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UÇAKTA KAZA ÖNCESİ VE SONRASINDA NELER YAPILMALI 

Uçakta acil durumlara karşı yolcu hazırlığının önemine değinen Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 

Öğr. Gör. Remzi Sızan, kaza öncesi ve sonrasında alınması gereken önlemleri sıraladı. 

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Öğr. Gör. Remzi Sızan, 

uçakta acil durumlara karşı yolcu hazırlığının önemine değinerek kaza öncesi ve sonrasında 

alınması gereken önlemleri sıraladı. Remzi Sızan dünyada havayolu taşımacılığı 

incelendiğinde en güvenli ulaşım araçlarından birisinin hava taşımacılığı olduğunu söyleyerek, 

nadiren de olsa uçak kazalarının meydana geldiğini söyledi. 

“SORUMLU PİLOTUN SESLİ İKAZ VERECEK ZAMANI OLMAYABİLİR” 

Öğr. Gör. Remzi Sızan, dünyadaki uçak kazaları incelendiğinde acil durumların hazırlıklı ve 

hazırlıksız olarak ikiye ayrıldığını dile getirdi. Hazırlıksız acil durumların genelde iniş ve kalkış 

esnasında meydana geldiğini belirterek şunları söyledi: 

“Her uçuşun kritik on bir dakikalık süresi vardır, bu süre kalkış ve kalkıştan itibaren üç dakika, 

inişten önce ve inişten sonra uçak pistten ayrılana kadar sekiz dakikadır. Bu süre zarfında tüm 

kabin ekiplerinin ve yolcuların zihinsel ve fiziki olarak hazırlıklı olması gerekmektedir. Kalkıştan 

hemen sonra veya son yaklaşmada uçak pisti terk edinceye kadar her an bir acil durum 

oluşabilir. Bu durumda kokpitten ön ikaz yapılmadan 'Çarpmaya Hazırlıklı Olun!' ya da bu 

komut verilemiyorsa kemer ikaz ışıkları 'on-of-on' durumuna getirilerek yolcuya ve ekibe 

çarpmaya hazırlıklı olun komutu verilebilir.” 

‘TEHLİKE!’ , ‘ÖNE EĞİLİN!’, ‘DİZLERİNİZİ TUTUN!’ 

Hazırlıksız acil durumlarda, kabin ekiplerinin komutlarına değinen Öğr. Gör. Remzi Sızan, “Bu 

komut, uçak tamamen duruncaya kadar verilmeye devam edilir. Tüm yolcular dizlerini tutarak 

ya da kollarını çapraz yaparak başlarını emniyete almalıdırlar. Daha sonra kokpitten veya 

kabinden gelecek tahliye komutunu beklemeleri, tahliyeye gerek yoksa yerlerinde kalmaları 

gerekmektedir” şeklinde konuştu. 

GÜVENLİ UÇUŞ İÇİN BİLİNMESİ GEREKENLER 

Öğr. Gör. Remzi Sızan, yolcuların güvenli bir uçuş yapabilmesi için bilinmesi ve yapılması 

gerekenleri şöyle sıraladı: 

“Yolcular uçağa geldiklerinde öncelikle olası bir acil durumda; özellikle gece uçuşu, elektrik 

kesintisi, kabinde yangın ve duman halinde kendilerine en yakın çıkışın kaç adım olduğunu 

belirlemelidirler. 

Ağır el bagajları, tahliyeye engel olacak şekilde ayak altında bulundurulmamalıdır. 

Ağır ve zarar verici el bagajları, kesinlikle başüstü dolaplarına konulmamalı ve mümkünse 

kargoya verilmelidir. 
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Takside, kalkışta, düz uçuşta ve inişte her an acil bir durumun oluşabileceği unutulmamalıdır. 

Buna, açık hava türbülansları da dâhildir. 

Kokpit ve kabin ekibinin verdiği tüm talimatlar; çok dikkatli izlenmeli ve dinlenmelidir. 

Uçak tipine ait emniyet kartları mutlaka incelenmeli, hangi çıkışların yakın olduğu bilinmelidir. 

Acil çıkış pencerelerinin ve kapılarının nasıl açıldığı mutlaka öğrenilmelidir. 

Kemer ikaz ışıkları yandığında, yolcuların kemerlerini bel seviyelerinde bağlamaları ve bir kaç 

defa açma kapama provalarını yapmalarını, kemer tokalarının görünür şekilde olmaları, içe 

doğru dönük bağlamamalarını öneriyoruz. 

Bebekli yolcuların mutlaka bebek can yeleği ve bebek kemeri istemeleri, kemerlerin nasıl açılıp 

kapandığını öğrenmeleri gerekmektedir. Bebeklerin ayakları koridor tarafında tutulmalı ve 

başları anne tarafından muhafaza edilmelidir. 

Bebekli ve çocuklu yolcuların başlarını desteklemek için kabin ekibinden yastık ve battaniye 

istemeleri gerekmektedir. 

Her yolcu kendi can yeleğinin yerinde olup olmadığını kontrol etmelidir. 

Acil çıkışta oturacak yolcuların, acil çıkış talimatlarını iyice öğrenmelerini, sözlü geri bildirim 

yapmalarını, bu yeterliklere sahip değillerse mutlaka yerlerinin değiştirilmesini talep etmeleri 

gerekmektedir. 

Her iniş kalkışta yolcuların üzerlerindeki sivri cisimleri çıkarmaları ve koltuk ceplerine 

koymaları, yaka ve kravatlarını gevşetmeleri gerekmektedir. 

Gece ve gündüz uçuşlarında taksi kalkış inişlerde uçak pisti terk edinceye kadar kesinlikle 

uyulmamalıdır. 

Cam kenarlarında veya kanat üstü çıkışlara yakın oturan yolcularımız dış şartlarda olağan dışı 

ya da şüpheli bir durum gördüklerinde derhal en yakın kabin görevlilerine haber verilmelidir. 

Koltuk masalarının mutlaka kapalı olması, eğer kapanmıyorsa mutlaka yer değiştirmeleri 

gerekmektedir. 

Özellikle acil çıkışlardaki monitörlerin kapalı olduğundan emin olmaları gerekmektedir. 

Kabin ekibinin yaptığı demolar başından sonuna kadar izlenmelidir. 

Pusetli bebeklerin yüzlerinin anneye dönük şekilde oturtulmaları ve başlarının yastık ve 

battaniyeyle desteklenmesi gerekmektedir. 

Düz uçuşta türbülans durumlarında ayakta ve tuvaletlerdeki yolcuların derhal yerlerine dönüp 

kemerlerini bağlamaları, çok şiddetli açık hava türbülanslarını oluşabileceğinin hatırlanması 

gerekmektedir. 
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Düz uçuşta her hangi bir basınç kaybında mutlaka en yakın koltuğa oturup kemer bağlanmalı; 

oksijen akışı başlatıldığında öncelikle en yakın maskeyi yolcunun kendisine takması daha 

sonra çocuğunun maskesini takması gerektiği unutulmamalıdır. Özellikle ani basınç 

boşalmalarında yüksek irtifalı uçuşlarda şuur kaybı süresinin çok kısa olduğu unutulmamalıdır. 

Gece uçuşlarında her hangi bir tahliye durumunda yolcuların gözlerinin dış şartlara alışık 

olabilmesi için göz alıcı okuma ışıklarını mümkünse kullanmamalarını öneriyoruz. 

Acil durumları göz önünde bulundurarak, emniyetli ve sağlıklı uçuşların yapılabilmesi için 

zihinsel ve fiziksel hazırlıkların her zaman faydalı olacağını düşünen Öğr. Gör. Remzi Sızan, 

“Bizler İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak tüm yolcularımıza emniyetli ve keyifli uçuşlar dileriz” 

diyerek açıklamasını sonlandırdı. 

Yolcuların da eğitimlerle bilinçlendirilmesi gerektiğine değinen İstanbul Gelişim Üniversitesi 

(İGÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, “Uçuş öncesinde, esnasında yolcuların 

nasıl davranmaları gerektiği konusunda farkındalık oluşturmak gerekiyor. Bizler gerek 

üniversite bünyesinde öğrencilerimize, gerek Sürekli Eğitim Merkezi aracılığı ile bu eğitimleri 

veriyoruz. Ayrıca yaşanan kazalarla da uçuş korkusu edinen kişilerle ve bu travmaları 

üzerlerinden atmak isteyenlere de gerekli desteğin ve eğitimin verilmesi gerekiyor. 

Unutulmamalı ki, uçaklar hala dünyanın en güvenilir ulaşım aracı” dedi. 

“ÖĞRENCİLERİN İŞ HAYATINDAKİ BAŞARISI İSTEDİKLERİ BÖLÜMÜ OKUMAKLA 

ALAKALI” 

Çift ana dal veya yan dal ile öğrenciler istediği bölümlerde okuyabiliyor. Ayrıca son yıllarda 

yatay geçiş ve dikey geçiş yapan öğrenciler istediği bölüme geçtiğinde bursu kesilmeden de 

okumaya devam edebiliyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Mütevelli Heyet Başkanı 

Abdulkadir Gayretli, öğrencilerin iş hayatında başarılı olmaları ile istedikleri bölümü 

okumalarının doğrudan alakalı olduğunu belirtti.  

“ÖĞRENCİLERİN HAYALİ GERÇEK OLUYOR” 

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Gayretli bu uygulama 

sayesinde öğrencilerin istediği bölümde okuyabileceğini belirterek şunları söyledi: "Ailelerin ve 

öğrencilerin istediği bölümde okuma hayali YÖK ve YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç’ın 

gayretleri ile yatay geçişlerin değişik bir fonksiyon içerisinde yayınlanması sonucunda gerçek 

oluyor. Bundan dolayı her bir öğrenci hayalinde olan bölümü rahatlıkla okuma şansı elde etti. 

Bu nedenle şu anda yatay geçişlerin müracaat zamanı olduğu için üniversite öğrencilerinin 

istediği bölümlerde taban puanı tutuyorsa veya genel akademik not ortalaması tutuyorsa bu 

şansı değerlendirmesi gerekiyor. Artık günümüzde ve gelecek dönemde insanların kendi 

istedikleri bölümlerde okuma imkânı içerisinde olması ve mezun olduğu zamanda da kendi 

işini kurabilmesi, rahat bir işe girebilmesi, istediği bölüme geçmekle olacaktır. Öğrencilerin 

gelecekte başarılı olma şansı da kendi isteği doğrultusunda çalışabilmesi için önemlidir." 
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“ÖĞRENCİLER İSTEDİĞİ BÖLÜMÜ BİTİREMEDİĞİ İÇİN İŞ BULAMIYOR” 

Türkiye'de üniversite mezunlarının işsizlik oranının yükseldiği yönünde düşünceleri olduğunu 

ifade eden Abdulkadir Gayretli sözlerine şöyle devam etti: "Bunun nedenlerinden bir tanesi de 

öğrencinin kendi istediği bölümü okumadan, kendi isteği doğrultusunda bir sektörde iş 

aramamasından kaynaklanıyor. Vakıf ya da devlet üniversitelerinden mezun olanlarda işsizlik 

oranlarının fazla olduğu söyleniyor ama ben buna inanmıyorum çünkü insanlar sanayi ya da 

ticari noktalarda yeterince personel bulamamaktan yakınıyor. Demek oluyor ki burada bir 

yanlışlık var. Sanayicileri ve iş insanlarını dinlediğimizde onların da personel bulamadıklarını 

öğreniyoruz. Buradaki yanlışlık öğrencilerin istediği bölümleri bitirememiş olması." 

Bu sorunun çözümü hakkında da önerilerde bulunan Gayretli, "Okul hayatında yatay veya 

dikey geçiş yaparak öğrenciler istedikleri bölümü okuyabilir. Geçişin yanı sıra insanlar yan dal 

ya da çift ana dal da yapabilirler. Öğrenciler mutlaka bir yabancı dil de bilmeliler. Türkiye'de bir 

ithalat ya da ihracat patlaması olduğundan öğrenciler bir yabancı dili iyi bildiği zaman iş 

bulmaları kolaylaşabilir" dedi. 

İGÜ Mütevelli Heyeti Üyesi Şule Gayretli de yatay geçiş ile gelen öğrencilerin üniversitedeki 

burs imkânlarından yararlanabileceğini söyledi. 

YAŞLILIKTA DEPRESYONU NASIL YENERSİNİZ? 

Yaşlılık dönemindeki depresyonun nasıl yönetileceğine dair tavsiyelerde bulunan Gerontolog 

Öğr. Gör. F. Sıla Ayan, “Yaşlılık dönemi kesin ve kaçınılmaz olarak kayıpların olduğu bir süreç 

değildir. Bununla birlikte radikal değişimlerin olduğu bir dönem olarak da karşımıza 

çıkmaktadır” dedi. 

Yaşlanma karşıtı önyargıların büyük çoğunluğunun ileri yaşam döneminde umutsuzluk ve 

mutsuzluğa değindiğini belirten uzmanlar, yaşam sürecinde gözlemlenen kimi değişimlerin 

yaşlılar arasında sıklıkla görülen bir problem olan depresyona neden olabildiğini belirtiyor. 

Mental hastalık tablosu geliştikten sonra ise yaşam kalitesi ve sağlığı etkileyen bazı önemli 

sonuçlar da gözlemlenebildiği de ifade ediliyor.  İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Gerontolog 

Öğr. Gör. F. Sıla Ayan, yaşlılık dönemindeki depresyon tablosu, nasıl anlaşılacağı ve nasıl 

yönetileceğine dair bilgi paylaşımında bulundu. 

YAŞLILARDA GÖRÜLEN MENTAL SAĞLIK SORUNLARI NEDEN ÖNEMLİDİR? 

Gerontolog Öğr. Gör. F. Sıla Ayan, “Mental sağlık sorunları yaşlının işlevselliğini büyük oranda 

bozabilmektedir. Pek çok fiziksel sağlık sorunu mental sağlığı, pek çok mental sağlık sorunu 

da fiziksel sağlığı etkilemektedir” dedi ve ekledi: “Son on yılın verilerine bakıldığında 55 yaş ve 

üzerindeki kişilerin hemen hemen yüzde 20’si yaşlanmanın normal bir parçası olmayan mental 

sağlık sorunu yaşamışlardır. Mental hastalıkları olan yaşlılar genellikle sağlık bakımı arama 

eğiliminde olmadıkları için yetersiz tanı alırlar. Ayrıca yaşlılarda mental bozukluklara bağlı 

semptomlar gençlerden farklı olarak daha çok organik yakınmalardır ve yanlış tanı alabilirler.”^ 
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MENTAL SAĞLIK SORUNU OLAN YAŞLILAR YARDIM ARAMAKTAN NEDEN 

KAÇINMAKTADIR? 

Mental sağlık sorunları olan yaşlıların sağlık kurumlarına başvurma, tanı ve tedavi alma 

sürecinde yaşadığı aksaklıkları hatırlatan Ayan, bu duruma yol açan sebepleri şöyle sıraladı: 

Stigma korkusu 

Sorunun yadsınması 

Sağlık bakımına erişimde zorluk 

İşgücü yetersizliği 

Hasta destek sistemlerinin yetersizliği 

NEDEN GÖRÜLMEKTEDİR 

F. Sıla Ayan şunları söyledi: “Yaşlılık dönemi kesin ve kaçınılmaz olarak kayıpların olduğu bir 

süreç değildir. Bununla birlikte radikal değişimlerin olduğu bir dönem olarak da karşımıza 

çıkmaktadır. Yaşlıların stres düzeyinin artmasına sebep olan kimi durumlar sevilen birinin 

ölümü, önemli bir ilişkinin sonlanması, alışılmış çevrenin kaybı, alışılan sosyal çevreden uzun 

süreli uzaklaşma, sağlık sorunları, yoksulluk, çok sayıda kronik hastalık (BOH) bulunması, kimi 

ilaçların yan etkileri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine de değerlendirme yapılırken hastanın 

yaşam öyküsü ve bireysel özellikleri göz önüne alınmalıdır. Keza majör depresyon tanısı alan 

yaşlılarda dahi önemli yaşam olaylarının yıl dönümünde hastalık durumunda alevlenmeler 

görülmektedir” 

Depresyondaki yaşlı bireyde ne gibi tutumların gözlemleneceğini ise Ayan şöyle sıraladı: 

“Aşırı üzüntü 

Duygu yokluğu ya da boşluk duygusu 

Önceden severek yapılan etkinliklere ilgi kaybı ya da hoşlanmama 

Evde ya da işte gündelik etkinlikleri yapamama 

Uykuya dalmada bozukluk, uyanık kalmada bozukluk, erken uyanma 

İştah kaybı, anoreksiya ya da aşırı yeme 

Konsantrasyon ve bellekte zorlanma 

Umutsuzluk, değersizlik ve suçluluk duyguları 

Halsizlik, yorgunluk, tükenmişlik duygusu 

Semptomlar genellikle sabah daha kötüdür. 
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Ölüm ve intihar düşünceleri (Ölme isteği ya da ölmüş olmayı dileme) 

Gerçekle bağlantının kopması (ağır depresyonlu kişilerde) 

Bipolar depresyon semptomları olan kişilerde aşırı sevinçlilik ve coşku olabilir 

Başka kişilerin dikkatini çekecek kadar yavaş hareket etme ya da konuşma 

Ölmenin ya da kendine zarar vermenin daha iyi olacağını düşünme 

Yaşlı kişilerde bu semptomlar farklı sebep ve etkilerle karıştırılabilir, bu sebeple tanı koymak 

oldukça zorlayıcıdır” 

NASIL TEDAVİ EDİLİR? 

Hasta ile görüşülmesi ve hastaya çeşitli nöropsikolojik testlerin uygulanmasının ardından 

yaşlılara uygun akılcı ilaç kullanımına uygun bir ilaç tedavisi planı, müzik ve ışık terapileri, 

yaşam tarzı değişiklikleri ve intervensiyon gerontolojisi müdahaleleri tavsiye edildiğini belirten 

Ayan: “Önemli olan hastanın uyum yeteneğinin geliştirilmesi ve yaşadığı değişim ve 

dönüşümleri soğukkanlılıkla karşılayabilme yetisinin kazandırılmasıdır. Bu sayede hem yaşam 

olayları kişiyi sarsıcı bir şekilde etkilemez hem de kendine güven ve öz yeterlilik sağlanmış 

olur.” dedi. 

Erken evrede saptanamayan ve yönetilemeyen problemlerin sonraki süreçte daha ağır bir hal 

alarak intihar gibi üzücü tablolara dahi yol açabildiğini vurgulayan Ayan, “Saygıdeğer 

büyüklerimize gereken özeni ve ilgiliyi göstermek, duygu durumlarındaki değişimleri erken 

evrede saptamak ve onları yargılamadan destek olabilmek her yaş grubu için olduğu gibi 

yaşlılar için de çok önemli.” şeklinde konuştu. 

‘GELİŞİM SANAT GALERİSİ’ İLK SERGİSİNİ AÇTI 

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Gelişim Sanat Galerisi, Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim 

elemanlarının katkılarıyla ilk sergisini açtı. ‘Akademi Sanat - Karma Resim Sergisi’ adlı verilen 

sergiyle hizmete açılan galeriye yoğun ilgi gösterildi. 

Gelişim Sanat Galerisi, ‘Akademi Sanat - Karma Resim Sergisi’ ile sanatseverlerle buluştu. 

İGÜ Rektörü Prof. Dr. Burhan Aykaç, Avcılar Belediye Başkan Yrd. Yazgülü Karataş, İstanbul 

İl Emniyet Müdür Yardımcıları, Güzel Sanatlar Dekan V. Prof. Dr. İsmet Çavuşoğlu, İktisadi 

İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat Yalçıner, İstanbul Arel Üniversitesi 

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Ganiz’in de açılışında yer aldığı sergiye 

sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.  

Serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. İsmet Çavuşoğlu, Gelişim Sanat 

Galerisi’nin üniversite ve İstanbul halkının sanatsal değerlerine katkı yapacak önemli bir adım 

olduğunu belirterek, ulusal ve uluslararası sergilerin devam edeceğini ifade etti.  

Sergi ve sanat galerisi için iyi dileklerde bulunan Prof. Dr. Burhan Aykaç ise, sergiye katılan 

sanatçıları plaket takdimi ile tebrik etti. 
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Gelişim Sanat Galerisi, Akademi Sanat - Karma Resim Sergisi 5 Mart 2020 tarihine kadar 

ziyaret edilebilir. 

İGÜ VE RTÜK ARASINDA İŞ BİRLİĞİ TOPLANTISI  

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) ve RTÜK arasında işbirliği toplantısı düzenlendi. Toplantıda 

RTÜK temsilcisi Zafer Küçükşabanoğlu ile bir araya gelindi. 

İstanbul Gelişim Üniversitesi ve RTÜK arasında gerçekleştirilecek işbirlikleri için düzenlenen 

toplantıda RTÜK temsilcisi Zafer Küçükşabanoğlu ile bir araya gelindi. Güzel Sanatlar 

Fakültesi (GSF)  Dekanlığı’nda gerçekleşen toplantıya Dekan V. Prof. Dr. İsmet Çavuşoğlu, 

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat Yalçıner, GSF Sinema ve 

Televizyon Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Önder Paker, GSF İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı 

Dr. Öğr. Üyesi Öznur Işır, İİSBF Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sacide 

Vural ve Dekan Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Koçyiğit katıldı. 

Gerçekleşen görüşmelerde üniversitelerle RTÜK ve üniversiteler iş birliklerine önem 

verdiklerini belirten Küçükşabanoğlu, ortaklaşa düzenlenecek paneller, konferanslar 

gerçekleştirmeyi planladıklarını ve öğrencilere staj imkânı yaratılması konusunda destek 

olacaklarını ifade etti. 

“PSİKOLOJİK TRAVMA VAKALARININ EN AZA İNMESİ GEREKİYOR” 

Psikolojik danışmanların travma, kriz öncesi ve sonrasında hızlı, etkili ve verimli 

koordinasyonun sağlanabilmesi için ‘Psikososyal Destek Hizmetleri Sempozyumu’ düzenlendi. 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli psikolojik travma 

vakalarının en aza indirilmesi gerektiğini belirterek, “Bunun için travma ekiplerinin artırılması 

çok önemli” dedi.  

Avcılar Rehberlik Araştırma Merkezi, Bahçelievler Rehberlik Araştırma Merkezi ve İstanbul 

Gelişim Üniversitesi’nin (İGÜ) işbirliğiyle düzenlenen ‘Psikososyal Destek Hizmetleri 

Sempozyumu’ (PSİDESS 2020) tamamlandı. 800’den fazla psikolojik danışmanın katılım 

gösterdiği ve 18 konuşmacının yer aldığı sempozyumda 10 konferans, 8 atölye çalışması 

gerçekleştirildi. psikolojik danışmanların travma/kriz öncesi ve sonrasında hızlı, etkili ve verimli 

koordinasyonun sağlanabilmesi adına 

düzenlenen sempozyuma,  Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı, Avcılar İlçe Milli 

Eğitim Müdürü Dr. Barış Yıldız’ın yanı sıra, İstanbul’da görev yapan psikolojik danışmanlarla, 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik öğrencileri de katıldı.  

“TRAVMA VAKALARI EN AZA İNDİRİLMELİ”  

Travma, travma türleri, travmatik olaylara farklı yaklaşımlar gibi birçok farklı konuda alanında 

uzman konuşmacılar tarafından paylaşılan bilgiler ve atölye çalışmaları ile tüm katılımcıların 

bilgi düzeylerinde artış sağlamayı hedefleyen sempozyum hakkında konuşan İstanbul Gelişim 

Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, “Psiko-sosyal hizmet uzmanlık 

gerektiriyor. Bu tarz sempozyumlar ile yapılan çalışmaların ve eğitimlerin sonucunu Elazığ  
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depremi sonrasında görmüş olduk. Psikolojik travma vakalarının en az düzeye indirilmesi 

gerekiyor. Bunun için de travma ekiplerinin artırılması çok önemli.  Rehberlik Araştırma 

Merkezleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve AFAD ile yapılacak çalışmalar daha fazla 

uzmanın yetişmesine olanak sağlayacaktır” diye konuştu. 

 “DESTEK OLUYORUZ”  

Psikolojik travmaların öğrencileri de etkilediğine değinen Gayretli, “Afet sonrası çocuklar ara 

vermek zorunda kalabiliyor. Derslerinden mahrum olabiliyor.  Bu süreçte de psikolojik 

danışmanlara yine büyük görev düşüyor. Onlar hem gençlerimizi bu travmaları atlatmasına 

yardımcı olmak hem de gençlerimizin kendini doğru tanımasına ve anlamasına yardımcı olmak 

ve yol göstermek durumdalar. Problemlerini çözmek ve kararlarına etki edebilmeliler.  

Öğrencilerin kapasitelerini geliştirmelerinde büyük rol oynayan psikolojik danışmanların da 

kendilerini geliştirmeleri için düzenlenen bu tür etkinliklere bizler de her zaman destek 

oluyoruz” dedi. 

 “DOĞRU TERCİH MUTLU ÖĞRENCİ”  

Sağlıklı, kendini ve çevresini iyi tanıyan öğrencilerin, doğru üniversiteyi ve bölümü seçebildiğini 

belirten Gökkuşağı Koleji Genel Müdürü PDR Uzmanı Mesut Döner ise, “Üniversite 

tercihlerinin daha doğru olması da, öğrenciyi mutlu ediyor ve üniversitesi ile olan bağını 

güçlendiriyor ve mezun olduklarında daha kolay iş bulabiliyorlar. Öğrencilerin mutluluklarında 

psikolojik danışmanların rolü çok büyük” ifadelerini kullandı. 

  

 

 


