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REHBERLİK VE PSİKOLOJİK ANABİLİM DALI BULUNAN 
ÜNİVERSİTELER

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Semra UÇAR, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında 
yürütmüş olduğu; Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamaları, Meslek Etiği ve Yasal Konular dersi 
kapsamında, "Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamalarında Meslek Etiğinin Yeri" isimli araştırmasını, 
Türkiye'de bulunan devlet ve vakıf üniversitelerinin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim 
Dalında, Bireyle Psikolojik Danışma dersini geçmişte ve hâlihazırda yürüten bütün akademik personele 
ve ilgili anabilim dalında dersi alan son sınıf öğrencilerine gönüllülük esasına dayalı olarak linki 
dilekçesinde verilen anket uygulamasını yapmayı planladığına ilişkin ayrıntılar ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve Üniversitenizin ilgili birimlerine duyurulmasını arz ederim.

Prof.Dr. Mustafa ÇALIŞ
Rektör

Ek:10 sayfa
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REKTÖRLÜK MAKAMINA
(Genel Sekreterlik Makamına)

Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim 
üyesi Dr. Öğretim Üyesi Semra UÇAR, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında 
yürütmüş olduğu; Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamaları, Meslek Etiği ve Yasal Konular dersi 
kapsamında, "Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamalarında Meslek Etiğinin Yeri" isimli araştırmasını, 
Türkiye'de bulunan devlet ve vakıf üniversitelerinin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim 
Dalında, Bireyle Psikolojik Danışma dersini geçmişte ve hâlihazırda yürüten bütün akademik personele 
ve ilgili anabilim dalında dersi alan son sınıf öğrencilerine gönüllülük esasına dayalı olarak linki 
dilekçesinde verilen anket uygulamasını yapmayı planlamaktadır.

Bilgilerinizi ve Dr. Öğretim Üyesi Semra UÇAR'ın, ilgili talebinin söz konusu kurumlara 
iletilebilmesi için gerekli yazışmaların yapılması hususunda gereğini arz ederim.

Prof.Dr. Hüseyin ARAK
Dekan V.

Ek:Bölüm yazısı ve ekleri

Evrak Tarih ve Sayısı: 07.02.2022-195151



Belge Doğrulama Kodu :BSA8RUY82J Pin Kodu :11792 Belge Takip Adresi : http://ebys.erciyes.edu.tr/enVision-
Sorgula/validate_doc.aspx?eD=BS58RT4VVH&eS=193983

Bilgi için: Demet Atıcı
Unvanı: Destek Personeli

Adres:Yenidoğan Mahallesi Hulusi Behçet Caddesi 38280 Talas KAYSERİ
Telefon:+90 352 437 32 06 Faks:+90 352 437 88 34
e-Posta:egitim@erciyes.edu.tr Web:http://egitim.erciyes.edu.tr 
Kep Adresi:erciyesuni@hs01.kep.tr

T.C.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanlığı

Sayı   : E-79624706-622.01-193983 04.02.2022
Konu : Dr. Öğretim Üyesi Semra UÇAR 

(Anket Uygulama Talebi)

EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

Bölümümüz öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Semra UÇAR, Bölümümüz Rehberlik ve 
Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında yürütmüş olduğu; Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamaları, 
Meslek Etiği ve Yasal Konular dersi kapsamında, "Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamalarında Meslek 
Etiğinin Yeri" isimli araştırmasını, Türkiye'de bulunan devlet ve vakıf üniversitelerinin Rehberlik ve 
Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında, Bireyle Psikolojik Danışma dersini geçmişte ve hâlihazırda 
yürüten bütün akademik personele ve ilgili anabilim dalında dersi alan son sınıf öğrencilerine gönüllülük 
esasına dayalı olarak linki dilekçesinde verilen anket uygulamasını yapmayı planlamaktadır.

Bilgilerinizi ve Dr. Öğretim Üyesi Semra UÇAR'ın, ilgili talebinin söz konusu kurumlara 
iletilebilmesi için gerekli yazışmaların yapılması hususunda gereğini arz ederim.

Prof.Dr. Remzi KILIÇ
Bölüm Başkanı

Ek:
1- Dilekçe (1 sayfa)
2- İlgili Ekler

Evrak Tarih ve Sayısı: 04.02.2022-193983
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ERCİYES ÜNİvERSİTESİ

EGİTİM FAKÜLTESİ
EGİTİM BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANLIGINA

Görev yaptığım Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı'nda yürüttüğüm Bireyle Psikolojik
Danışma Uygulamaları ve Meslek Etiği ve Yasal Konular dersleri kapsamında "Bireyle Psikolojik Danışma
Uygulamaları'nda Meslek Etiğinin Yeri" isimli araştırmayı yürütmekteyim. İlgili araştırmaya ait Erciyes
Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Onay Formu ve içerikte yer alan sorulara ait formlar
(Süpervizör Formu ve Psikolojik Danışman adayı Formu) ekte yer almaktadır. Araştırma linki de Google form
linkleri olarak aşağıya eklenmiştir. Söz konusu çalışma Türkiye'deki devlet ve vakıf üniversitelerinin
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı'nda Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamaları dersini
geçmişte veya halihazırda yürüten akademik personele ve adı geçen dersi alan ilgili ana bilim dalındaki son
sınıf öğrencilerine yöneliktir. Araştırmaya katılım gönüllülük esaslı olup katılım noktasında yardımcı
olunabilmesi adına ilgili kurumlara ve ilgili kişilere duyurulması hususunda;
Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Google Form Link-Süpervizör:
https:!/docs.google.com/forms/d/eIlFAJpQLScSUYEmIAWSg iZFdepgckwPtAzhvcTYLSxP8RR Y3cs91_ k
XzA/viewform ?usp=sU ink
Google Form Link-Psikolojik Danışman Adayı:
https:!/docs.google.com/forms/d/e/I FAlpQLSe 18vMorOEpoZr03 SxagPFvOd iz izK iiU RKCoXrn84zY orınb
w/viewform?usp=sf_1 ink

02.03.2022
Semra Uçar

Dr.yesi
EK:

I. Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamaları'nda Meslek Etiğinin Yeri-Süpervizör Formu (3 Sayfa)
Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamaları'nda Meslek Etiğinin Yeri-Psikolojik Danışman Adayı
Formu (3 Sayfa)

2. Etik Kurul Raporu (I Sayfa)
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Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamaları'nda Meslek Etiğinin Yeri

PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADA YI FORMU

Size iletiimiş olan "Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamaları'nda Meslek Etiğinin Yeri" isimli formda
Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamaları kapsamında süpervizyon sürecinde ve psikolojik danışman
adaylarının danışanları ile yürüttükleri süreçte meslek etiğine yönelik bilgi ve becerilere nasıl yer
verildiğine ve kullanılan yöntem/uygulamalara dair paylaşımlarınıza ihtiyaç duyulmaktadır. Meslek
Etiği ve Yasal Konular dersindeki kazanımların uygulamaya dökülebileceği bu süreçte meslek etiğinin
yeri ve kapsamı tanımlanmaya çalışılmaktadır. Böylelikle bu süreç tanımlanırken olası ihtiyaçlar
belirlenerek bu sürece yönelik katkılar noktasında da fikir edinilebilir. Elde edilen bilgiler ve bulgular
araştırmada genelolarak ele alınacaktır. Kişisel bilgileri içeren bilgi paylaşımları olmayacaktır. Gizlilik
aynı zamanda kullanılan platformların sunduğu imkanlarla da sınırlıdır. Katılımcılar araştırma
yayınlanmadan önce araştırmadan çekilebilirler. Araştırma yayınlandıktan sonra genel datanın
içerisinde bireysel datanın tespit edilmesinin güç olması ve yayınlanmış olması dolayısıyla da değişiklik
yapmak mümkün olmayabilir.

Aşağıdaki sorular Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamaları kapsamında meslek etiği bilgi ve
becerilerin kullanılmasına yöneliktir. Bu formu (iletilen google form linki üzerinden) Bireyle Psikolojik
Danışma Uygulamaları dersinde süpervizör eşliğinde psikolojik danışma uygulamaları yapan Rehberlik
ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı'ndaki son sınıfta olan öğrencilerin doldurması
beklenmekted ir.

Süpervizör ve psikolojik danışman adaylarının meslek etiği uygulamalarına yönelik değerlendirmelerini
eşleyerek inceleyebilmek adına ortak kod kullanmaları rica edilmektedir. KOD: (Şehrin Baş
Harfi/Üniversite isminin baş harfi) şeklindedir. Örnek: K(Kayseri)/Erciyes (E)=> KOD: KE gibi.
Katılımınız ve desteğiniz için teşekkür ederim. Soru ve önerileriniz için araştırmacı iletişim bilgisi
aşağıdadır. Formlarınızı word halinde doldurmanız halinde lütfen doğrudan aşağıda verilen
araştırmacının mail adresine iletiniz.

NOT: Lütfen meslek etiğine aykırı, gizliliğin sınırlarını bozacak danışanlara, süpervizörlere ve
psikolojik danışman adaylarına yönelik kesinlikle bir paylaşırnda bulunmayınız. Kişisel verilerin
korunması kapsamında hareket ederek sadece genel tanımlamalar düzeyinde (şahısları hedef
veya konu almayarak) paylaşırnda bulunuz.

Dr. Semra Uçar (semraucar@erciyes.edu.tr)

Google Form Linki:
https://docs.google.com/forms/d/eIlFAlpQLSeı 8vMorOEpoZr03 SxagPFvOdizl zK 1ruRKCoXrn84z
Yormbw/viewform?usp=sfJink

Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamaları Kapsamında Meslek Etiğinin Yeri-

PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADA YI FORMU

KOD:

~ Üniversite:

~ Cinsiyet:



~ Süpervizyon alınan dönemler: Güz ( )

~ Süpervizyon grubunuzdaki öğrenci sayısı:
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Bahar ( ) İki dönem ( )

~ Uygulanan süpervizyon tarzına uyanları/uygulananları işaretleyiniz (X):

Bireysel süpervizyon ( )

Akran süpervizyonu ( )

Görüntü kaydı ( )

Deşifre ( )

Çevrim içi psikolojik danışma oturumları ( )

Rol playing ( )

Grup süpervizyonu ( )

Ses kaydı ( )

Oturum Özeti ( )

Yüz yüze psikolojik danışma oturumları ( )

Gerçek danışan ( )

Diğer ( )

Süpervizyon için ne sıkhkta bir araya gelmektesiniz: .

SÜPERVİZYONDA MESLEK ETİ(;İ-sORULAR

1) Uygulanan süpervizyon tarzının etkili ve zayıf kalan yanları nelerdir tanımlayınız.

2) Meslek etiğine Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamaları kapsamında ne kadar yer verilmektedir?
Bu kapsamda neler yapılmaktadır?

3) Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamaları kapsarnın psikolojik danışman adaylarının karşılaştığı etik
meseleler nelerdir?

4) Etik meselelere ilişkin psikolojik danışman adaylarının ve süpervizörlerin karşılaştıkları zorluklar
nelerdir?

5) Süpervizörünüz etik durumlara karşı sizleri nasıl hazırlıyor?

6) Süpervizörünüz psikolojik danışman adaylarının etik karar verme sürecını nasıl etkilediğini
düşünüyorsunuz? Ana hatları ile tanımlamanız beklenmektedir.

7) Etik meseleler karşısında psikolojik danışman adayları ile süpervizör birlikte nasıl bir işleyiş
izlemektesin iz?

8) Çok kültürlülük konusunda ne gibi etik durumlarla karşılaştınız ve neler yapıldı?
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9) Süpervizyon sürecinde meslek etiğine yönelik ne gibi hazırlıkların ve uygulamaların eksik kaldığını
düşünmektesiniz?

i O) Etik ihlal durumlarında nasıl bir yol izliyorsunuz? Etik ihlal türünü/tarzını ve yaklaşımınızı
belirtmeniz beklenmektedir.

i i) Yaşanan etik ihlaller kime yönelikti: Süpervizör ( )
danışman adayları () 3. Kişilere ( ) Diğer ( )

Danışan ( ) Diğer psikolojik

i2) Etik ihlali yapanlar kim: Süpervizör ( ) Psikolojik Danışan Adayı ( ) Gruptaki diğer psikolojik
danışman adayı ( ) Diğer ( )

i 3. Ayrıca belirtmek istedikleriniziÖnerileriniz:

_2



Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamaları'nda Meslek Etiğinin Yeri-
SÜPERVİzÖR FORMU

Size iletiimiş olan "Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamaları'nda Meslek Etiğinin Yeri" isimli formda
Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamaları kapsamında süpervizyon sürecinde ve psikolojik danışman
adaylarının danışanları ile yürüttükleri süreçte meslek etiğine yönelik bilgi ve becerilere nasıl yer
verildiğine ve kullanılan yöntem/uygulamalara dair paylaşımlarınıza ihtiyaç duyulmaktadır. Meslek
Etiği ve Yasal Konular dersindeki kazanımların uygulamaya dökülebileceği bu süreçte meslek etiğinin
yeri ve kapsamı tanımlanmaya çalışılmaktadır. Böylelikle bu süreç tanımlanırken olası ihtiyaçlar
belirlenerek bu sürece yönelik katkılar noktasında da fikir edinilebilir. Elde edilen bilgiler ve bulgular
araştırmada genelolarak ele alınacaktır. Kişisel bilgileri içeren bilgi paylaşımları olmayacaktır. Gizlilik
aynı zamanda kullanılan platformların sunduğu imkanlarla da sınırlıdır. Katılımcılar araştırma
yayınlanmadan önce araştırmadan çekilebilirler. Araştırma yayınlandıktan sonra genel datanın
içerisinde bireysel datanın tespit edilmesinin güç olması ve yayınlanmış olması dolayısıyla da değişiklik
yapmak mümkün olmayabilir.

Aşağıdaki sorular Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamaları kapsamında meslek etiği bilgi ve
beceri lerin kullanılmasına yöneliktir. Bu formu (iletilen google form linki üzerinden) Bireyle Psikolojik
Danışma Uygulamaları dersini süpervizör olarak yürüten Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana
Bilim Dalı'ndaki ilgili öğretim üyelerinin doldurması beklenmektedir.

Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamaları kapsamında süpervizyon veren öğretim üyelerinden ricam,
süpervizyon gruplarındaki psikolojik danışman adaylarına da "PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYı
FORMU"nu iletmeleridir. Süpervizör ve psikolojik danışman adaylarının meslek etiği uygulamalarına
yönelik değerlendirmelerini eşleyerek inceleyebilmek adına ortak kod kullanmaları rica edilmektedir.
KOD: (Şehrin Baş Harfı!Üniversite isminin baş harfi) şeklindedir. Örnek: K(Kayseri)/Erciyes
(E)=> KOD: KE gibi. Katılımınız ve desteğiniz için teşekkür ederim. Soru ve önerileriniz için
araştırmacı iletişim bilgisi aşağıdadır. Formlarınızı word halinde doldurmanız halinde lütfen doğrudan
aşağıda verilen araştırmacının mail adresine iletiniz.

NOT: Lütfen meslek etiğine aykırı, gizliliğin sınırlarını bozacak danışanlara, süpervizörlere ve
psikolojik danışman adaylarına yönelik kesinlikle bir paylaşımda bulunmayınız. Kişisel verilerin
korunması kapsa. ında hareket ederek sadece genel tanımlamalar düzeyinde (şahısları hedef
veya konu almayarak) paylaşımda bulunuz.

Dr. Semra Uçar (semraucar@erciyes.edu.tr)

Google Form Link:
https://docs.google.com/forms/d/e/ 1FAlpQLSc5UYEmlA W5g 1ZFdepgckwPtAzhvcTYLSxP8RR V3c
s91_kXzA/viewform?usp=sf_link

Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamaları Kapsamında MeslekEtiğlnln Yeri-
SÜPERVİzÖR FORMU

KOD:

~ Üniversite:

~ Cinsiyet:

~ Yaş:
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~ Mesleki Deneyim (Yıl):

~ Süpervizör hizmeti sunulan süre (yıl):

~ Unvanı:

~ İlgili ders kapsamında sorumlu olduğunuz öğrenci sayısı:

~ Süpervizyon tarzınaza uyanları/uygulananları işaretleyiniz (X):

Bireysel süpervizyon ( ) Grup süpervizyonu ( )

Akran süpervizyonu ( ) Ses kaydı ( )

Görüntü kaydı ( ) Oturum Özeti Formu ( )

Deşifre ( ) Yüz yüze süpervizyon ( )

Çevrim içi süpervizyon ( ) Gerçek danaşan ( )

Rol playing ( ) Diğer ( )

Süpervizyon için ne sıklıkta bir araya gelmektesiniz: .

SÜPERVİZYONDA MESLEK ETİGİ-SORULAR

1) Süpervizyon tarzını etkili ve zayıfkalan yanları ile tanımlayınız.

2) Meslek etiğine Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamaları kapsamında yer verme derecenizi
tanımlayınız. Neler yapıyorsunuz?

3) Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamaları kapsamında meslek etiğine yönelik ne gibi endişeler
bulunmaktadır?

•

4) Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamaları kapsarnın psikolojik danışman adaylarının karşılaştığı etik
meseleler nelerdir?

5) Etik meselelere ilişkin psikolojik danışman adaylarının ve süpervizörlerin karşılaştıkları zorluklar
nelerdir?

6) Süpervizör olarak etik durumlara karşı psikolojik danışman adaylarını nasıl hazırlıyorsunuz?

7) Süpervizör olarak psikolojik danışman adaylarının etik karar verme sürecini nasıl etkilediğinizi
düşünüyorsunuz? Ana hatları ile tanımlamanız beklenmektedir.
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8) Etik meseleler karşısında psikolojik danışman adayları ile süpervizör olarak nasıl bir işleyiş
izlemektesiniz?

9) Çok kültürlülük konusunda ne gibi etik durumlarla karşılaşıldı ve neler yapıldı?

iO) Süpervizyon tarzınız meslek etiğine yönelik ne gibi hazırlıkları ve uygulamaları gerektirmektedir?

ii) Etik ihlal durumlarında nasıl bir yol izliyorsunuz? Etik ihlal türünü/tarzını ve yaklaşımınızı
belirtmeniz beklenmektedir.

12) Yaşanan etik ihlaller kime yönelikti: Süpervizör ( )
danışman adayları () 3. Kişilere ( ) Diğer ( )

Danışan ( ) Diğer psikolojik

i3) Etik ihlali yapanlar kim: Süpervizör ( ) Psikolojik Danışan Adayı ( ) Gruptaki diğer psikolojik
danışman adayı ( ) Diğer ( )

i4. Ayrıca belirtmek istedikleriniziÖnerileriniz:

•




