
 

I. Evlilik ve Aile Danışmanlığı Sempozyumu 

I. Evlilik ve Aile Danışmanlığı Sempozyumu, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ev 

sahipliğinde 29-30 Mayıs 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. 

Sempozyumda evlilik ve aile danışmanlığı alanında çalışan akademisyenler ve uygulayıcılar 

evlilik öncesi ilişkilerle evlilik ve aile ilişkilerini kapsayan çeşitli konularda konuşmalar 

yapacak ve alandaki farklı uygulamaları vaka örnekleriyle birlikte ele alarak tanıtacaklardır. 

Sempozyumun ilk gününde açılış oturumunun ardından birbirini takip eden iki farklı oturum 

yer alacaktır. İkinci gün ise bir oturumun ardından sempozyumun kapanış ve değerlendirme 

oturumu yapılacaktır. Her oturumda dört konuşmacı yer alacak ve oturumların sonunda 

tartışma ve soru-cevap bölümleri yer alacaktır.  

Açılış oturumu Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli ve Eğitim 

Fakültesi Dekanı Şener Büyüköztürk’ün konuşmalarıyla başlayacaktır. Bu oturum, Prof. Dr. 

Yaşar Özbay ve Doç. Dr. Zeynep Hatipoğlu Sümer’in evlilik ve aile danışmanlığı alanının 

önemini, Türkiye’deki dününü, bugününü ve yarınını ele alacakları konuşma ile devam 

edecektir. İlk günün birinci oturumunda 21. yüzyıldaki yeni nesil evlilik öncesi, evlilik ve aile 

ilişkileri ele alınacaktır. İkinci oturumda ise Covid-19 Pandemisi’nin romantik ilişkiler ve aile 

ilişkileri üzerindeki etkisi farklı başlıklarda tartışılacaktır.  

İkinci günün birinci oturumunda evlilik ve aile danışmanlığı alanındaki dört farklı 

bakış açısını temsil eden uygulama örnekleri hakkında bilgi verilecek ve uygulamalar vaka 

örnekleri ile zenginleştirilecektir. Ardından kapanış ve değerlendirme oturumu 

gerçekleştirilecektir. Bu oturumda öncelikle evlilik ve aile danışmanlığı alanında çalışılan 

güncel konular, mevcut araştırmalar, araştırma ve veri analizi yöntemleri ve yeni araştırma 

yönelimleri tartışılacaktır. Ardından sempozyumda ele alınan konular ışığında sempozyum 

değerlendirmesi yapılarak sempozyum sonlandırılacaktır.  

Katılım koşulları   

 Program psikolojik danışma ve rehberlik ve psikoloji alanındaki yüksek lisans ve 

doktora öğrencileri, ruh sağlığı uzmanları (psikolojik danışman, psikolog ve psikiyatristler) ve 

akademisyenlerin katılımına açıktır, 

 Psikolojik danışma ve rehberlik ve psikoloji alanındaki lisans öğrencileri sempozyumu 

youtube kanalımız (I. Evlilik ve Aile Danışmanlığı Sempozyumu - 

https://www.youtube.com/channel/UCeahe_IBWBYis8Et98PTyHQ) üzerinden takip 

edebileceklerdir.*  

 

* Sempozyumu Zoom üzerinden takip eden katılımcılara program sonunda katılım belgesi 

verilecektir. 

 

 

 

 



 


