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TÜRK PDR DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 



Dernek Genel Merkezinin Taşınma İşleri 

  Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak ilk işimiz sunulan hizmetin 

etkililiğini ve verimliliğini artıracak üye ve meslektaşlarımızla söyleşi, 

toplantı, etkinlik ve eğitim gibi etkileşimde bulunacağımız faaliyetler için 

uygun bir mekan arayışı oldu. Bu kapsamda derneğimizin kendi mülkü olan 

Kolej’deki yerimiz dernek faaliyetlerinde değerlendirilmek üzere 

boşaltılarak ulaşım rahatlığı ve ihtiyaca cevap verecek yeni özellikleriyle 

Sıhhiye Necatibey Caddesi’ndeki yeni adresine taşındı. 

 

Korkutreis Mah. Necatibey Cad. No:20/12 Çankaya-ANKARA 



  Dernek faaliyetlerine ülke geneline yaymak 

tüm meslektaşlarımıza ulaşmak dernek faaliyetlerinden 

yararlanmaları ve mesleki aidiyet hissetmeleri için şube,  

temsilcilik ve üyelik çalışmalarına hız verdik. Bu 

kapsamda 30 Eylül 2020 itibariyle Türkiye genelinde; 

• 27 Şube 

• 37 İl Temsilciliği ile faaliyetlerimiz devam etmektedir.  

  Hedefimiz tüm ülke genelinde teşkilatlanma 

çalışmalarımızı bir an önce tamamlamaktır. Bu 

kapsamda hala ilinizde Türk PDR Derneği şube ve 

temsilciliği yoksa genel merkezimiz örgütlenme birimi 

ile iletişime geçebilirsiniz. 

Teşkilatlanma  Çalışmaları 



Psikolojik Danışman Öğrenci Konseyi (PDOK) 

  Mesleğimizin ve derneğimizin geleceği olan gençlerimizin mesleki 

aidiyetlerinin geliştirilmesi, eğitim yaşantılarının desteklenmesi, 

üniversitelerimizin PDR lisans öğrencilerinin birlik beraberliğinin 

sağlanması için öğrenci teşkilatlanmamız olan PDOK çalışmalarına hız 

verdik. Aralık 2019 itibariyle Türkiye ve KKTC’de 88 üniversitede 235 

temsilcimizle öğrenci teşkilatımız resmi olarak kurulmuş ve çalışmalarına 

başlamıştır. 

 



  Derneğimizin kuruluş amaçlarını 

gerçekleştirmek, üye ve meslektaşlarımızın 

beklentilerini karşılamak, planlanan çalışmaların 

sistemli bir şekilde yürütülmesi için dernek genel 

merkezimiz bünyesinde çalışma birimleri 

oluşturulmuştur.   

     Bilim Kurulu   Eğitim 

    Örgütlenme   Basın Yayın 

    Türk PDR Topluluğu  Türk PDR Destek  

    Eğitim Akreditasyon  Proje ve Çalıştay Ekipleri 

    Türk PDR Derneği Kadın ve Çocuk Çalışma Komisyonu  

 

Dernek Çalışma Ekipleri 



Eğitim Akreditasyon Çalışmaları 
   Eğitim akreditasyon çalışmalarımızı 2 başlık halinde planladık 

ve hayata geçirdik.  

  Derneğimiz tarafından düzenlenen eğitimlere bir standart 
getirilmesi planlanmış olup bu kapsamda verilen eğitimlerin Türk 
PDR Derneği tarafından akredite edildiğini gösteren ve genel 
merkezimiz, şubelerimiz, temsilciliklerimizin dernek logosunu içeren 
filigran ve tek tip sertifika uygulamasına geçilmiştir.  

  PDR lisans eğitimlerinin akredite edilmesi için 
akademisyenlerimizce bir komisyon kurularak YÖKAK ile iletişime 
geçilerek akreditasyon çalışmalarına start verilmiştir. 



  Üye ve meslektaşlarımızın mesleki gelişimlerinin 
desteklenmesi, görev yaptıkları kurumun ve hizmet 
sunduğu kişilerin akademik, eğitsel, mesleki, duygusal, 
sosyal gelişimlerine yönelik sundukları hizmetlere ilişkin 
bilgilerini yenilemek, yeterliliklerini geliştirmek ayrıca 
PDR lisans öğrencilerimizin mesleki kariyerlerini 
planlamalarına yardımcı olmak, mezun olan ancak henüz 
çalışma hayatına başlamamış üye ve meslektaşlarımızın 
da Psikolojik Danışma ve Rehberlik çalışma alanlarına 
ilişkin mesleki donanımlarını geliştirmelerini sağlayarak 
istihdamlarına katkıda bulunmak amacıyla eğitim 
akreditasyon kurulumuzun yönlendirmeleri ile mesleki 
ilke ve değerlerin korunduğu, Türk PDR Derneği filigranı 
ve tek tip sertifikası ile standart getirilen eğitim 
çalışmalarımıza başladık. Bu kapsamda genel 
merkezimiz, şube ve temsilciliklerimiz aracılığı ile gerek 
yüz yüze gerekse pandemi dönemi sonrası online 
onlarca eğitim gerçekleştirdik.  

Eğitimler 



Eğitimler 
 

  Üyelerimiz, meslektaşlarımız ve öğrencilerimizin adeta bir 
sertifika pazarına dönüşen uçuk kaçık fiyatlarla madden sömürüldüğü 
ticari sertifika düzenine akademisyenlerimizin ve uzman alan 
çalışanlarımızın da özverileri ile düzenlemiş olduğumuz eğitimlerle son 
verdik. Eğitimlerimizi hızlı teşkilatlanmamız ile birlikte ülkemizin dört bir 
yanına yayılan şube ve temsilciliklerimiz aracılığı ile tüm üye, 
meslektaş ve öğrencilerimize ulaştırma gayretinde olduk. Yeni döneme 
ilişkin de gerek derneğimiz bünyesine gerekse yaptığımız eğitim 
işbirliği protokolleri ile eğitimlerimiz hız kesmeden devam edecektir.  



  Üye ve meslektaşlarımızın istihdam 

edildiği kurum ve kuruluşlar ile sürekli temas 

halinde olduk. Özellikle mezunlarımızın %90’dan 

fazlasının istihdam edildiği MEB ile yoğun 

çalışmalar yürüttük. Özel Eğitim ve Rehberlik 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü başta olmak üzere 

birçok genel müdürlük ile sürekli irtibat halinde 

olduk. Bu temaslarımızın en büyük kazanımı da 

Ağustos 2020’de yayınlanan ve “Psikolojik 

Danışman” meslek tanımımızın yapıldığı yönetmelik 

olmuştur.  Halihazırda çalışmalarımız işbirliği içinde 

devam etmektedir.    

Kurum Kuruluşlarla İlişkiler  



Kurum Kuruluşlarla İlişkiler  
 

  MEB dışında halihazırda meslektaşlarımızın istihdam 

edildikleri Adalet Bakanlığı (Pedagog), Aile Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı (ASDEP, Öğretmen), TSK (Psikolojik 

Danışman), Yerel Yönetimler (Sosyal Çalışmacı), İçişleri Bakanlığı 

(Psikolojik Danışman), Diyanet İşleri Başkanlığı (Rehberlik 

Öğretmeni) ve Özel sektör ile temaslarımız devam etmektedir.  



  Haziran ayı içerisinde yerel yönetimlerle Psikolojik Danışma 

birimleri oluşturulması ve Psikolojik Danışman istihdamı konusunda 

Türkiye Belediyeler Birliği ve 1000’e yakın büyükşehir, il, ilçe 

belediyelerine raporumuz iletilmiştir. Belediyeler bünyesinde yapılacak 

çalışmalara ilişkin temaslarımız devam etmektedir. 

  MEB Özel Öğretim Hizmetleri ve MEB Öğretmen Yetiştirme 

Genel Müdürlüğü ile diğer ilgili genel müdürlüklerle 

meslektaşlarımızın eğitimi ve mesleki haklarına ilişkin görüşme ve 

işbirliği çalışmalarımız da devam etmektedir. 

Kurum Kuruluşlarla İlişkiler  



Kurum Kuruluşlarla İlişkiler  
 

  Bakanlıklar, Özel kurumlar  ve STK’ler ile istihdam, proje, 

çalıştay,  eğitim ve mesleki işbirliği konularında protokoller 

imzalanarak ortak çalışmalar yapılması konusunda süreç başlatılmış 

olup halen devam etmektedir.  



o T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Psikolojik 

Danışma Ve Rehberlik Derneği Arasında İş Birliği 

Protokolü  (Protokol taslağı hazırlanmış olup 

pandemi süreci dolayısı ile henüz imzalanmamıştır) 

o TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK 

DERNEĞİ-CİSED Bilimsel Eğitim İş Birliği 

Anlaşması (Protokol imzalanmıştır) 

o Özel Okullar ile Psikolojik Danışman İstihdamı ve 

Psikolojik Danışman Eğitimi Protokolü (Özel okul 

dernekleri ile görüşmeler devam etmektedir) 

o Üyelerimizin eğitim, sağlık, bilişim, 

telekomünikasyon, yayın, ulaşım, sigorta vb 

alanlarda özellikle maddi açıdan ayrıcalıklı 

faydalanabilmeleri için ilgili sektör temsilcileri ile 

protokol görüşmelerimiz başlatılmış olup süreç 

devam etmektedir.  

 

Protokoller  



Ortak Olunan Çalıştay ve Projeler 

 • Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesi Ortaklık Ağı 

• Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ruh Sağlığı Daire 

Başkanlığı “Gençlerin Ruh Sağlığının Güçlendirilmesi Projesi” 

• KORDEP (İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde CORONA 

psikolojik destek projesi) 

• AFAD (Deprem başta olmak üzere doğal afetler sonrası psikolojik 

ilk yardım ve destek) 

• Kent Konseyleri (Genel Merkez şube ve temsilciliklerimizin 

bulunduğu illerde Kent Konseyi çalışma paydaşlıkları) 

• KIZILAY (Ülke geneli kan bağışı kampanyaları) 

  Başta olmak üzere kamu ve STK’lerden gelen çalıştay ve proje 

teklifleri değerlendirilerek mesleki temsiliyet noktasında iş birliklerimiz 

devam etmektedir.  

 

 



  Derneğimizin çalışmalarından ülke genelinde tüm üye ve 

meslektaşlarımızın faydalanmaları doğrultusunda genel merkez, 

şube ve temsilciliklerimizin etkinlikleri dernek birimleri ile 

koordineli bir şekilde planlanarak uygulanmaya başlanmıştır. 

Böylece meslektaşlarımızın il, bölge ayırt etmeksizin eğitim başta 

olmak üzere tüm çalışmalardan aktif olarak faydalanmaları 

amaçlanmıştır.  Bu amacı gerçekleştirmek için genel merkezimiz, 

şubelerimiz, temsilciliklerimiz, akademisyenlerimiz, alan 

uzmanlarımız gönüllü bir şekilde yoğun faaliyetler sürdürmektedir. 

Bu kapsamda online ve yüz yüze eğitimler, çalıştay ve 

sempozyumlar, kariyer günleri, uzman söyleşileri, PDR Günleri ve 

meslektaş buluşmaları imkanlar ölçüsünde yapılmaya 

çalışılmaktadır.  

Genel Merkez, Şube ve Temsilcilik İşbirliği 

ile Yapılan Çalışmalar 
  



Kongreler 

 
• Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi: 

21.sini Antalya’da düzenlediğimiz kongremizi akademi ve 

sahadan gelen talepler doğrultusunda bundan sonrası için 

üniversiteler ile işbirliğinde şehir kongresi formatında yapılması 

kararı alınmıştır. Bu kapsamda 22. Uluslar Arası PDR Kongresi 

için Muş Alparslan Üniversitesi ile işbirliği yapılmış ve 

kongrenin 24-27 Eylül 2020 tarihlerinde Muş’ta yapılması 

kararlaştırılmıştır. Ancak pandemi süreci dolayısı ile kongremiz 

ileri bir tarihte Muş’ta düzenlenecektir.  

• Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencileri 

Kongresi: 16.sını 2019 yılında Bolu AİBÜ işbirliğinde 

gerçekleştirdiğimiz kongremizin 17.si 15-17 Ağustos 2020 

tarihlerinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

işbirliğinde düzenlenmesi kararı alınmıştır. Ancak pandemi 

dönemi dolayısı ile kongremiz ileri bir tarihte yine 

Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilecektir. 



  Derneğimiz tarafından Mesleki Yeterlilik Kurumu 

ile yaklaşık 10 yıldır sürdürülen meslek tanımı ve alt alan 

tanımlama çalışmaları devam etmektedir. 2017 Kasım 

ayında Psikolojik Danışman, Okul Psikolojik Danışmanı, 

Kariyer Psikolojik Danışmanı tanımlamalarının 

yapılmasının ardından bu alanlara ilişkin standart 

oluşturma ve yeterlilik belirleme çalışmalarına ek olarak 

2020 yılında yaptığımız “Klinik Ruh Sağlığı Psikolojik 

Danışmanlığı” ve “Aile, Evlilik ve Çift Psikolojik 

Danışmanlığı” tanımlamaları için akademisyenlerimiz 

derneğimiz bünyesinde kurulan komisyon bünyesinde 

çalışmalarına devam etmektedir.  

  MYK ile Yürütülen Çalışmalar 



  Derneğimiz bünyesinde meslektaşlarımızın ve üyelerimizin mesleki 

gelişimlerine katkı sağlayacak 6 kitap, 4 dergi ve 1 bülten yayınımız 

bulunmaktadır.  

  Yayınlarımızın çeşitlendirilmesi için alan akademisyenlerimiz ile 

görüşmelerimiz devam etmektedir.  

  1990 yılından bu yana yayınlanan Türk Psikolojik Danışma ve 

Rehberlik ana dergimiz uluslar arası dizinde taranması için 2020 Mart 

ayından itibaren sadece İngilizce makale kabulüne başlamıştır.  

  Dergilerimize 2020 Aralık ayında ilk sayısı yayınlanacak olan 

“Klinik Ruh Sağlığı Psikolojik Danışmanlığı” eklenmiştir.  

  Derneğimiz bünyesinde kurulan komisyon tarafından etik ilkeler 

kitabımızın yeniden yazılması çalışmaları devam etmekte olup 2020 yılı 

sonunda yayınlanması planlanmaktadır.  

Yayınlarımız 



  Yayınlarımız 

• Kitaplar 

- Aile Terapisi Kuram ve Uygulamaları 

- Gelişimsel Psikolojik Danışma ve Terapi  

- Afetler, Krizler, Travmalar ve Psikolojik Yardım 

- Duyguların Farkındalığı 

- Öfke Yönetimi 

- Etik İlkeler Kitapçığı 

• Dergiler 

- Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi  

- Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi 

- Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi 

- Aile Psikolojik Danışmalığı Dergisi 

• Bültenler  

- Okul Psikolojik Danışmanlığı E-bülteni 

 

 



  Dernek faaliyetlerimizin üyelerimize, meslektaşlarımıza ve 

kamuoyuna doğrudan ve kapsayıcı bir şekilde duyurulması için web 

sayfamızı ve sosyal paylaşım platformlarını aktif bir şekilde kullanmaya 

başladık. Bu kapsamda pdr.org.tr web sayfamız güncellenerek ihtiyacı 

karşılar hale getirilmiştir. Ayrıca web tabanlı üye yazılım programı ile 

genel merkez, şube, temsilciliklerimiz ve üyelerimizin dernek iş ve 

işlemlerini kolaylaştırma adına çalışmalarımız devam etmektedir. Çalışma 

tamamlandığında online üyelik, online aidat ödeme, online eğitim 

başvuruları, online yayın satışı, online üye bilgileri güncelleme ve üye 

nakil işlemleri hızlı ve pratik bir şekilde yapılabilecektir. Ayrıca web 

sitemizde “Pdr Store” bölümü oluşturularak üye ve meslektaşlarımızın 

meslek ve dernek aidiyetlerini güçlendirecek ürünler geliştirilerek online 

satışa sunulacaktır. Buna yönelik kaynak oluşturma ve içerik tasarlama 

çalışmalarımız devam etmektedir.   

Medya ve Sosyal Medya 
 



  

 

 

Medya ve Sosyal Medya 
   Günümüzde iletişim ve etkileşim anlamında etkisi hızla 

artan sosyal medya platformlarını genel merkez, şube ve 
temsilciliklerimiz basın-yayın ekipleri tarafından aktif bir 
şekilde kullanılmaktadır. Bu sayede dernek faaliyetleri hakkında 
hızlı ve güvenilir bir şekilde tüm üyelerimiz, meslektaşlarımız 
ve kamuoyu bilgilendirilmektedir.  

  Derneğimizin sosyal medya hesapları:  

   https://pdr.org.tr/ 

 

  @turkpdrdernegi   

 

  @turkpdrdernegi  

 

  @turkpdrdernegi 

 

   Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği 

 

   Turk PDR-DER  
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  Derneğimizin amaçları doğrultusunda üye ve meslektaşlarımızın 

istihdam alanlarını çeşitlendirmek mesleğin etik ilke ve değerlerini 

korumak mesleğin kamuoyu nezdinde farklı algılanmasına neden olan 

alan dışı ve liyakatsiz kişilerce talan edilmesini önlemek özellikle özel 

kurum ve kuruluşlarda PDR kadrolarında kaçak ve yasadışı çalıştırılan 

alan ve kişilerin tespitinin yapılması ve bunların ilgili resmi kurumlara 

bildirilmesi için web sitemizde ihbar hattı kurulmuştur. 12 aylık süreç 

içerisinde ihbar hattımıza ulaşan 500’e yakın bildirim değerlendirilmiş 

olup gerekli resmi bildirimler ve hukuki işlemler dernek genel 

merkezimiz şube ve temsilciliklerimiz tarafından başlatılmıştır. Bu 

çalışmamıza katkı sunarak alanına ve mesleğine sahip çıkan tüm 

meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.  

  Web ihbar hattımız: https://pdr.org.tr/ihbar-hatti/ 

Türk PDR Derneği İhbar Hattı Çalışmaları 
 
 



  

 

 

 

Özel Sektör Psikolojik Danışman 

İstihdamına Yönelik Çalışmalar 

  Mezun üye ve meslektaşlarımızın özel kurumlarda istihdam 

edilmeleri iş ve işlemleri için derneğimiz bünyesinde kariyer 

birimi kurulmuştur. Kariyer birimi bünyesinde iş arayan 

meslektaşlarımızla psikolojik danışman arayan özel kurum ve 

kuruluşlar bir araya getirilerek karşılıklı ihtiyaca cevap vermek 

amaçlanmıştır. Kariyer birimimiz tarafından geliştirilen online 

başvuru formu ile mezunlarımız CV’lerini derneğimize 

ulaştırmaları aynı zamanda psikolojik danışman arayan kurum ve 

kuruluşlar yine online form aracılığı ile personel ihtiyaçlarını 

derneğimize bildirmeleri amaçlanmıştır. Sonrasında kariyer 

birimimizde toplanan bilgiler ihtiyaca göre eşleştirilerek 

mezunlarımız ve özel sektör ortak platformda buluşturulmaktadır. 

Çalışma üye ve meslektaşlarımızın başvurusuna açık olmakla 

birlikte üyelerimiz önceliklidir.  



  Genel merkez, şube ve temsilciliklerimiz tarafından ülke genelinde 

tüm özel kurum ve kuruluşlara resmi yazı ile kurumlarda sunulan 

psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri için MEB Talim Terbiye 

Kurulu atamalara kaynaklık eden lisans programlarının tanımlandığı 9 

Nolu Kararı doğrultusunda Rehberlik ve Psikolojik Danışma alan 

mezunu Rehberlik personeli (Psikolojik Danışman) istihdam etmelerine 

yönelik talebimiz iletilmiştir. Aynı zamanda kurumlarında PDR mezunu 

istihdam ettikleri taktirde kendilerine personel temini noktasında destek 

verileceği, çalıştırdıkları psikolojik danışmanların mesleki 

yeterliliklerini geliştirilmesi noktasında dernek olarak eğitim ve 

akademisyen desteği sağlanacağı ifade edilmiştir. Bunlara ek olarak 

kurumun hizmetlerinden faydalanan öğrenci ve velilere gösterdiği 

değer, liyakata verdiği önemle veli ve öğrenci tarafından tercih 

edilmesine katkı sunacak Türk PDR Derneği “Kalite ve Yetkinlik 

Belgesi” verileceği de özel kurum ve kuruluşlara bildirilmiştir.  

 

 
 

 

Özel Sektör Psikolojik Danışman  

İstihdamına Yönelik Çalışmalar 



  

 

 

30 Eylül “Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü” ile 

Psikolojik Danışmanlar ve Rehberlik Haftası 

   

 Mesleğimizin ulusal düzeyde tanıtımı, hizmetin verildiği 

kurum ve kuruluşlar ile hizmet alanlara yönelik meslek farkındalığının 

sağlanması, eğitim, sağlık, insan kaynakları başta olmak üzere birçok 

hizmet kolunda çalışma yapan meslektaşlarımızın meslek bilincini 

arttırmak, mesleki motivasyonlarını sürekli kılmak ve mesleğimizin ülkemiz 

ve insanlarımız için önemine dikkat çekmek amacıyla yönetim kurulumuzun 

01.09.2020 tarih ve 23 Sayılı kararıyla 30 Eylül gününün Ulusal Psikolojik 

Danışmanlar günü olarak ve her yıl Eylül ayının son haftasının Psikolojik 

Danışma ve Rehberlik haftası olarak kutlanması kararı alınmıştır.   

 

  



  

 Bu yıl ilki gerçekleştirilen 30 Eylül Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü 

le Psikolojik Danışma ve Rehberlik Haftası ülke genelinde tüm meslektaşlarımızca 

coşkuyla kutlandı. Kutlamalara eşlik eden siyasilere, bakanlarımıza, genel müdür ve 

daire başkanlarımıza özellikle de bizim için son derece anlamlı olan bugünü medya, 

sosyal medya ve billboardlarda kutlayan tüm belediyelerimize çok teşekkür ederiz. 

 

 
 

 

 
30 Eylül Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü ile 

Psikolojik Danışmanlar ve Rehberlik Haftası 



  

 

 

 

Diğer Çalışmalarımız 

   
Hukuk İşleri  
 Dernek tüzel yapımız ile üye ve meslektaşlarımızın 

mesleki yaşantılarında ihtiyaç duydukları gerekli hukuki desteği 

almaları noktasında Ankara’da önde gelen bir hukuk bürosu ile 

kurumsal protokol imzaladık. Üye ve meslektaşlarımız mesleki 

hakları dışında kişisel davalarında da profesyonel hukuk hizmeti 

almaktadırlar.  

Derneğimiz adına açılmış olan ve devam eden davalar: 

- Her okula bir psikolojik danışman atanması  

- MEB TTK 9 Nolu Kararının (Atanmaya kaynaklık teşkil eden 

lisans programları) PDR ile sınırlandırılması  

- PDR’nin sağlık lisansiyeri sayılması 

- Özellikle devlet üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans 

programlarına tababet Kanunu ek 13.madde doğrultusunda 

PDR lisans programlarının dahil edilmesi 

 



 Saha Çalışmaları, Üniversite Ziyaretleri, Üye ve Meslektaş Buluşmaları  

 PDR alan paydaşlarının birlik beraberliğini sağlamak, mesleki ve dernek aidiyetlerini 

güçlendirmek için akademi, mezun, öğrenci, kamu ve özel sektör çalışanları tüm 

meslektaşlarımızı kapsayıcı çalışmalar önceliğimiz oldu. Bu kapsamda: 

- Ankara’daki üniversitelerin PDR Anabilim Dallarını ziyaret ederek 

akademisyenlerimizle bir araya geldik.  

- Ankara başta olmak üzere birçok ilde meslektaş söyleşileri gerçekleştirdik.   

- Psikolojik danışman öğrenci konseyimiz işbirliğinde Ankara’da ve PDOK üniversite 

temsilcilerimizin davetiyle birçok ilde öğrencilerimizle bir araya geldik.   

 

 

 
 

Diğer Çalışmalarımız 



Türk PDR Derneği Genel Sekreterliği Tarafından Hazırlanmıştır 
Hazırlayanlar:   Mesut YILDIRIM - Elif BEŞPINAR 


