
TOGÜ Ailesine
Hoş Geldiniz



Üniversitemize yeni katılan öğrencilerimiz 
TOGÜ ailesine hoş geldiniz. Sizlerin sağlığı 
bizim için her şeyden önde gelmektedir. Hem 
kendi hem de sevdiklerinizin sağlığını 
tehlikeye atmamak için covid19 sürecinde 
maske, mesafe ve temizlik kuralını aklınızdan 
çıkarmayınız. Bu süreçte Sağlık Bakanlığının 
uyarılarını dikkate alınız.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
Uygulama ve Araştırma Merkezi (PDRMER) 
olarak yüz yüze eğitimin tekrar başladığı bu 
süreçte yardımcı olabileceğini düşündüğümüz 
birkaç konuda sizi bilgilendirmek istiyoruz.



Üniversite Yaşamı ve Uyum



Üniversite yaşamı, baş edilecek bazı zorluklar 
barındırmasının yanı sıra, büyümek için 
sayısız fırsat ve zengin kişilerarası deneyim 
birikimi sağlar. Üniversiteye başlamak 
gerçekten heyecan verici ancak aynı zamanda 
biraz kaygı verici olabilir.

Endişelenmeyin... Yalnız değilsiniz.

İnsan yaşamındaki her değişiklik uyum 
sürecini beraberinde getirir. Evden ilk defa 
ayrılan öğrencilerde yalnızlık, üzüntü, kafa 
karışıklığı ve ev hakkındaki düşüncelerle 
meşgul olma gibi duygu ve düşüncelerin 
olması son derece normaldir. 



Üniversiteye başlamak bir dizi geçişi de beraberinde 
getirmektedir.

Yeni duruma uygun düzenlemeleri yapmak zor ve zahmetli görünebilir. 

Bazen bu geçişte işler zorlaşır veya uyum beklenenden uzun sürebilir çünkü 

her bireyin baş etme tarzı farklılaşır.  Fakat bu sürecin bir geçiş sürecini 

olduğunu hep aklınızda tutun çünkü birkaç ay içerisinde yaşadığınız 

zorlukların çoğuyla başa çıktığınızı göreceksiniz. Kendinize zaman tanıyın.

Liseden  >> Üniversiteye

Aile ile birlikte yaşamaktan  >>  Bağımsız yaşamaya

Eski insanlar, ortamlar ve durumlardan ayrılmak >>  Yeni insanlar, ortamlar ve durumlara alışmak

Denetimden >> Özgürlüğe ve sorumluluğa

Kendinden emin ve kontrollü hissetmekten>> Belirsiz ve kontrolden çıkmış hissetmeye kadar



Üniversite Yaşamına Uyum Sağlamak İçin Birkaç İpucu

• Üniversiteye yeni başlayan 

öğrencilerinin deneyimlediği 

üç uyum alanı vardır; 

Akademik Kişisel Sosyal



Sosyal Uyum

• Etrafa baktığınızda, herkesin kendine güvenen ve sosyal açıdan 
başarılı olduğu görünebilir. Gerçek şu ki, herkes benzer 
endişeleri yaşar.

• Yeni insanlarla tanışırken hatırlaman gereken en önemli şey 
kendin olmaktır.

• Ani kararlar vermeyin; bölümü bırakmak ya da eve dönmek ile 
ilgili büyük kararları hemen almak için acele etmeyin.

• Anlamlı ilişkilerin bir gecede gelişmesini beklemeyin. Üniversite 
arkadaşlıklarında güven ve samimiyet, tıpkı hayatınızdaki diğer 
yeni ilişkiler gibi zaman alır.

• Öğrenci organizasyonları, diğer öğrencilerle etkileşim kurmanın 
eğlenceli bir yoludur. Öğrenci kulüplerini araştırın ve katılın. 
Böyle organizasyonların içinde olmak hem deneyimli 
öğrencilerden destek alabilmek hem de kişisel gelişiminiz 
açısından çok işinize yarayacaktır. 



• Üniversite hayatının getirdiği en zorlayıcı deneyimlerden biri, hakkında çok az 
şey bildiğiniz biriyle yaşamak olabilir.  Oda arkadaşlarının en iyi arkadaşlar 
olmasını beklemek gerçekçi değildir. Genellikle insanlar birbirlerinden 
hoşlandıklarında birlikte yaşamanın kolay olacağına inanırlar. Birinden 
hoşlanmak, birlikte başarılı bir şekilde yaşayabileceğiniz anlamına gelmez. 
Birlikte yaşamak, hoşlanmaktan farklı bir şey içerir, konuşabilmeyi ve fikirleri 
paylaşabilmeyi, hoşgörülü olmayı ve durumlarla nasıl başa çıkılacağı 
konusunda anlaşabilmeyi içerir.

• Kişisel mülkiyet, kişisel alan, uyku ve dinlenme gereksinimlerine saygı 
konusunda müzakere etmek karmaşık bir görev olabilir. Oda arkadaşları çok 
farklı değerlere sahip farklı kültürel geçmişlere sahip olduğunda karmaşıklık 
artar. Bu nedenle, kişinin meşru ihtiyaçlarını sakince iletmesi, bir oda 
arkadaşının endişelerini dikkate alarak dinlemesi ve birbirlerinin en önemli 
ihtiyaçlarını karşılamak için uzlaşmaya istekli olması sorunların çözümünü 
teşvik edebilir.

• Oda arkadaşınızla birlikte, odanın düzeni, odadaki ses, çalışma ile 
düzenlemeler (yer, saat vs.), eşyaların paylaşımı, parasal konular, sosyal yaşam 
tarzları dahil olmak üzere çatışma çıkabilecek veya uyumu arttırabilecek 
alanlarla ilgili ortak kararlar alabilirsiniz. Bu süreçte etkili iletişim 
becerilerinizi kullanarak hem kendinizi ifade uygun şekilde ifade edebilir hem 
de karşınızdakinin neler hissettiğinizi anlayabilirsiniz.

ODA ARKADAŞLIĞI



Zaman yönetimi

• Üniversitede, programınız muhtemelen geçmişte olduğundan daha esnek olacaktır. Zaman 
daha yapılandırılmamış olduğunda, hangi işlere nasıl öncelik verileceğini belirlemek zor
olabilir. Ders, arkadaşlar, sosyal faaliyetler, özbakım vb gibi farklı konulara zaman ayırmanız
gerekecektir. Birçok öğrenci dersleri, diğer sorumlulukları ve sosyal hayatı dengelemek için
mücadele ederken bunalmış hissedebilir. Bir planlayıcı veya zamanlama uygulaması
kullanmak değişen yaşamınızı yönetmenize yardımcı olabilir.

Finansal Endişeler

• Üniversite genellikle öğrencilerin kendi bütçelerinden sorumlu oldukları ilk dönemdir. Bazı
öğrenciler öğrenim ücretlerini, kitap ve yaşam masraflarını kendi başına karşılıyor veya
ailelerinden yardım alıyor olabilir. Durumunuz ne olursa olsun, bir bütçe belirlemek ve
bütçeye sadık kalmak zorlayıcı ve ayrı bir stres kaynağı olabilir. Finansal stresi en aza indirmek
için, kendinizi finansal konularda eğitmek, neleri karşılayabileceğiniz ve karşılayamayacağınız
konusunda kendinize karşı dürüst olmak ve sizin için en iyi neyin işe yarayacağı konusunda
güvendiğiniz kişilerle konuşmak iyi bir fikirdir.

• Kişisel bir rutin oluşturun. Ritminizi bulmak ve her günü olabildiğince tutarlı yaşamak, bir
üniversite öğrencisi olarak yeni rolünüzde alışmanıza ve daha rahat hissetmenize yardımcı
olacaktır.

• Kendine iyi bak. Verimli bir üniversite hayatının temeli sağlıklı bir yaşam tarzıdır. Yeterince
dinlendiğinizden, sağlıklı beslenmeye öncelik verdiğinizden ve hoşunuza giden bir fiziksel
aktivite bulduğunuzdan emin olun.



Akademik Uyum
• Genç bir yetişkin olmak daha fazla özgürlük ve sorumluluk 

demektir. Bu, artık kimsenin size ders çalış diye uyarıda 
bulunmayacağı ve derslerinize düzenli olarak katılmaya 
zorlamayacağı anlamına gelir. Çoğu öğrenci için bu durum büyük 
ölçüde özgürleştiricidir ancak aynı zamanda uygun planlama 
yapılmazsa işlerin karışabileceği anlamına da gelebilir.

• Üniversite dersleri lise derslerinden çok daha zordur. Daha fazla 
okuma ödevleri bulunur ve sınavlar lise sınavlarından daha 
zorlayıcı olabilir. Öğretim elemanları öğrencilerin sınıf dışında 
daha fazla çalışma yapmasını bekleyebilirler. Bu durumda 
derslerinizi takip etmeniz ve çeşitli okumalar yapmanız 
gerekecektir. 

• Akademik olarak ilerlemenizi sağlayacak hizmetleri ve kaynakları 
öğrenin ve bunlardan yararlanın (Kütüphanelerin veri tabanları, 
alanınızla ilgili internet siteleri vb.).

• Akademik uyumu kolaylaştıran etmenlerden biri de sürecin nasıl 
işlediğini bilmektedir. Bu nedenle, üniversiteye başladığınız bu ilk 
günlerde akademik takvime göz gezdirin, not sistemini öğrenin. 
Her öğrencinin bir akademik danışmanı bulunur ve akademik 
anlamda karşılaştığınız sorunlarda akademik danışmanınıza 
başvurun.



Üniversite Yaşamında

Bazı Psikolojik Sorun Alanları



Üniversite yaşantısı sadece bir meslek kazanım alanı değil aynı 
zamanda kişinin kendini geliştirebileceği, kendisine yeni bilgi ve 
beceriler katabileceği, yaşadığı birçok sorunu aşma becerisi 
kazanabileceği bir kişisel gelişim alanıdır.

Üniversite öncesinde yaşanan ya da karşımıza çıkan yeni sorunlarla 
baş edebilmek için öncelikle bunların sorun olduğunu bilmek ve bu 
sorunları çözme iradesi göstermek gerekir. 



• Hayat düz, engelsiz bir yol değildir, 
kolaylıklar kadar zorlukları da barındırır. 
Bisikletle yokuş aşağı inmenin keyfi ne 
kadar yüksekse yokuşu çıkmak da o kadar 
zorlayıcı olabilir.

• Bazen yeni sorunlar karşımıza çıkarken 
bazen de uzun yıllar yanımızda taşıdığımız 
sorunlarla baş etmeye çalışırız. Farkında 
olarak ya da olmayarak…

• Kendinizde ya da vücudunuzda yolunda 
gitmeyen şeyler gördüğünüzde ilk 
yapmanız gereken şey bunun fizyolojik bir 
sebebi olup olmadığını anlamaktır (kan 
değerleri vb.). Sorun fizyolojik değilse 
psikolojik yardım düşünülmelidir.



• İnsan hayatın doğal akışı içinde dönem dönem keyifsiz, 
isteksiz, üzgün, kederli, halsiz olabilir. Kendinizi dönem 
dönem mutsuz, karamsar hissedebilirsiniz. Bazen bize hiçbir 
şey düzelmeyecekmiş, sonsuza kadar sorunlar devam 
edecekmiş gibi gelebilir ancak bütün bunlar geçiçi ve o ana 
dönük duygu ve düşünceler olabilir. Birkaç gün süren bu 
duygular hayatın olağan akışının bir parçasıdır ve 
endişelenmeyi gerektirmez. 

• Ancak son dönemlerde üzgün, çökkün ruh hali, hayattan 
zevk almama, umutsuzluk, değersizlik ve güçsüzlük gibi 
duygu ve düşüncelerin yaşantınıza hakim olduğunu 
düşünüyorsanız psikolojik yardım talep edebilirsiniz.

HİÇBİR ŞEYDEN KEYİF ALMIYORUM !



Kaygı Normal 
midir?
• Kaygı kendi içerisinde kişiyi 

tehlikeden koruyan bir uyarı 
sistemidir ancak kişiyi sürekli tetikte 
tutan ve kişinin yeni durum, koşul 
ve ortamlara adapte olmasını 
engelleyen bir hal alabilir. 

• Böyle bir durumda sürekli 
endişelenme, endişeyi kontrol 
edememe, sürekli bir huzursuzluk 
hali, kolay yorulma, kolay kızma, 
sürekli gerginlik, uykuda problem 
yaşama gibi durumlar yaşam 
kalitenizi düşürebilir. 



• Bazı olaylar bizi diğerlerinden daha fazla etkiler. 
Size en mutlu olduğunuz an sorulduğunda 
hayatınızdaki bir çok olumlu anı içerisinden birisini 
seçersiniz. O anı daha özeldir. 

• Olumsuz anılar içinde de bazen diğer anılardan daha 
çok rahatsız eden, iz bırakan anılarımız olabilir. 
Herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde istemsizce 
gözümüzün önüne gelebilir, o anı tekrar yaşıyormuş 
gibi hissedebilir ve ona uygun tepkiler verebiliriz. 

• Psikolojik yardım alarak bu olumsuz anıların 
yükünden kurtulabilirsiniz.



Bu ve benzeri 
sorunlar yaşam 

kalitesini 
etkileyebilir; sosyal 

uyumu, gündelik 
yaşantıya adapte 

olmayı 
zorlaştırabilir.

Sınav kaygısı

Özgüven eksikliği

İlişki sorunları

Öfke kontrolü 

Topluluk önünde konuşamama

Sosyal ortamlara girememe



Bu sorunlar size çözümsüz gelebilir. Sürekli bunlarla 
yaşamanız gerektiği hissine kapılabilirsiniz. Bunları 
yaşamanın kaderiniz olduğuna inanabilirsiniz. Ancak 
burada yazılan hiçbir sorun çözümsüz değildir. 

• Bütün bu konularla ilgili merkezimizin web sayfası ve sosyal 
medya hesaplarındaki bilgilendirme broşürlerinden 
faydalanabilir veya merkezimizden randevu talep edebilirsiniz.



Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık Uygulama ve 

Araştırma Merkezi



Merkezimizin amacı, üniversite 
öğrencilerinin kendilerini tanımaları, 

sağlıklı kararlar verebilmeleri, 
problem çözme ve iletişim becerileri 

kazanmaları, üniversite yaşamına 
uyum sağlamaları, iyi oluş düzeylerini 
artırmaları ve kişisel, sosyal, duygusal, 
bilişsel ve kariyer gelişimlerine destek 
olmak amacıyla psikolojik danışma ve 

rehberlik hizmetleri sunmaktır.



Merkezimizde yürütülen 
faaliyetler;

Bireyle Psikolojik 
Danışma

Grupla Psikolojik 
Danışma

Psiko-Eğitim 
Faaliyetleri

Kişisel Gelişim 
Seminerleri



Grup 
Çalışmalarından 
Bazı Konu 
Başlıkları

Akademik erteleme-Zamanı etkili kullanma

Hayır diyebilme

Kişiler arası ilişkilerde iletişim becerileri

Kaygıyla başa çıkma

Sınav kaygısı

Duygusal İlişkiler

Stres yönetimi

İlişkilerde flört şiddeti

Etkili ders çalışma

….

…



Psiko-eğitim 
Çalışmaları

Psiko-eğitim grupları, 
eğitimsel içerikli olup 

beceri geliştirmeyi 
hedefleyen ve başarılması 

gereken amaçların yer 
aldığı bir grup çeşitidir. 

Haftada 1 oturum olmak 
üzere ortalama 8-12 
oturum sürmektedir. 

Buna karşın daha kısa ya 
da daha uzun süren 

psikoeğitim çalışmaları da 
yapılmaktadır.

Psikoeğitim çalışmaları 
daha küçük gruplarla 
daha fazla etkileşime 

dayalı olarak 
gerçekleşmektedir.

Psikoeğitim çalışmaları ile 
ilgili duyurular 

https://pdrmer.gop.edu.tr
adresi ve @togupdrmer 
instagram sosyal medya 

hesabından 
duyurulmaktadır. 

https://pdrmer.gop.edu.tr/


Bireyle Psikolojik Danışma

• Psikolojik danışma, kişisel, sosyal, eğitimsel ve 
mesleki konularda kişilerin amaçlarını 
belirleme, karar verme, var olan problemlerini 
çözme ve benzeri konularda -tarafsız, kişilik 
haklarına saygılı, güven ve gizliliğe önem 
veren- eğitimli danışmanlardan yardım aldığı 
bir gelişim sürecidir.

• Psikolojik danışma sürecinde danışmanınız 
gizlilik, güven ve kişilik haklarına saygı 
çerçevesinde konuşmak istediğiniz her konuda 
sizi yargılamadan, koşulsuz kabul ederek 
dinleyecek, size açık ve dürüst davranacak, 
karşılaştığınız sorunları çözmede size yardımcı 
olacaktır.

Ünversite yaşamına uyum

Kaygı

Depresif Belirtiler

Aile ilişkileri

Duygusal ilişkiler

Kariyer 

Akademik Başarı

Sınav kaygısı

….

Psikolojik Danışma Alabileceğiniz Bazı Konu Başlıkları



Randevu Alma 
Süreci

• Bireyle psikolojik danışma için randevu 
alınması gerekmektedir ve görüşmeler 
yaklaşık 45 dk sürmektedir. Görüşmelerin 
zamanına ve sıklığına danışan ile birlikte 
karar verilmektedir. Genellikle haftada bir 
görüşme gerçekleştirilir.

• Psikolojik danışmanlık hizmeti alabilmek 
için randevu almanız gerekmektedir.

• Randevular http://pdrmrandevu.gop.edu.tr
adresinden alınabilmektedir.

• Randevu talebini oluşturduktan sonra artık 
talebiniz merkezimize iletilmiş anlamına 
gelmektedir. Merkezimiz de en kısa sürede 
ve en uygun uzmanla randevunuzu 
onaylayacaktır.



Sevgili öğrencilerimiz, üniversite yaşamının
kişinin kendisini tanıması ve geliştirebilmesi
adına çok önemli bir fırsat olduğunun farkındayız.
PDRMER olarak yaşayabileceğiniz kaygı, öfke,
depresif durumlar, problem çözme ve iletişim vb
sorunlarınızda ayrıca kişisel, sosyal ve duygusal
gelişimlerinize destek olmak için yanınızdayız.

İletişim: 

0356 252 16 32; ya da 0356 252 1616 (dahili 1473) 

pdrmer@gop.edu.tr

@togupdrmer


