
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 

Uygulama ve Araştırma Merkezi



• Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rehberlik ve
Psikolojik Danışma Uygulama ve Araştırma Merkezi, 
öğrencilerimizin ve halkımızın psikolojik destek
ihtiyacını karşılamak, psikoloji alanında araştırmalar
yapmak, üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda
projeler üretmek, üniversite öğrencilerinin
ihtiyaçlarına yönelik seminer, eğitim, konferanslar
düzenlemek üzere kurulmuştur.

• Merkezimiz fiili olarak Şubat 2020 tarihinde faaliyete
geçmiştir. Merkezimizde Tam zamanlı olarak 2 
personel ve ayrıca yarı zamanlı olarak 6 personel
bulunmaktadır.

Örgüt Yapısı



• Merkezimizde üç 
adet bireysel 
görüşme odası, bir 
adet aile görüşme 
odası ve bir adet 
grup odası 
bulunmaktadır.



İlk Yılımızda Gerçekleştirilen Faaliyetler



• Pandemi döneminde 
evlerinde uzun süre kalan 
bireylerin ruh sağlığını 
korumaya yönelik “Korona 
Günlerinde Ruh Sağlığını 
Koruma Kılavuzu” 
hazırlanmış; Merkezin 
instagram hesabı 
(@togupdrmer), 
Üniversitenin anasayfası ve 
merkeze ait web sayfası 
(https://pdrmer.gop.edu.tr/) 
aracılığıyla paylaşılmıştır.



COVID-19 salgını sürecinde 
psikolojik sağlamlığı arttırma 
programı

• “COVID-19 salgını sürecinde psikolojik 
sağlamlığı arttırma” programının aşağıdaki konu 
başlıklarına yönelik canlı yayınlar instagram
hesabı üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Sıra Konu Başlığı Uzmanın İsmi Tarihi 

1

COVID-19 mu güçlü psikolojimiz 

mi?: korona günlerinde psikolojik 

sağlamlık

Tahsin İLHAN 6.Nis.20

2 Yeni Problemler ve Çözme Yolları Şefika ERDEM 13.Nis.20

3

Zamanı yakala ve tadını çıkar:  

Korona günlerinde zaman 

yönetimi

Yusuf 

SARIKAYA
20.Nis.20

4
Korona Günlerinin getirdikleri: 

Stres ve Kaygı

Murat 

KORKMAZ
27.Nis.20

5
İnsan erdemleri ve bilgelik: Zor 

günleri aşmak
Rukiye ŞAHİN 4.May.20

6
Korona Günlerinde Duygular: Fark 

et, Hisset, Yönet
Burak KÖKSAL 11.May.20

7
Korona  Günlerinde Konuşmak ve 

Paylaşmak: İletişim

Ahmet 

ERDEM
18.May.20



Öğrenci İstek ve 
İhtiyaçları Anketi 

• Covid 19 sürecinde Öğrenci işleri otomasyon sistemi 
üzerinden üniversite öğrencilerine mesaj atılarak, 
merkez internet sitesi ve merkezin instagram
hesabından online danışmanlık faaliyetleri ile ilgili 
duyuru yapılmıştır. Başvurular alınarak ve online 
danışmanlık faaliyetleri yürütülmektedir.

• Merkezimiz tarafından üniversite öğrencilerine 
yönelik olarak webinar eğitimleri yapma kararı 
alınmıştır. Online olarak gerçekleştirilecek olan 
webinar eğitim konularının öğrencilerimizin istek ve 
ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi için öğrenci işleri 
otomasyon sistemi üzerinden üniversite öğrencilerine 
mesaj atılarak, merkez internet sitesi ve merkezin 
instagram hesabından istek ve ihtiyaç anket formu 
duyurulmuştur. Duyuru neticesinde 425 öğrenci anket 
formunu doldurmuştur. 



İstek ve İhtiyaçlara Yönelik 
Gerçekleştirilen Eğitimler

• Öğrenciler tarafından belirtilen 
bu konulardan ilk 4 konu 
seçilerek eğitim 
gerçekleştirilmiştir.

Eğitimin Konusu Eğitim Tarihi ve Saati Eğitmen

Merkezi Sınavlara
Hazırlık: Sınav Kaygısı,
Verimli Ders Çalışma ve
Zaman Yönetimi

03 Haziran 2020
Çarşamba

13.30-15.30 saatleri
arasında

Öğr. Gör. Burak KÖKSAL

Psikolojik Danışman

Dikkatimi
Toplayamıyorum:

Hafıza ve Unutkanlık

10 Haziran 2020
Çarşamba

13.30-15.30 saatleri
arasında

Murat KORKMAZ

Psikolog

Gelecek Kaygısı ve
Hedef Belirleme

17 Haziran 2020
Çarşamba

13.30-15.30 saatleri
arasında

Prof. Dr. Tahsin İLHAN

Stres Yönetimi 24 Haziran 2020
Çarşamba

13.30-15.30 saatleri
arasında

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf 
SARIKAYA



Covid 19 Sürecinde 
Karşılaşılabilecek Sorunlar ve 
Çözümlerine Yönelik 
Bilgilendirme Broşürleri

• Öğrencilerin Covid-19 sürecinde 
yaşayabilecekleri depresif duygu durumu, 
travma sonrası stres bozukluğu, yaygın 
anksiyete alanlarına yönelik olarak 
bilgilendirme broşürleri hazırlanarak sosyal 
medya hesapları ve resmi internet sitesinden 
yayınlanmıştır.



Üniversiteye Uyumu 
Kolaylaştırmaya 
Yönelik Bilgilendirici Çalışmalar

• Öğrencilerin çevrimiçi eğitime uyum 
sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla 
uzaktan eğitimle ilgili bilgilendirici 
broşür hazırlanarak sosyal medya ve 
resmi internet sitesinden yayınlanmıştır.

• Üniversitemize yeni kayıt yaptıran 
öğrencilerimize yönelik uyum broşürü 
hazırlanarak sosyal medya hesapları ve 
resmi internet sitesinden yayınlanmıştır.



Üniversiteye Uyumu 
Kolaylaştırmaya 
Yönelik Bilgilendirici Çalışmalar

• Uzaktan eğitim sürecinde 
öğrencilerin öğretim 
elemanlarıyla iletişimlerini 
güçlendirmek amacıyla uygun 
e-mail yazma ile ilgili broşür 
hazırlanarak sosyal medya 
hesapları ve resmi internet 
sitesinden yayınlanmıştır.



Çevrimiçi Grup Faaliyetleri

• Öğrencilerin psikolojik sağlamlıklarını arttırmaya 
yönelik olarak güçlü karakter güçlerini ortaya 
çıkarıcı çevrimiçi ‘karakter güçlerine yolculuk” 
webinar gerçekleştirildi.

• Covid-19 döneminde öğrencilerin sosyal 
kaygılarını azaltmaya yönelik olarak çevrimiçi 8 
haftalık psikoeğitim programı hazırlanmıştır. 
Öğrencilerin programa yönelik talepleri 
alınmıştır. İhtiyaç duyan öğrencilere yönelik 
olarak psikoeğitim programı uygulanmaya devam 
etmektedir.

• PDR öğrenci topluluğu ile işbirliği ile PDR 
öğrencilerine yönelik olarak altı farklı konuda 
webinar gerçekleştirilmiştir.



İlk Yılımızdaki 
Rehberlik ve 

Psikolojik 
Danışma 

İstatistikleri

Danışan Sayısı Görüşme Sayısı
Etkinliklerle Ulaşılan 
Kişi Sayısı

Öğrenci 108 653

1600Personel/Kurum 
Dışı

44 132



Farklı alanlarda sorun yaşayan öğrencilerimize 
yönelik olarak çevrimiçi psikolojik danışma 
hizmeti verilmiştir ve verilmeye de devam 
edilmektedir.

Öğrencilere yönelik sunulan rehberlik ve 
psikolojik danışma hizmetinin yanı sıra üniversite 
personeli, personel yakınları ve tokat halkından 
gelen talepler doğrultusunda aile, çocuk ve 
yetişkin psikolojik danışmanlık hizmeti 
verilmiştir ve verilmeye devam edilmektedir.



İletişim: 

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

pdrmer@gop.edu.tr

@togupdrmer


