
 

 

Psikolojik Sıkıntı Yaşayan Öğrencilerin 
Fark Edilmesi ve Rehberlik Servisi’ne 
Yönlendirilmesi 

 

Bu broşür akademik personel ya da idari çalışan olarak, psikolojik 
sıkıntı yaşayan bir öğrenciyi nasıl fark edebileceğiniz, öğrenci ile 
nasıl iletişim kurabileceğiniz ve öğrenciyi Rehberlik Servisi 
(KURES)’ne nasıl yönlendirebileceğinize dair faydalı bilgiler 
içermektedir. 
 
Üniversite yılları öğrencilerin hayatlarında yeni bir dönemin 
başlangıcıdır. Öğrenciler özgür olmak ile hayatlarının 
sorumluluğunu almayı aynı anda deneyimleyebilir. Üniversite 
hayatları boyunca, akademik zorluklar, aile sorunları, ilişki 
problemleri, üniversite hayatına uyum, ekonomik sorunlar ya da 
varoluşsal krizler öğrencilerin stres yaşamasına neden olabilir. Bazı 
öğrenciler bu stres ile kendileri başa çıkabilirken, bazı öğrenciler 
psikolojik destek almaya ihtiyaç duyabilir. 
 
Öğrencilerin yaşadığı psikolojik sıkıntıların etkileri kampüste 
gözlemlenebilir. Akademisyen ya da idari çalışanlar olarak 
öğrencilerin yaşadığı psikolojik sıkıntının etkilerini sınıflarda, 
birebir görüşmelerde, ofislerde ya da yurtlarda 
gözlemleyebilirsiniz. Bu tür durumlarda, öğrenciyi Rehberlik 
Servisi’ne yönlendirmeyi düşünebilir ancak öğrenci ile nasıl 
iletişime geçeceğiniz konusunda belirsiz ya da rahatsız 
hissedebilirsiniz. 

 

 

KURES 
Koç Üniversitesi Rehberlik Servisi  

Bir akademik ya da idari çalışan olarak, öğrencinin 
psikolojik sıkıntı yaşadığını nasıl fark edebilirim? 

 

Psikolojik sıkıntının belirtileri 4 farklı alanda gözlemlenebilir: 
 
Akademik belirtiler:  

 Akademik performansta (ödevler, sınavlar, projeler, notlar 
vb.) belirgin bir düşüş olması ve özellikle bu durumun 
öğrencinin genel akademik durumu ile uyumlu olmaması,  

 Sürekli olarak ödev/proje teslim günlerinde uzatma talebi 
ve ertelemenin olması, 

 Derse veya planlanan toplantılara katılmama davranışının 
sık sık tekrarlanması, 

 Ödevlerinde ya da sınav kâğıdında umutsuzluk, intihar 
düşünceleri, sosyal çekilmeden bahsetmesi ve ödev 
içeriğinde uygun olmayan, ‘tuhaf’ metinlerin yer alması, 

 Düşük not aldığında abartılı tepkiler vermesi (çok fazla 
ağlama ya da agresif davranışlar vb.) 
 

Fiziksel belirtiler: 
 Fiziksel görünüş, öz bakım ve kişisel hijyende bozulma, 
 Vücutta yara izleri, morluklar ya da kesikler, 

 Aşırı yorgunluk, enerji yoksunluğu ya da uyku sorunları 
(sürekli sınıfta uyumak gibi) 

 
Duygusal belirtiler: 

 Sürekli endişe ya da üzüntü hali, 
 Aşırı hassasiyet, sinirlilik ya da gerginlik, 
 Umutsuzluk ve çaresizlik, 
 Motive olamama, isteksiz ve keyifsiz görünme  

 



 

 

 

Öğrenciyi KURES’e nasıl yönlendirebilirim? 
Psikolojik sıkıntı yaşayan öğrencide gözlemlediğiniz belirtiler 
hakkında öğrenci ile konuşmakta zorlanabilirsiniz. Ancak, öğrenci 
ile iletişimde olup endişelerinizi öğrenciyle paylaşmak faydalı 
sağlayabilir. Psikolojik sıkıntı yaşayan öğrenciler fark edilme, 
görülme ve ilgi ihtiyacı içinde olabilir. 
  
Eğer bir öğrencide psikolojik sıkıntı yaşadığına dair belirtiler 
gözlemlediyseniz, öğrenci ile birebir konuşmayı tercih edin. 
Gözlemlediğiniz belirtileri ve endişenizi (düşen ders notları, sınıfta 
uyuma ya da arkadaşlarıyla etkileşimden kaçınma vb.) öğrenciyle 
doğrudan ve açıkça paylaşın. Öğrenciyi dikkatlice dinleyin.  
 

 
Öğrenci ile iletişim halindeyken içinde bulunduğunuz tavır 
önemlidir. Durum ile ilgili yargıya varmaktan, yorumlarda 
bulunmaktan ve tanı koymaktan kaçının. Öğrenciyi eleştirmeyin, 
suçlamayın ve kendinizden örneklerle (“Her genç insan böyle 
şeyler yaşar, bu da ne ki!” ya da “Ben gençken neler yaşadım!” gibi) 
tavsiyeler vermeyin ve karşılaştırma yapmayın.  
Öğrenciyi Rehberlik Servisi (KURES) hakkında bilgilendirin. Öğrenci 
ile Rehberlik Servisi’nin ücretsiz olduğunu, gizlilik ilkesi ile çalıştığını 
ve destek almanın kişinin isteğine bağlı olduğunu paylaşabilirsiniz.  
Buna ek olarak Rehberlik Servisi’nde tüm kültürel, etnik, dini, 
cinsiyet ve cinsel yönelim ile ilgili farklılıkların saygı ile karşılandığını 
vurgulayabilirsiniz. Psikolojik destek almanın bir zayıflık değil, 
aksine sorunları çözmek adına güçlü bir adım olduğunu ilave 
edebilirsiniz.  
Öğrenci psikolojik destek almak konusunda sizinle hemfikir ise 
randevu almak üzere Rehberlik Servisi’ne (kures@ku.edu.tr) e-
posta gönderebileceğini belirtebilirsiniz. Alternatif olarak, 
öğrencinin rızası var ise siz öğrencinin cc’de bulunduğu ve 
içeriğinde öğrencinin Rehberlik Servisi’nden randevu almak 
istediğini belirten bir e-postayla KURES ile iletişime geçebilirsiniz. 
Öğrencinin cc’de bulunduğu e-postayı göndermeden önce, 
öğrenciyi yönlendirdiğinize dair lütfen KURES’i bilgilendirin. 
Psikolojik destek almak kişinin kendi kararı ve motivasyonu ile 
ilgilidir. Öğrencinin KURES’ten destek alması konusunda ısrarcı 
olmaktan kaçının. Öğrenciyi KURES’e yönlendirmek konusunda 
emin değilseniz ya da öğrenci destek almak istemiyor; ancak siz 
öğrencinin durumundan endişe duyuyorsanız, durum ile ilgili görüş 
almak için KURES ile iletişime geçebilirsiniz. Rehberlik Servisi olarak 
akademik ve idari çalışanlarımıza öğrencilerin psikolojik sıkıntısı ile 
ilgili destek ve danışmanlık vermek üzere buradayız.  
Rehberlik Servisi olarak öğrencilerin KURES’ten destek alıp 
almadığına dair, gizlilik ilkesi nedeniyle akademik ve idari 
çalışanlarla bilgi paylaşmıyoruz.  

 
Davranışsal belirtiler: 

 Sosyal etkileşimden ve aktivitelerden kaçınma, 
 Belirgin bir sebebi olmayan saldırgan, gergin ya da rahatsız 

edici davranışlar, 
 Sıra dışı bağımlılık (Öğrencinin sürekli sizinle vakit geçirmek 

istemesi ya da sizden randevu talep etmesi gibi), 
 Arkadaşlarının ya da oda arkadaşlarının öğrenciden şikâyet 

etmesi ya da onunla ilgili endişelendiklerini belirtmesi, 
 Konuşma ve düşünme sürecinde bozulma, 
 Tıkınırcasına yeme davranışı, kendini kusturma ya da 

gizlice yemek yemekten bahsetmesi (Yeme sorunu ya da 
yeme bozukluğu belirtisi olabilir.), 

 Durum ile ilgisi olmayan ve tuhaf davranışlar (sürekli kendi 
kendine konuşma, olmayan şeylerden bahsetme vb.), 

 Yazılı ya da sözel olarak ümitsizlik, tükenmişlik, hayatın 
anlamsızlığı, ölüm, intihar ya da birine zarar vermek ile ilgili 
ifadeler 
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Acil durumlar: 
 
Acilen müdahale edilmesi gereken bazı durumlar yaşanabilir. Acil 

durumlar intihar niyeti ya da planı olduğuna dair söylemlerde 

bulunmak, hâlihazırda başkalarına zarar verme riski, aşırı saldırgan 

davranışlar ya da gerçeklikten kopma (olmayan şeyleri görme, 

olmayan sesler duyma, tuhaf konuşmalar ya da insanlarla 

iletişimden belirgin şekilde kaçınma gibi) durumları içerir.  

Yukarıda özetlendiği şekilde, kişinin kendine ya da başkasına zarar 

verme riski olduğunu düşünüyorsanız (özellikle intihar planı ya da 

aşırı saldırgan, zarar verici davranışlar) ya da bunlara benzer bir 

olay yaşandıysa, öncelikli olarak Sağlık Merkezi ve Güvenlik Ofisi ile 

iletişime geçin. İhtiyaç duyulduğunda çalışma saatleri içinde 

konuyla ilgili destek almak üzere Rehberlik Servisi ile iletişime 

geçebilirsiniz (07:30- 16.30 ve 08:30-17.30).  

 

Önemli İletişim Bilgileri: 

Sağlık Merkezi: 0212 338 12 73- 0212 338 11 00  

Güvenlik: 0212 338 11 22 

 
 

Acil olmayan; ancak öncelikli yönlendirme 
gerektirebilecek durumlar 
 
Öğrencilerle psikolojik sıkıntıları hakkında görüşürken, o anda acil 
müdahale gerektirmeyen ancak hızlı yönlendirmenin faydalı olacağı 
bazı durumlar ile karşılaşabilirsiniz. Bu tür durumlar intihar ya da 
ölüm temalı düşünce ve ifade içeriğini (sözel ya da yazılı), psikolojik, 
fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalma/bırakma veya biriyle 

uygunsuz iletişimde bulunmayı (tehdit ya da cinsel taciz içerikli e-
mail, mektup ya da SMS vb.) içerir.  
 
Buna benzer durumlarda, öğrenci ile birebir konuşun ve onu 
dikkatlice dinleyin. Durum ile ilgili doğrudan yargıya varmadığınızdan 
emin olun. Öğrenciyi Rehberlik Servisi’ne yönlendirin. Öğrencinin 
durumu ve yönlendirmeniz ile ilgili olarak KURES’i bilgilendirin.  
 

 

Rehberlik Servisi’nin öğrencilere sunduğu hizmetler 
 
Koç Üniversitesi Rehberlik Servisi olarak üniversitedeki öğrencilere 
bireysel psikolojik danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Önleyici çalışmalar 
kapsamında, akademik yıl boyunca öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik 
seminerler, grup çalışmaları ve atölyeler organize ediyoruz. Buna ek 
olarak, eğer bir öğrenci cinsel taciz/ saldırıya maruz kaldığını ya da 
tanık olduğunu düşünüyorsa, konuyla ilgili şikâyet süreçleri hakkında 
bilgi edinmek ve ihtiyaç duyuyorsa psikolojik destek almak için 
Rehberlik Servisi’ne başvurabilir. Konuyla ilgili süreçler gizlilik ilkesi 
çerçevesinde yürütülür.   
 

 

Rehberlik Servisi (KURES) İletişim Bilgileri 
 
E-posta adresi: kures@ku.edu.tr  
 
Elif Isın- Akkol (Rehberlik Servisi Yöneticisi) - 0212 338 17 49 

Gülçin Yılmaz (Klinik Psikolog & Psikolojik Danışman)- 0212 338 12 72 

Büşra Ertekin (Klinik Psikolog & Psikolojik Danışman)- 0212 338 27 77 
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