketin, sempozyumdan beklentileri ne derecede karşıladığı sorusuna verilen 

yanıtlar büyük çoğunlukla (%92) “tam karşıladı” ya da “biraz karşıladı” (%8) olmuş, 

diğer seçenekler hiç işaretlenmemiştir. Böylece, beklentileri karşılama bağlamında 

sempozyum değerlendirmesi çok olumludur.  

 

Sempozyuma katılım düzeyi ağırlıklı olarak “bir kısmına” (%68) olmuştur. Hiç kimse 

“yalnızca kendi sunumum için” ya da “çok azına” seçeneklerini işaretlememiştir. 

Katılımcıların %16’sı yalnızca Türkçe programa katılmış olduğunu belirtmiştir.  

Katılımcıların hemen hemen 1/4’ü (%24) sempozyumun tamamına katıldığını ifade 

etmiştir. 
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Sempozyum hakkındaki genel değerlendirme büyük oranda (%84) “çok yararlıydı” 

ya da “yararlıydı” (%16) olmuştur. Bu konuda “emin değilim” (tereddüt) ya da 

“yararlı değildi” seçenekleri hiç işaretlenmemiştır. Bu sonuç çok olumlu olmakla 

birlikte belki de anketi sempozyumu yararlı bulanların doldurduğu düşünülebilir. 

 

5. Sempozyumdan edindikleriniz şu konulara katkıda bulundu mu? 

Sempozyumdan yararlanmanın hangi konularda olduğu sorusuna öncelik sırasına 

göre verilmiş olan yanıtlar şu yönde olmuştur:  

 

a) Yeni şeyler öğrendim.  
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b) Pandemide geçirdiğim süreçlerde yalnız olmadığı hissettim. 

 
c) Çalışmalarımda uygulanabilecek fikirler edindim.  

              

d) Sunumları izlerken kendi konumumu/etkililiğimi değerlendirme fırsatım 
oldu.  
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e) Üniversite danışmanlığı üzerine çalışan gruba ait olduğumu hissettim.  

                 

f) Yeni meslektaşlarla tanıştım.  

                 

Özetle, bu farklı kazanımların yaygınlığı şöyle sıralanmıştır:    

Yeni şeyler öğrenmek, %100;  

Pandemide yaşanan süreçlerde yalnız olmadığını hissetmek, %96; 

Çalışmalarında uygulanabilecek fikirler edinmek, %92; 

Sunumları izlerken kendi konumunu/etkililiğini değerlendirmek, %92; 

Üniversite danışmanları grubuna aidiyet hissetmek, %72; 

Yeni meslektaşlarla tanışmak, %64. 

 

Bu sonuçlara göre, sempozyumun kazanımlarının öncelikle öğrenmek, daha sonra 

dayanışma hissi olduğunu ve çok yönlü kazanımlara yol açtığını söylemek 

mümkün görünmektedir. 

 

 



10. Üniversite Psikolojik Danışmanlığı Sempozyumu (uluslararası katılımlı) Sunum E-Kitapçığı, 

Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 20-21 Mayıs 2021. Çevrimiçi düzenlenmiştir. ISBN: 978-975-518-426-5 

 

124 
 

Değerlendirme Formu’nun açık uçlu olan iki sorusuna verilmiş olan yanıtlar ise 

aşağıda sıralanmıştır: 

6. Sempozyumun en olumlu bulduğunuz yanını lütfen kısaca yazınız. 

Benzer içerikteki ifadeler ard arda sıralanmış haliyle olumlu geribildirimler şunlardı:  

“Benzer bir konuda farklı üniversite/okullarda yapılan çalışmaları görebilmek.” 

“Meslektaşlarımın deneyimlerinden yararlanma açısından faydalı olduğunu 

düşünüyorum.” 

 “Pandemi sürecinde benzer deneyimleri paylaştığımızı görmek doğru şeyler 

yaptığımız düşüncesini doğruladı.” 

“Pandemi döneminde yaşanmış paylaşımlar da aktarıldı, etkili oldu.” 

“Farklı kültürel arkaplana, akademik-idari kimliklere sahip gelecekteki 

meslektaşlarımın deneyimlerini dinlemek, sunumlarından yeni bilgiler edinmek 

oldukça keyifliydi.” 

“Öğrenci, akademisyen ve uygulayıcılardan oluşan pek çok grubu bir araya getirmiş 

olması, tüm bu grupları dinleme fırsatı sunması.” 

“Birçok farklı üniversiteden danışmanların bu pandemi sürecinde neler yaptıklarını 

dinlemek açıkcası çok iyi geldi. Ayrıca yurtdışından da katılımcıların olması, 

sempozyuma olan ilgiyi daha da arttırdı.” 

 “Uluslararası katılımcıların profesyonel paylaşımları ve Türkiye'de bu konuda 

yapılan çalışmaları dinlemek.” 

“Uluslararası katılımın olması, yeni fikirlerin, deneyimlerin paylaşılması çok 

önemliydi.”  

“Uluslararası konuklar.” 

“Odaklı olması, güncele değinmesi, uygulama ağırlığı, uluslararası etkileşim, 

paylaşım ortamı.” 

 “Üniversite psikolojik danışmanlığı ile ilgili yapılan çok çeşitli çalışmaları 

dinlememizi sağlaması ve özellikle online danışmanlık konusunda bilgi sunması.” 

 “Güncel konulara değinilmesi.” 

 “Yeni çalışmalar hakkında bilgi sahibi oldum.” 
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“Meslektaşlarımın deneyimleri bana yeni fikirler kazandırıp, motivasyonumu 

yükseltti.” 

“Üniversite danışmanlığında çalışan uzmanlarla bir araya gelmek iyi hissettirdi.”  

“Zoom'un normal versiyonunun kullanılması, diğer katılımcıların ismini ya da 

görüntüsünü görebilmek, yazışabilmek birliktelik ruhuna katkıda bulundu.” 

“Resmi ancak sıcak bir atmosferin olması, süreci daha keyifli ve ilgi çekici yapıyordu. 

Ayrıca yurtdışından hocalarımızın çalışmalarını dinlemek çok anlamlıydı.” 

“İnsanları bir araya getirmesi.” 

 “Motivasyon, yenilik yapma devinime geçme isteği.” 

“Psikolojik danışma mesleğinin dönüşümüne yönelik görüşleri dinlemek, 4. ve 5. güç 

olarak tanımlanan çok kültürlülük ve sosyal adalet psikolojik danışmanlığı gibi 

önemli kavramların sıklıkla ele alınması ve uygulama örnekleri dinlemek.”  

“Lisans döneminde olan biri olarak nasıl bildiri sunulduğunu görmek açısından çok 

güzel bir fırsattı. Çalışma yapılabilir konular hakkında ilham aldım.” 

“Muhteşem güzel ve çok etkileyiciydi. Yüksek lisans tezimi üniversite psikolojik 

danışmanlığı üzerine yazmak isteyen birisi olarak çok dolu bir içeriğe sahipti ve 

sahadan uygulamalara tanıklık ettik.” 

“Her şey iyiydi.” 

“Program akışına çok güzel uyuldu ve gerçekten kaliteli sunumlar yer aldı. İngilizce 

programın zenginliği de harikaydı.”  

“Sempozyumu hazırlayanların yaklaşımı bilgilerin paylaşımı çalışmalardaki titizlik.” 

Özetle bu ifadelere göre, farklı grupların deneyimlerinden öğrenmek, uluslararası 

katılım, odaklı olması ve özellikle pandemi günceline değinmesi, içerik zenginliği, 

ortamın sağladığı birliktelik duygusu ve güdüleyici etkisi olumlu bulunmuş 

görünmektedir.   
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7. Sempozyumun geliştirilmesi gereken yanını lütfen kısaca yazınız.  

Aşağıda sempozyumun daha nitelikli hale gelmesi yolunda verilmiş öneriler 

(olumsuz geribildirimler) temalara göre gruplanmış ve geribildirimler yorum 

başlıkları altında kısaca değerlendirilmiştir.  

Sempozyum süresi: 

"Gün ve saat noktasında belki değişiklik yapılabilir. Özellikle bilgisayar başında tüm 

günü geçirmek çok daha yorucu oldu. İngilizce program bence çok verimliydi ancak 

daha fazla konuşmacının olmasını da istedim." 

“Çok yoğundu...” 

“Sempozyum çok uzun saatler sürmüş oldu, bu yorucuydu.”  

“İki tam gün çok yorucuydu.” 

“Akşam geç vakte kadar devam eden program yorucu oldu ve konsantrasyonu 

düşürdü. Biraz daha kısa tutulabilir.”  

“Belki program daha fazla güne yayılabilir. En azından üç gün gibi.” 

“Gün boyu olması biraz yorucuydu.” 

Yorum: Bu sempozyumlar başladığı 2006 yılından beri iki gün uzunluğunda 

planlanmıştı. Buna tek istisna 9. toplantı olan Marmara Üniversitesi konferansı 

olmuştu, ancak o toplantıda içerik konuları üniversite danışmanlığı dışına taşarak 

genel bir kapsama yayılmıştı. Diğer sekiz toplantıda yalnızca üniversite bağlamı 

kapsanmış ve temalı sempozyumlarda dar bir konuya odaklanılmıştı. Bu nedenle, 

sempozyum için iki günün yeterli olacağı düşünüldü ve böylece iki günlük süre ile 

sınırlı kalınması planlandı. Ancak uluslararası katkı verecek davetliler yurtdışında 

yaşadıklarından, saat farklarını uyumlu hale getirmek üzere program gündüz 

Türkçe, akşam İngilizce olarak ikiye ayrıldı. Sempozyumun bir günü yaklaşık 13 

saate yayıldı. İki günlük sürede bu saatleri daha da uzatmak ya da daha fazla konuk 

davet etmek mümkün olamazdı. Nitekim, bu haliyle, sempozyuma en yaygın eleştiri 

fazla yoğun olması idi. Ancak bundan sonraki sempozyum düzenlemelerinde üç 

güne yayılan daha seyreltilmiş program düşünülebilir. 
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Sunum süreleri: 

“Zaman konusunda sık sık yapılan uyarılar dikkat dağıtıcıydı. Özellikle ilk 

oturumlar başlarken 2-3 dk kadar kaybedilen zamanlar göz ardı edilerek ilk 

sunucular sıklıkla bölündü.” 

“Sempozyum çok çok hızlı ilerledi. Bazı katılımcılar çeşitli yerleri atlamak zorunda 

kaldı. Daha az paylaşımda bulunabildik biz diğer katılımcılar da bir nebze olsun 

dahil olmak isterdik. O yüzden daha çok güne yayılabilirdi.” 

“Sunum süreleri biraz daha uzun olabilirdi.” 

“Sunum süreleri gözden geçirilebilir.” 

Yorum: Çevrimiçi çalışmalar aynı fiziksel ortamda yapılan çalışmalardaki gibi zaman 

esnekliğine fırsat veremiyor, zira toplantı aynı bağlantıda (tek odada) 

gerçekleştiğinden bir gecikme tüm programın aksaması anlamına geliyor. Zaman 

anımsatmaları bu nedenle, herkesin zamanını gözetmek amacıyla yapıldı. Bilimsel 

konferanslarda sunum süreleri genellikle tartışma dahil 20 dk ile sınırlıdır. Bu 

sempozyumdaki süre de, tartışma dahil edildiğinde aynıydı. Belki çevrimiçinde bu 

süre rahat etkileşim için 30 dk ya çıkarılabilir. Ancak bu uygulama sempozyumu 

daha fazla güne yayacak ya da daha az sunumla gerçekleşebilecektir. Hem daha 

fazla sayıda sunum, hem daha uzun sunum süresi bu bağlamda ancak üç gün ve 

fazlasına yayılan çalışma ortamlarında gerçekleşebilir. Önceden planlayarak tek bir 

sunumun birden fazla sunumcu tarafından yapılması birkaç sunumda gerçekleşti. 

Bazen de diğer çalışma ortakları tartışmaya katılarak katkıda bulundular. 

Çalıştay / Etkileşim beklentisi:  

“İlk olarak belki küçük gruplara ayrılarak, 5-10 dakikalık bir tanışma oturumları 

yapılabilir. En azından 5-10 kişinin ikili iletişimle tanıştığı bir yakınlık kurulabilir.”  

“Çalıştaylar-küçük çalışma grupları olabilirdi.” 

“Birlikte çalışacağımız çalışma grupları olabilirdi.”  

 “Ek olarak atölye veya grup çalışması da olsaydı güzel olabilirdi. Bunun dışında 

inanılmaz doyurucu ve kaliteli bir etkinlikti.“ 

Yorum: Sempozyumun davetli programı davetli konuşmacılar ve panelistlerden 

oluşmuştu. Diğer tüm program belirlenmiş temalar hakkında sunumda bulunmak 

isteyenlerin önerileriyle oluşturulmuştu. Yani atölye başvurusu olasıydı ve sunum 

başvuru formunda “küçük oda” teknik özelliğinin açık olacağı belirtilmişti. Ancak 
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hiçbir sunum başvurusunda atölye türü çalışma önerisi yapılmadı, hiçbir sunumcu 

küçük oda kullanımında bulunmadı. Bu bağlamda, anılan öneriler bundan sonra 

düzenlenebilecek sempozyumlarda belki yarım bir günün ayrıca atölyelere ayrılması 

ve bu yönde ayrı çağrı yapılması şeklinde değerlendirilebilir. 

Uluslararası programdan beklenti: 

 “Uluslararası konuşmacılara biraz Türkiye'deki bağlamla ilgili ön bilgi verilebilirdi.”  

“Özellikle yurt dışında yaşayan Türkiyeli konuşmacıların paylaştığı içerik ve 

kullandıkları dil, her ne kadar kültüre duyarlılıktan bahsetseler de Amerikan kültürü 

bazlı idi ve çeviri kokuyordu.” 

Yorum: Türkiye kökenli olmayan davetlileri davet etmekteki amaç salgın sürecinde 

yaşanmakta olan benzer ve farklı deneyimleri paylaşarak birbirinden öğrenmekti.  

Yabancı davetliler kendi içlerinde farklı etnik grup ve kurumları temsil ediyorlardı 

ve bu farklar panel tartışmalarına yansıdı. Farklı deneyimlerden izleyiciler kendileri 

için çıkarımlarda bulanabildiler ve soru sorulmasına, tartışmaya uygun ortam vardı. 

Yabancı davetlilerin tamamı kısaca Türkiye bağlamı hakkında bilgilendirilmişlerdi. 

Ancak onlardan Türkiye bağlamına uygun sunumda bulunmaları beklenmedi, bu 

beklentinin gerçekçiliği tartışılabilir. Zira bilgilendirme sınırlı olacağından kendileri 

bu beklentiye karşılık veremeyebilirler ve kendilerinden konsültasyon desteği 

istendiği izlenimine kapılabilirler. Oysa sempozyumun böyle bir amacı yoktu. 

Davetli Türkiyeli konuşmacılar alanlarında deneyimli olmalarına özen gösterilerek 

seçilmişlerdi. Yurtdışında uzun yıllar deneyime karşın Türkiyeli kalmanın ne kadar 

gerçekçi bir beklenti olduğu da tartışılabilir.  

Tanıtım / Duyuru sınırı: 

“Sosyal medyada daha yaygın tanıtılabilirdi.” 

“Daha çok duyuru yapılabilir.” 

Yorum: Sempozyum adına Twitter ve Instagram hesapları açıp daha yaygın 

paylaşım yapılması mümkün olabilirdi. Sempozyumun bütçesiz ve sınırlı sayıda 

gönüllü ile düzenlenmesi sınırlı sosyal medya tanıtımına da yol açmış olabilir. 

Bundan sonraki sempozyumlarda bu konuya özen gösterilmesi önerilebilir. 

Diğer: 

“Sempozyumun tamamına katılamadım, katıldığım kadarıyla online bir sempozyum 

için her şey yolundaydı.” 
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“Her şey uygundu.” 

“Organizasyon, zamanlama, katılımcıların profesyonelliği, sunumların kalitesi, 

moderatörlerin oturumları yönetme becerisi her şey çok güzeldi. Ücretli 

kongrelerden bile kat be kat daha verimli bir süreçti benim için. Emeği geçen herkese 

çok teşekkürler.” 

“Her yıl online yapılmalı.” 

“Sempozyumun herhangi bir eksik yana sahip olduğunu düşünmüyorum. Ancak, 

görme engelli bir arkadaşım sempozyuma aktif katılımda sorun yaşadı. Bu nedenle 

eğer sempozyum (tekrar) online olarak düzenlenirse zoom linklerinin daha etkin bir 

kullanımda tasarlanarak görme engelli bireyler ile özel olarak paylaşılması oldukça 

faydalı ve kapsayıcı olacaktır diye düşünüyorum.” 

Yorum: Çevrimiçi toplantılarda kullanılan engelli kişilere özel herhangi bir teknik 

altyapının varlığından haberdar değiliz ancak Zoom hizmeti üniversitenin kullandığı 

sistemle sınırlı olmak zorundaydı ve herkes için aynı şekilde işledi. Çevrimiçi 

toplantıların fiziksel toplantı ortamına göre görme engelli kişilerin katılımını 

kolaylaştırdığı ve bu nedenle tercih edilebildiği yolunda deneyimlerimiz var. Ancak 

olası sıkıntılarda katılımcı sorularına yardımcı olmak üzere kullanılabilecek e-posta 

adresi davetlerimizde ve sempozyum internet sitesinde paylaşılmıştı. Bu adresi 

kullanarak, bazı kişiler kendi bilgisayar ya da internet sınırlarından kaynaklı sorular 

yönelttiler, bizler de onlara yanıt göndererek yol gösterici olmaya çalıştık. Görme 

engelli kişilerin sempozyuma katılımında herhangi bir sıkıntı çektiği bize 

bildirilmedi.  

“Lise düzeyinde çalışan psikolojik danışmanlar içinde farklı konulara daha fazla 

sempozyumda yer verilebilir.” 

Yorum: Tüm tanıtımlarda ifade edilmiş olduğu gibi, bu sempozyum dizisi tanımı 

gereği bütünüyle üniversite öğrencilerine uzaktan psikolojik destek odaklıydı. Diğer 

konularda yapılmış sunum başvuruları bu sınırlı odak nedeniyle kabul edilemedi, 

ancak onlar başka bilimsel toplantılarda kendilerine yer bulabilir.  
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Değerlendirme Formu’nun bu sorusu, çoğunlukça (%66) iki günün yeterli 

bulunduğu, ancak yaklaşık 1/3’lük (%32) bir grubun sempozyumun daha fazla güne 

yayılmasını önerdiğini göstermiştir.    

 

Katılmış olanların tamamı (%96) Türkçe programı yeterli bulmuştur. 
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Katılmış olanların yarıdan çoğu (%56) İngilizce programı yeterli bulmuştur, kalan 

1/5’lik (%20) grup ise bu konuda net bir düşüncesi olmadığını ifade etmiştir.  

Buradan Türkçe programa kıyasla, İngilizce programdan yararlananların daha az 

olduğu sonucu çıkarılabilir. Nitekim değerlendirmeyi yapanların yaklaşık 1/4’ü 

(%24) programı izlemediğini ifade etmiştir. Çeviri olanağı olmaması ve gün boyu 

süren program sonrası akşam saatlerinde yer alan İngilizce programın daha az 

kimsece izlenmiş olması buna yol açmış olabilir. Bunun erişime açılan video 

kayıtlarıyla telafi edilebilmesi mümkündür.  

 

 

12. Yukarıdaki soruya yanıtınız “evet” idiyse, lütfen kurumunuzun adını 

yazınız. 

Başkent Üniversitesi 
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Gelecekte bu sempozyumları düzenlemeye gönüllülük sorulduğunda katılımcıların 

yalnızca %16’sı olumlu yanıt vermiş ve yalnızca tek bir kurum ismini paylaşmıştır. 

Bu bilgi Başkent Üniversitesi’nden sempozyuma katılmış olan meslektaşlarımıza özel 

olarak bildirilmiştir.   

13. Bundan sonraki sempozyumlar için tema öneriniz varsa, lütfen yazınız. 

Verilen önerilerin önemli bir kısmı sempozyum konusu olan üniversite psikolojik 

danışmanlığı dışındadır (Lise öğrencilerinin üniversiteye hazırlık sürecinde 

Psikolojik Danışmanlık ve Kariyer Yönetimi, Meslek çalışanlarının gelişimi, Pandemi 

sonrasında değişen dünyaya uyum, Psikolojik Danışmada Güncel Yaklaşımlar ve 

Uygulamaları, Psikolojik danışma mesleğinin dönüşümü), bir tanesinin de anlamı 

anlaşılamamıştır (Denge).  

İlişkili görüşebilecek tema önerileri ise şunlar olmuştur: 

Kariyer Psikolojik Danışmanlığı, 

Psikolojik Danışmanlıkta Konsültasyon Hizmetleri, 

Kayıp ve Travma, 

Terapötik ilişki, uluslararası öğrenciler için kültüre duyarlı danışmanlık, genel olarak 

ötekileştirilmiş kimliklere sahip öğrenciler için danışmanlık, 

Psikolojik danışma alanı kapsamında, nörospsikolojik danışma,  

Proaktif müdahaleler. 

 

14. Sempozyuma katılımı artırmak için, varsa önerilerinizi yazınız.  

Üniversite PDR ABD ve merkezlerine hatırlatıcı e-posta gönderilebilir.  

Yorum: Gönderilmiştir. 

 

Sempozyuma özel sosyal medya hesaplarının açılması  

Sosyal medyada yaygın tanıtım. 

Daha çok platformdan duyuru yapılabilir.  

Yorum: Bölüm internet sitesinde ve danışmanlık merkezinin sosyal medya hesabında 

ve ilgili öğrenci kulübü hesabında duyuru yapılmışsa da sempozyuma özel 

Instagram ve Twitter hesapları açılmamıştır, önceden planlanarak birkaç ay 

öncesinde bunların yapılması yerinde olabilir. 

 

PDR ve eğitim bilimleri bölümleri olan üniversite kulüpleriyle iletişime geçilmesi 

olabilir.  
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Yorum: Üniversitelerin PDR ve Psikoloji bölümlerine ve üniversite danışmanlık 

hizmetlerine e-posta davetleri gönderilmiştir. 

 

Sempozyum, teknik olarak YouTube canlı yayını şeklinde düzenlenebilir. (eğer 

online platformda olması planlanırsa) daha erken ve çok kanallı duyuru yolu 

seçilebilir.  

Yorum: Bunu birçok sunumda bulunan kişi tercih etmemiştir. Ancak sonrasında 

sunumlar YouTube a aktarılmış, bağlantıları bu e-kitapçıkta ve sempozyumun 

internet sitesinde paylaşılmış ve böylece eğitsel amaçla kullanım mümkün 

kılınmıştır.  

 

Üniversite öğrencileri ile iletişime geçilebilir.  

Öğrenci topluluklarının sosyal medya hesaplarına duyuru gönderilmesi olabilir. 

Yorum: Sempozyum öğrenci değil, profesyonelleri hedeflemiştir, zira Zoom’da 

katılım teknik olarak 1000 kişi ile sınırlıdır. 

Bu alanda çalışan uzmanların bir e-posta grubunda toplanması (sempozyum 

sitesinde adı geçen universitelerpdrmgrubu@googlegroups.com grubuna üye 

olmaya çalıştım, ancak hata mesajları aldım). 

Yorum: Anılan gruba üye bir arkadaşımız grupta birçok kez paylaşım ve çağrı 

yapmış ancak herhangi bir yanıt alamamış ve grup yöneticisi belirlenememiştir. 

Grubun canlanmasında bu sempozyumun olumlu etkisi olmasını diliyoruz.  

 

15. Diğer değerlendirme(ler)iniz varsa, lütfen yazınız. 

“Gayet öğretici ve keyifliydi. Çevrimiçi ortamda olmasının birçok farklı şehir ve 

ülkeden katılımı artırdığına inanıyorum. Teşekkürler.” 

“Emeği geçen herkese teşekkürler.” 

“Teşekkür ederiz güzel bir çalışma oldu.” 

“Teşekkürler.” 

“Herkesin emeklerine sağlık!” 

“Katkıda bulunan herkese çok teşekkürler.” 

... 
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