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             Proje Özeti (Proje Tanımı) 

 

Günümüzde teknolojinin yaygınlaşması, genel popülasyonda internete erişimin 

artması ve özellikle akıllı telefon kullanımının zaman içerisinde artış göstermesi; 

birçok kategoride olduğu gibi ruh sağlığı hizmetleri bünyesinde yer alan psikolojik 

danışma hizmetlerinin de çevrimiçi platformlar kullanılarak sunulması ihtiyacını 

beraberinde getirmiştir (Davies, Morriss & Glazebrook, 2014). Online (çevrimiçi) 

terapiler temelde  geleneksel psikoterapi ve danışmanlık uygulamalarının teknik ve 

etik ilkelerine uyarak terapist ve danışanın  farklı  lokasyonlarda olduğu, dijital 

sistemler kullanılarak gerçekleştirilen terapilerdir. Online terapi ortaya çıkışından bu 

yana  çeşitli tartışmalara konu olmuştur. Bazı profesyoneller çevrimiçi terapi ve 

danışmanlık hizmetinin yetkinliğini sorgularken bazıları da geleneksel terapiye 

nazaran birçok avantajı olduğunu savunmaktadır (Alleman‟dan akt. Shaw ve Shaw, 

2006). Telemental Sağlık Enstitüsü  tarafından listelenen araştırmalar online 

terapilerin kabul edilebilir bir alternatife eşdeğer olduğunu göstermektedir. Ayrıca 

Chon ve Kerr‟in genç yetişkinlerle yürüttükleri bir araştırmada danışanların yüz yüze 

ve online terapileri; sıcaklık, derinlik ve olumluluk yönünden bir farklılık 

deneyimlemedikleri ve  iki şekilde de uzmanları eşit derecede güvenilir gördükleri 

saptanmıştır (Andrews ve ark., 2018; Çetintulum Huyut, 2019).  Sonuç olarak 

literatürde çevrimiçi psikoterapilerin birçok psikolojik soruna çözüm olmak amacıyla 

sıklıkla kullanıldığı ve bu terapilerin etkililiğini doğrulayan araştırmalar olduğu 

görülmüştür. Bizler psikolook adını verdiğimiz bu projede teknolojinin ulaşılabilirlik 

ve erişilebilirlik problemlerini büyük oranda azaltması avantajından faydalanarak; 

üniversitelerin psikolojik danışmanlık merkezlerindeki (PDRMER) deneyim 

kazanmak isteyen klinik psikoloji yüksek lisans, doktora öğrencileriyle psikolojik 

destek almak isteyen üniversite öğrencileri arasındaki iletişim sürecini kolaylaştırmayı 

ve psikoji alanında en az lisans diplomasına sahip olup alanında kendini geliştirmek 

isteyen gönüllü psikologlarımızın sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından 

yönlendirilen, ekonomik zorluk yaşayan danışanlarla online ortamda buluştuğu bir 

mobil uygulama geliştirmeyi hedefliyoruz. Kişinin kendi ve diğerlerinin duygu-

düşüncelerinin farkında olma ve bunları  paylaşabilmenin değişimi getirebileceğine  

inanç olarak da tanımlanabilen “Psikolojik Bilinç” (kendilik farkındalığı) olgusunu 

danışanlarımıza kazandırabilmek için literatürden kaynaklar göstererek 

oluşturacağımız kategorize edilmiş blog yazılarının uygulama içerisinde paylaşılması 

planlanmaktadır (Huyut, 2019). Psikolook‟un mesajlaşma bölümüyle danışanların 

psikologlarla uygulama üzerinden iletişime geçebileceği, psikologların metin 

şeklindeki paylaşımlarını takip edebilecekleri ve maddi imkansızlıkları olanların zoom 

üzerinden ücretsiz seans alabilecekleri interaktif bir platform olması hedeflenmektedir. 

Ayrıca  etik açıdan teknoloji tabanlı terapiye uygun  bir  onam formunun hazırlanması 

ve danışanın acil durumlar için terapistine ulaşma yönteminin net bir şekilde 

tanımlanması (danışanın acil durumda gönderdiği mesaja terapistin ne kadar sürede 

dönüş yapabileceği bilgisi, acil durumlarda danışanın nasıl bir yol izleyeceğinin 

bilgisinin verilmesi) kritik olduğundan bunları ele almamız gereken önemli durumlar 

olarak görmekteyiz (Lustgarten ve Elhai, 2018). 
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                           Problem Durumunun Tanımlanması 

 

    Üniversitelerin PDR merkezleriyle ilgili belirlenen problemler: 

 

→ Üniversitelerin psikolojik destek birimleri (PDRMER) her zaman erişilebilir 

olmadığından öğrenciler destek alma konusunda kendilerini kısıtlanmış 

hissedebiliyorlar (Papadatou‑Pastou ve ark., 2017). 

 

→ Ayrıca artan talepler karşısında, çoğu PDRMER önceliklerini ciddi psikolojik 

sorunlarla ilgili durumlara ayırmakta ve bireysel psikolojik danışma ya da psikoterapi 

almak amacıyla  yoğun şekilde başvuran öğrenciler için bekleme listeleri 

oluşturmaktadırlar. (Davis, Kocet ve Zozone, 2001). 

 

→ Etiketlenme  korkusu ile yardım almaktan çekinen öğrencilerin problemleri başta 

sosyal yaşantısı olmak üzere akademik yaşamlarını da büyük oranda olumsuz yönde 

etkilemektedir. 

 

→ Çevrimiçi psikolojik danışma ve süpervizyon hizmetleri kapsamında, psikolojik 

danışmanların çevrimiçi psikolojik danışmaya yönelik görüşlerinin incelendiği bir 

çalışmada, katılımcıların çevrimiçi psikolojik danışma ile ilgili yeterli bilgiye sahip 

olmadıkları, uygulamaya yönelik etik kaygılar yaşadıkları saptanmıştır (Damar, 2019). 

 

→ Covid-19 pandemisi döneminde  bazı PDRMER‟ler online danışmanlık verme 

girişiminde bulunmuş, fakat iletişim için psikologların şahsi telefon numaralarının 

danışanlara verilmesi, görüşme linkinin mail yoluyla iletilmesi gibi yenilikçi olmayan 

yöntemler psikologların telefon numaralarının farklı amaçlarla sabote edilmesi ve 

atılan bazı  maillerin spama düşmesi gibi süreci zorlaştıran durumlara sebep olmuştur. 

 

   Genel popülasyondan problemler: 

 

→ Coğrafi olarak izole bölgelerde yaşayan, fiziksel engeli ya da ciddi bir 

hastalığından dolayı evden çıkamayan veya yoğun iş temposu yada yükümlülükleri 

sebebiyle zaman kısıtlaması bulunan danışanlar yüz yüze terapiye ulaşmada sorun 

yaşamaktalar. 

→ Ekonomik zorluk yaşayan danışanlar ya terapiye ulaşamamakta ya da daha fazla 

ücret ödeyemediklerinden terapiyi yarıda bırakmaktadırlar.  

→ Belediyeler, sosyal hizmet merkezleri, toplum sağlığı merkezleri gibi kurumlar  

isteyen bireylere ücretsiz psikososyal destek sağlamakta fakat yoğunluktan dolayı 

danışanlar için çok ileri tarihlere randevu verilmekte ve sadece iletişim birimleri 

arandığında bile insanlar kendilerini bekleme sıralarında bulabilmektedirler. Bu gibi 

durumlar acil psikolojik vakalar için sorun teşkil etmektedir.  
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→ Bazı sivil toplum kuruluşları da ücretsiz psikososyal destek vermekte fakat  bazı 

kısıtlamalar ortaya çıkmaktadır. Örneğin bazısı sadece bağımlılıklarla mücadele 

kapsamında destek verirken bazısı destek birimleri de sadece bazı şehirlerde 

bulunmaktadır. Ayrıca bu kurumlar daha çok insana destek verebilmek ve coğrafi 

kısıtlamaları bulunan bireylere daha kolay ulaşabilmek için düzenli dijital terapi 

alternatifini değerlendirmelidirler. 

 

Psikolook projesinin yukarıda sıralanan sorunların çoğuna çözüm bulunması ve var 

olan çözümlere alternatif geliştirmesi  hedeflenmiştir.  

 

 

                            Çözüm  

 

Aşağıda “Problem Durumunun Tanımlanması” bölümünde sıralanan sorunlara çözüm 

üretilen ve çözümlerin  toplumsal faydasının açıklandığı bir tablo oluşturulmuştur.  

 

SORUN ÇÖZÜM FAYDA 

PDR merkezlerinin her 

zaman erişilebilir 

olmaması 

Psikolook uygulamasının 

ekonomik ve erişilebilir 

olması 

Üniversite öğrencilerinin 

psikolojik desteğe 

erişiminde problemlerin 

ortadan kalkması 

Etiketlenme korkusu ile 

destek almaktan çekinen 

bireyler 

Çevrimiçi terapilerin ruh 

sağlığı yerleşkesine 

gidilmeden gizlilik içinde 

yapılması  

Toplumsal eleştirilme 

kaygısı yaşamadan 

terapiye erişmek 

Danışanların çevrimiçi 

terapi ile ilgili yeterli 

bilgiye sahip olmaması 

Danışanlarla ön görüşme 

gerçekleştirilerek 

bilgilendirme yapılması  

Terapi sürecinin soru 

işaretleri olmadan rahatça 

gerçekleştirilebilmesi 

Bazı PDRMER‟lerin 

gerçekleştirdiği online 

terapilerde numara 

paylaşımı ve mail sorunu 

Terapi sürecinin 

kullanıcıların kişisel 

bilgilerinin 

paylaşılmadığı, kullanımı 

kolay tek bir uygulama 

üzerinden yapılması  

Hem danışmanın hemde 

danışanın iletişim bilgileri 

paylaşılmadan terapinin 

güvenli bir ortamda 

gerçekleştirilmesi 

Yüz yüze terapilere 

ulaşmada belirtilen 

zorluklar başta ekonomi 

olmak üzere (coğrafi 

konum,engel 

Psikolook uygulaması 

bünyesinde çevirimiçi 

terapiler uygulanarak 

zamandan ve mekandan 

tasarruf edilmesi ve 

 Mekan ve engellerin  

getirdiği kısıtlamalar 

olmadan internetin 

erişebildiği her noktada  

terapilerin 
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durumu,ekonomi vb.) hizmetlerin tamamen 

ücretsiz olması 

uygulanabilmesi 

Sivil toplum 

kuruluşlarının (STK) daha 

fazla kişiye ulaşmada 

yaşadıkları sorunlar 

STK‟larla işbirliği 

yapılacak,  referans 

koduyla yönlendirdikleri 

danışanlar 

uygulamamızdan ücretsiz 

destek alabilecek ve 

psikolojik desteğe 

erişmek için beklemek 

zorunda kalmayacaklar 

STK‟ların yönlendirdiği 

danışanlar uzun randevu 

sürecini beklemeden ve 

mekan kısıtlaması 

olmadan uygulamamızdan 

zaman kaybetmeden 

kolayca destek 

alabilecekler 

Danışanların psikolojik 

danışmanlık veren mobil 

uygulamaların etik 

değerlere önem 

vermesiyle ile ilgili 

kaygıları olması 

İlerleyen aşamalarda 

çevrimiçi terapinin etik 

sınırlarının belirlendiği 

danışan bilgilendirme 

formunun, onam 

formunun ve KVKK 

metninin hazırlanması 

Etik sınırların 

belirlenmesi bazı 

bireylerin çevrimiçi 

terapiye ve ruh sağlığı 

uygulamalarına olan 

güvenin artması ve 

kaygısız terapi sürecinin 

yaşanmasını sağlayacaktır 

 

 

 

 

Danışanların mobil 

uygulamaların 

güvenilirliği ile ilgili 

kaygıları olması 

Danışana verilerin 

sızdırılmayacağı, 

uygulamada önceliğin 

güvenli bir platform 

olması için çalışılacağı 

bilgisinin verilmesi 

Uygulamanın güvenilir 

olması bazı bireylerin 

çevrimiçi terapiye ve ruh 

sağlığı uygulamalarına 

olan güvenin artması ve 

kaygısız terapi sürecinin 

yaşanmasını sağlayacaktır 

 

 

 



7 

 

 

 
 

Görsel 1.1 Psikolook Projesinin Çözüm Algoritması 

                                 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Görsel 2.1 
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                             Görsel 2.2                                                             Görsel 2.3 

 

                           
 

                            Görsel 2.4                                                            Görsel 2.5 
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                            Görsel 2.6                                                     Görsel 2.7 

 

 Görsel 2.1‟de Psikolook logo ve Görsel 2.2‟de Psikolook açılış ekranı gösterilmiştir.  

 Görsel 2.3„de Psikolook uygulamasının ana sayfasının tasarımı gösterilmiştir. Ana 

sayfada üst kısımda mevcut görüşmeler, orta kısımda psikologların paylaşımları ve alt 

bölümde de bloglar yer almaktadır. 

 Görsel 2.4„te tüm  danışmanların genel profillerinin bulunduğu sayfa gösterilmiştir. 

Danışan bu sayfadan kendi sorunu ile ilgili alanda çalışan psikoloğunu seçebilecektir. 

 Görsel 2.5„te danışanların planlanmış seanslarının gösterildiği sayfa bulunmaktadır. 

 Görsel 2.6‟da terapistlerin görüntülendiği sayfa bulunmaktadır. Eklenen takvim 

sayesinde psikologun müsait vaktine göre terapi planlanması yapılacaktır. 

 Görsel 2.7„de uygulamanın mesajlaşma bölümü bulunmaktadır. 

 

Yöntem 

 

Yukarıdaki uygulama arayüzleri ADOBE XD programı ile tasarlanmıştır. Projenin geliştirme 

aşamasında geleceğe yönelik olması açısından mobil uygulama alanında “Google” tarafından 

desteklenen “DART” yazılım dili tabanlı “Flutter” yazılım geliştirme kiti kullanıcaktır. Bu kit 

açık kaynak kod olmasından ötürü günde binlerce insan birçok araç-gereçler geliştirerek 

eklemektedir. Bu sayede her geçen gün gelişmektedir. Projenin ön yüzünü “Flutter” ile 

yaparken arka yüzü denilen “Backend” kısmını ise “Dart” yazılım dilinin olanaklarının yanı 

sıra yine “Google” destekli “Firebase” veritabanı ve destekleyici kiti kullanarak optimize bir 
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yazılım inşa edilecektir. Ek olarak çoklu-platform desteklediği için tek kodla web, masaüstü, 

android, ios çıktı elde edilebilir. 

 

Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

PDR merkezlerinin sorumluluk alanlarından biri olan araştırma işlevi; üniversite 

öğrencilerinin değişen tutum ve davranışlarının belirlenmesi, üniversite için bir online veri 

bankasının oluşturulması, psikoloji danışmanlık kapsamında yeni programların 

gerçekleştirilebilmesi ve sonuçların raporlandırılabilmesi açısından büyük önem arz 

etmektedir (Cooper ve Archer, 2002). Ancak bu durumunun önemli olmasına rağmen PDR 

merkezleri araştırma hususunda zorluk yaşamaktadırlar. (Stone ve Archer, 1990). Bu süreçte 

Türkiye‟deki üniversite PDR merkezlerinin işbirliği/eşgüdüm halinde ortak programlar 

dahilinde çalışmaları bu sorunlara çözüm yolları geliştirecektir. Psikolook uygulaması 

üniversite PDR merkezlerinin ortaklaşa kullanabilecekleri ve  zamanla üniversiteler  için veri 

bankası oluşturabilecek çözüm odaklı tek  platformdur. Diğer yandan ruh sağlığı alanında 

çevrimiçi terapi uygulaması olarak; Hiwell, Terapi Koltuğu, Evimdeki Psikolog, Bipsikolog, 

Terapi Evreni, Kidolog gibi mobil uygulama ve web platformları bulunmaktadır. Bu 

platformlar incelendiğinde; bazılarının maddi imkansızlıkları bulunanlara yüksek maliyetli 

olması, bazılarında psikologların çalışma alanlarının net bir şekilde profillerine yazılmadığı, 

paylaşılan blog yazılarında kaynakların gösterilmediğini, psikologların haksız şekilde 

puanlanabilmesi ve en önemlisi de çoğu uygulamada kullanıcı verilerinin yurt dışında 

depolandığını  gördük. Ayrıca psikologlarla uygulama içinde mesajlaşma ve ön görüşme ile 

danışan bilgilendirme bazı platformlarda bulunmamaktadır. Aşağıda bir tablo oluşturularak 

Psikolook uygulamasının diğer platformlardan farkı ve özgün yönleri gösterilmiştir. 

 

Diğer Platformlar Psikolook Uygulaması 

Maddi imkansızlıkları bulunan danışanları 

öncelik olarak almadıkları görülmüştür. 

Toplumun her kesimine ve dezavantajlı 

gruplarla çalışmaya öncelik verir 

Psikologların puanlandığı görülmüştür. Tüm psikologlar eşit görülmektedir. 

Bazı uygulama ve web sitelerinde kişisel 

verilerin yurt dışında depolandığı 

görülmüştür. 

Kişisel veriler Türkiye‟de depolanmaktadır. 

Bazı platformlarda psikologla mesajlaşma 

yok. 

Psikologla mesajlaşma vardır. 

Bazı PDRMER‟lerin psikologların şahsi 

telefon numaralarını ve mail adreslerini 

verdiği görülmüştür. 

 

Danışan psikologlara sadece Psikolook 

platformuyla ulaşabilmektedir.  

Bazı platformlarda acil durumlarda danışan Acil durumlarda çıkan butonla psikologdan 
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psikologla görüşememekte veya psikologuna 

ulaşamamaktadır.  

destek alabilmeyi ve psikologuyla 

görüşebilmesini sağlar. 

Bilgilendirici blog yazılarına kaynak 

gösterilmediği görülmüştür. 

Blog yazılarına literatürden kaynaklar 

gösterilir. 

Psikologların toplumsal bilinç için 

uygulamada paylaşım yapamadığı 

görülmüştür. 

Psikologlar etkileşimli paylaşımlarla 

kullanıcıları bilgilendirir. 

Bazı uygulamalarda danışanlara bilgilendirme 

amaçlı ön görüşme yapılmadığı görülmüştür. 

Danışanlarla ön görüşme yapılır. 

Sadece ücretli terapi yapma amacı vardır. PDRMER‟lere destek olacak şekilde hem 

terapistlere hem de ihtiyacı olan kişilere fayda 

sağlaması amaçlanmaktadır. 

Çoğu platformun sadece web sitesi ya da 

sadece mobil uygulama şeklinde çalıştığı 

görülmüştür. 

Psikolook‟un  mobil uygulama yanı sıra web 

sitesi entegreli olarak çalışması 

planlanmaktadır. 

Bazı uygulamalarda psikologların 

uzmanlıklarının açıkça belirtilmediği 

görülmüştür. 

Psikologların profillerinde hangi alanda 

çalıştıkları net bir şekilde belirtiliyor.  

 

Uygulanabilirlik 
 

Bulunduğumuz çağda  dijital dünyanın hızlı ilerleyişi ile birlikte internet ve teknolojinin 

yaygın kullanımı göz önüne alındığında diğer alanlarda olduğu gibi ruh sağlığı alanında da 

dijitalleşme neredeyse kaçınılmaz hale gelmiş ve online psikoterapi uygulamalarında artış 

meydana gelmiştir. Özellikle online terapilerin; terapist ve danışanın aynı ortamda bulunma 

zorunluluğunu ortadan kaldırması, iki taraf için de zaman tasarrufu sağlaması ve ekonomik 

anlamda daha erişilebilir olması işlevselliğini ve uygulanabilirliğini arttırmaktadır. Bu şekilde 

zaman ve mekandan bağımsız olarak bireyin istediği anda erişebildiği bir uygulama özellikle 

üniversite popülasyonundan bahsedildiğinde önemini arttırarak daha çok kullanılan bir hizmet 

olmaktadır (Johnson ve Kalkbrenner, 2017). Yapılan araştırmalar psikolojik destek 

hizmetlerinin internet tabanlı uygulamalarla sağlanabileceğinin hatta mobil uygulama destekli 

web tabanlı terapi hizmetlerinin var olan kısıtlamaları gidererek çözüm üreteceğini 

belirtmiştir. Ayrıca terapi temelli  geliştirilen mobil uygulamaların  etkililiğine dair kanıtların 

da olduğunu belirterek bu tarz psikolojik müdahale programlarının  koruyucu ve problem 

çözücü alternatifler olduklarını savunmaktadırlar (Ulusoy ve Çelik, 2020).  Tüm bunlar göz 

önüne alındığında Psikolook uygulamasının hayata geçirilmesine olanak sağlayacak uygun bir 

zeminin zaten bulunmasına karşın dijital ruh sağlığı müdahaleleri ile ilgili genel  ön yargılar 

olduğu düşünüldüğünde dahi engel teşkil edecek önemli bir risk olmadığı görülmüştür. Bu 

uygulama asıl hedefi olan toplumsal fayda sağlama amaçlarını gerçekleştirirken, ilerleyen 
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dönemlerde ek bir özellik olarak ekonomik zorluk yaşamayan danışanlar için ücretli seanslar 

eklenerek, uygulanan görüşmelerden belli oranda  komisyon kesilmesi ticari bir getiri 

sağlayabilir.  

 

Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Psikolook projesini geliştiren Psikopik takımı psikoloji ve bilgisayar mühendisliği 

öğrencilerinden oluşmaktadır. Projede açık kaynak kütüphanelerden faydalanılacağı için 

herhangi bir maliyet bulunmamaktadır. 

 

Tablo 3.1 - Proje takvimi 

                Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

 

Psikolook projesinin hedef kitlesi; üniversitelerin psikolojik danışmanlık merkezlerindeki 

süpervizyon kapsamında danışan görecek klinik psikoloji yüksek lisans, doktora öğrencileri, 

destek almak isteyen üniversite öğrencileri, sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından 

yönlendirilen çeşitli zorluklar yaşayan danışanlar (ekonomik gücü zayıf, savaş mağduru, 

bağımlı, evsiz, şiddet mağduru, çeşitli psikolojik problemler vb.) ve alanında kendini 

geliştirmek isteyen gönüllü psikologlardır. 

Riskler 

Projemiz bir mobil uygulama olduğu için teknolojiden rahatsızlık ve teknolojiyi kullanmama 

düşük olasılıkta düşük etki düzeyinde risk olarak bulunmuştur. Üniversite öğrencileri olarak 

geliştirmeye çalıştığımız projemizde gizlilik ve veri ihlalleri ile ilgili endişeler düşük 

olasılıkta orta etkide risk olarak görülmüş ve bu risklerin ortadan kalkması için hukuki destek 

alma amaçlanmıştır.  
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2.2. Olasılık-Etki Matrisi Tablo 
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