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ÖNSÖZ 

Sevgili Okul Psikolojik Danışmanları, 

 

10. sayımızdaki makalelerimizi sizinle paylaşıyoruz.. 

 

Bu sayımızı hazırlarken hem ülkemizde hem de dünyamızda son yüz yıldır benzeri 

görülmemiş bir felaket var, bu felaketin adı Coronavirüs. Pandemi, yani küresel anlamda bir 

sağlık krizi yaşamaktayız. Çoğu ülke gibi ülkemizde bu felaketten etkilendi ve beraberinde 

sosyal hayatı kısıtlayan sokağa çıkma yasakları, maskeler, okulların tatil edilmesi, fiziksel 

mesafe vb. kavramlarla günlerimizi geçirmekteyiz. Sağlık çalışanlarımızın öncülüğünde tüm 

kamu ve özel kurum-kuruluşların işbirliği ve vatandaşlarımızın duyarlılığı ile bu süreci 

atlatmaktayız. Bu vesile ile hayatlarını kaybetmiş yurttaşlarımıza rahmet diliyor, hala sahada 

canla başla çalışan bütün sağlık çalışanlarımıza minnet duygularımızı iletiyoruz. 

Bu sayımızda, öncekilerde olduğu gibi bir yandan gündemi yakalamaya çalıştık, bir 

yandan da okul psikolojik danışmanlarının gereksinimleri doğrultusunda makaleler 

hazırladık. En önemli gündemlerimiz Elazığ depremi ve pandemi günlerinde psikolojik 

danışmanların ne gibi çalışmalar yaptıkları / yapabilecekleri idi. Elazığ depremiyle ilgili 

Elazığ ve Malatya illerimizde psikososyal destek hizmetleri sağlayan meslektaşlarımız, 

yapmış oldukları özverili çalışmalarını makale şeklinde kaleme alarak, bu sayıda 

yayımlanması için gönderdiler. Sonraki yıllarda –hiç istemesek de- bu çalışmaların 

oluşturduğu birikimden yararlanmak gerekebilir. Ayrıca, yine pandemi günleriyle ilgili 

olarak ruh sağlığının korunması, okul psikolojik danışmanlarının yürüttüğü çalışmalar ve 

problemli internet kullanımı ile ilgili makaleler de hazırlandı. Bu makaleleri okuduğunuzda, 

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneğinin organizasyonları ile psikolojik 

danışmanların toplumumuza sağladıkları hizmetlerin yararlarını değerlendirebileceksiniz. 

Ayrıca, 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde okul psikolojik danışmanlarının pandemi 

günleriyle ilgili okul psikolojik danışmanlığı programlarında ne gibi çalışmalar yapacaklarını 

şimdiden düşünmeleri de oldukça önemli bir konu.  Bu sayımızda ortaokul öğrencileriyle 

koronavirüs pandemi günlerinden sonra yapılacak çalışmaların ciddiyetini göstermesi 

bakımından yararlı fikirler verecek bir makalemizi daha okuyabilirsiniz. 

Deprem ve pandemi günlerinin yanı sıra sınav kaygısı, çocukların cinsel istismarı ve 

flört şiddeti ile ilgili okul psikolojik danışmanlarının yaptıkları çalışmalarla ilgili aydınlatıcı 

makaleler bulunmaktadır. Önceki sayımızda Kanada’dan bir yazarımız İngilizce makale 

göndermiş ve genişletilmiş Türkçe özetiyle birlikte yayınlamıştık. Bu sayımızda da bu kez 



3 

Amerika Birleşik Devletlerinde 2018 yılında, yılın okul psikolojik danışmanı seçilen bir 

meslektaşımızın makalesini ve Türkçe çevirisini okuyabilirsiniz. Bu makalenin okul psikolojik 

danışmanlığı programının yönetimi konusunda Türkiye’deki birikime katkı sağlaması 

bakımından bir fikir vereceğini umuyoruz. Ayrıca, yine ABD’deki pandemi olaylarıyla ilgili 

olan, fakat bu kez psikolojik danışman eğitiminin akreditasyonu ile ilgili yaşanan sorunları 

derleyen bir makale daha okuyabilirsiniz. Pandemi günlerinde okullarda intörnlük yapması 

gereken okul psikolojik danışmanı adayları çeşitli sıkıntılar yaşamışlardır. Psikolojik 

danışman eğitiminde akreditasyonun ne denli ciddiye alındığını görebilirsiniz. Ülkemizde de 

psikolojik danışman eğitiminin akreditasyonu için hazırlıkların yapıldığı şu zamanlarda, bu 

makalenin daha dikkatli olmamızı sağlaması bakımından yararlı olabileceğini düşünüyoruz. 

Bu sayımızda daha önce ele almadığımız bir konu olan TÜBİTAK projesini tanıtan bir makale 

yayımladık. Umuyoruz ki okul psikolojik danışmanlarının ve psikolojik danışman 

eğitimcilerinin TÜBİTAK projesi hazırlamalarını teşvik etme adına yararlı bir makale olabilir. 

Dünyamızda ve ülkemizde 2020 yılına biraz zor başladık. Umarız ki en kısa sürede 

felaketler son bulur ve daha güçlü, daha çok önlem alarak mutlu ve huzurlu günlerimize 

kavuşuruz. Okul psikolojik danışmanları olarak, öğrenci ve okullarımıza yeniden ulaşarak 

çalışmalarımıza kaldığımız yerden yeniden başlamak en büyük temennimiz. 

 Yeni sayılarımızda görüşmek üzere, 

 Saygılarımızla…    

 

 

Editör 

Prof. Dr. Ragıp ÖZYÜREK 

Türk PDR-DER Genel Başkanı 

Uzm. Psk. Dan. Oğuz ÖZAT 
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Bir Kriz Durumu: Pandemi (COVİD-19) Günlerinde Ruh Sağlığımızı Korumak, Stres ve 

Kaygıyla Baş Etme 

 

Doç. Dr. Mehmet Ali YILDIZ 

Adıyaman Üniversitesi 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık AD 

Türk PDR Derneği Adıyaman İl Temsilcisi 

e-Posta: maliyildiz@adiyaman.edu.tr 

 

  

Stres, kişinin kaynaklarını yoran ve aşan ya da iyi oluşunu tehlikeye atan olarak 

değerlendirilen, kişi ve çevre arasındaki bir ilişki olarak tanımlanmaktadır (Folkman, 1984). 

Başka bir tanıma göre ise stres, bireyleri rahatsız eden ve başa çıkma becerilerini zorlayan 

durum ve olaylara, yani stres kaynaklarına verilen tepkidir (Santrock, 2012). Bu sıralarda 

koronavirüs adıyla bilinen COVİD-19 tipi virüs hastalığı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 

küresel bir salgın olarak ilan edilmiştir. Bir salgın, bireyler ve topluluklar için baş edilmesi 

oldukça zor ve stresli bir olaydır (https://www.camh.ca/en/health-info/mental-health-and-

covid-19#coping). COVİD-19 salgını hakkında çok sayıda bilinmeyenin ve belirsizliğin 

olmasıyla ve çelişkili açıklamalarla beraber, hayatımızda yarattığı çok fazla değişiklik, 

birçoğumuz için çevremizdeki olaylar hakkında tedirgin hissetmemize neden olmaktadır 

(https://www.cbs7.com/content/news/Anxiety-stress-and-how-to-cope-during-the 

Coronavirus-outbreak-569159041.html). Bireyi zorlayan bir durum ya da olay sırasında ve 

sonrasında kişinin stres, endişe, üzüntü, çaresizlik ve kaygı hissetmesi beklenebilir ve bunlar 

doğal tepkilerdir. Bundan dolayı kendinizi zayıf ya da güçsüz görmeniz böylesi dönemlerde 

oldukça normaldir; ancak stresinizi daha şiddetli bir endişe ve paniğe dönüşmeden yönetmeyi 

öğrenmeniz önemlidir (https://www.psychology.org.au/getmedia/38073179-4701-48bd-

afd9-988c560ee2f9/20APS-IS-COVID-19-P1.pdf).  

https://www.cbs7.com/content/news/Anxiety-stress-and-how-to-cope-during-the%20Coronavirus-outbreak-569159041.html
https://www.cbs7.com/content/news/Anxiety-stress-and-how-to-cope-during-the%20Coronavirus-outbreak-569159041.html
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Stres yaratan bir durumun birey tarafından algılanma biçimine göre bireyin stres 

düzeyi etkilenmektedir. Ayrıca salgına ve onun yarattığı strese nasıl yanıt verileceği, kişinin 

geçmişine, bireyi diğer insanlardan farklı kılan özelliklerine, kişiliğine ve yaşadığı topluluğa 

bağlı olarak değişebilir (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-

coping/managing-stress-anxiety.html). Stresli durumlara karşı herkes farklı tepkiler 

gösterebilir ve duruma göre bireyin duyguları da zamanla değişir. Böyle bir salgın 

durumunda duygusal sağlığınıza dikkat etmek ve onu korumak, daha iyi düşünmenizi 

sağlayacağı gibi kendinizle birlikte ailenizi de korumanıza yardımcı olacaktır. Böylesine 

büyük bir salgının olduğu günlerde kendi kendinize yaptığınız bakım aynı zamanda uzun 

süreli koruma sağlayacağı gibi, eğer ciddi bir stres yaşıyorsanız iyileşmenize de yardımcı 

olacaktır 

(https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/ocmoh/cdc/content/respiratory_dis

eases/coronavirus/mental-health-and-coping-during-covid-19.html#parents). 

 Hastalığın kişiye bulaşması ve başkalarına bulaştırma ihtimaline ilişkin belirsizlik, ne 

zaman biteceğine ve ne kadar kötüye gidebileceğine dair belirsizlik, kişinin işine ne zaman 

döneceğine ilişkin belirsizlik, tedavi yöntemlerinin hala tam olarak bulunmamış olmasına 

ilişkin belirsizlik v.b. gibi durumların yanı sıra kişinin toleransının zayıf olması ve tehdittin 

olduğundan daha yüksek düzeyde algılanması verilen stres tepkisinin de artmasına neden 

olabilmektedir. Öte yandan insanlar kendileri için belirli ve kesin olan şeylerden hoşlanırlar, 

buna karşın belirsiz ve kesin olmayan şeylerden de pek hoşlanmazlar. Örnek verirsek, her gün 

yürüdüğünüz yolu gece geç saatlerde yürümek ile gündüz yürümek arasında bir fark vardır. 

Gece yürüyünce etrafın karanlık olması, her şeyi rahat görememeniz, sizde belirsizliğe neden 

olacak ve bu nedenlerden dolayı kontrol ve güven hissiniz zayıflayacak ve bu durum 

endişelenmenize neden olacaktır. Koronavirüs ve onunla ilgili belirsizliğe de bu açıdan 

bakıldığında, bunların çoğunun aslında kontrol edemeyeceğiniz ve sizin etki alanınız 

dışınızda olan şeyler olduğu görülecektir. Örneğin, virüslerin nerede bulunduğu, kimlere 

bulaştığı gibi durumları bilebilmek bizim kontrol alanımız dışındadır ve buna rağmen gün 

içerisinde sürekli bunlarla ilgili bilgi toplamaya çalışmak, sosyal medyayı takip etmek ve 

haber takibinde olmak gibi davranışlarla bir kontrol çabası içinde olmaya çalışmak, kişi için 

her açıdan yorucu ve yıpratıcı olacağı gibi buna ilişkin sürekli alarm halinde olmanıza ve kaygı 

duymanıza neden olabilir. İşlevsel, gerçekçi olmayan bu düşünceler yerine, aslında şu an 

hayatınızda kontrol edebileceklerinize yönelik neler yapabileceğinize odaklanmak ve 

enerjinizi bu yönde kullanmak kaygı ve stresinizle baş etmek için her açıdan daha işlevsel 

olacaktır. 
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Salgının çok yüksek düzeyde görülmeye başlandığı şu günlerde, salgınla ilgili ve 

bundan nasıl korunacağımız ile ilgili televizyon, internet, sosyal medya gibi yerlerden bilgi 

almak yarar sağlasa da çok fazla ek bilgi almak ve sürekli bununla ilgili içerikleri takip etmek, 

bu haberlere maruz kalmak bireylerde adeta bir bilgi zehirlenmesine neden olabilmektedir. 

Bu durum aynı zamanda kişinin bilgiyi anlamlandırma sürecine zarar verebilir. Bir benzetme 

yaparsak eğer, bu durum bir kişiye yiyeceğinden çok daha fazla besini aynı anda yemesi için 

vermek ve onu yemeye zorlamak gibi düşünülebilir. Zihinsel olarak da kişinin alamayacağı, 

yani anlamlandıramayacağı düzeyde bilgiye maruz kalması da aynı sonuca neden olacaktır. 

Bu durum kişinin tehdidi olduğundan daha abartılı olarak algılamasına, travmatize olmasına, 

kaygı düzeyinin ve çaresizlik duygularının artmasına yol açarak, baş etme sistemini felce 

uğratma gibi bir sonuç doğurabilir. Yani bireyin mevcut salgın dalgasını adeta Tsunami gibi 

görmesine neden olabilir ve bireyin kendi baş etme gücüne olan inancını sarsarak, sıkıntı verici 

durum ya da olayla ne kadar iyi başa çıkabileceğini hafife almasına ve yüksek düzeyde kaygı 

ve stres yaşamasına neden olabilir.  

Hâlihazırda bu dönemde insanların bir kısmının belki de birçoğunun (çünkü çok yeni 

bir durum olduğu için elimizde çok fazla bilimsel bilgi yok) Akut Stres Bozukluğu yaşadığını 

varsayabiliriz. Burada salgının yarattığı bu stres ile etkili bir şekilde baş etmek bir sonraki 

safha olan Travma Sonrası Stres Bozukluğuna geçişi engelleyeceği gibi, aynı zamanda iyilik 

halinin artmasını sağlayacaktır. Öte yandan, Ruhsal Hastalıkları Tanılama El Kitabında (DSM 

V) Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) tanı ölçütlerinden birine göre (Köroğlu, 2013), kişi 

travmayı doğrudan yaşamasa dahi, travmatik olay ya da durumla ilgili haberleri izlemesi ve 

duyması halinde de travmatik tepkiler geliştirmesi mümkündür. Yani buna göre, salgının 

giderek yayılması, aşı veya ilacın henüz geliştirilmemiş olması, virüsten dolayı giderek daha 

çok kişinin hayatını kaybetmesi, çok fazla sayıda mezarların kazılması, virüsün çok hızlı 

yayılması v.b. içerikteki haberlere ve görüntülere sürekli maruz kalmak, bireylerdeki güvenlik 

ve kontrol hissinin ortadan kalkmasına yol açarak TSSB geliştirmelerine neden olabilir. 

Koronavirüs salgınıyla birlikte, virüs bulaşma riskinin olması ve bu riski azaltmaya yönelik 

geliştirilen bazı zorunlu tedbirler ve bundan dolayı yaşam biçiminin değişmesi nedeniyle 

bireylerde TSSB dışında başta “Sağlık Anksiyetesi” olmak üzere “Yaygın Anksiyete 

Bozukluğu”, “Panik Bozukluğu”, “Agorafobi”,“Obsesif-Kompulsif Bozukluk” ve 

“Depresyon” gibi diğer ruhsal sorunlar da ortaya çıkabilir. Ayrıca bireylerin salgın öncesinde 

mevcut olan ruhsal sorunları, salgın ve sosyal izolasyon nedeniyle daha kötü bir hal alabilir. 

COVİD-19 salgını ile birlikte günlük yaşamımız zorunlu koşullar nedeniyle oldukça 

değişmiş durumdadır. Bu nedenle, günlük aktivitelerin birçoğu terk edilmek zorunda 
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kalınmış, yürüyüş yapma, hareket etme, okula gitme, işe gitme, dışarıda spor yapma, spor 

salonlarına gitme, alışveriş yapmak, kafe v.b. ortamlarda arkadaşlarla görüşmek, kuaföre 

gitmek, seyahat etmek gibi ve daha sayamadığımız çok sayıda etkinlik hayatımızdan büyük 

oranda çıkmıştır. Bunun sonucunda ayrıca sosyal alanda izolasyonun da başlamasıyla birlikte 

bireylerin stres ve sıkıntı yaşamaları riski artmaya başlamıştır diyebiliriz. Bu bakımdan 

bireylerin yeni yaşam koşullarına uyum sağlamaları ve streslerini yönetmeleri hem kendileri 

için hem de yakınlarında olan diğer bireyler için oldukça önemlidir. 

 

Neden Kaygılanırız? Kaygının Ne Kadarı Sağlıklıdır? 

Kaygı, stres karşısında vücudumuzun verdiği doğal bir savunma tepkisidir ve aynı 

zamanda kaygı bizim zarar görmemizi önlemede bir güvenlik aracı olarak işlev görür. Öte 

yandan kaygı çok fazla düzeyde olur, süreklilik göstermeye başlar ve üzerindeki kontrol 

azalırsa yönetilmesi de gittikçe güçleşebilir. Bu nedenle bugünlerde yaşanan salgın nedeniyle 

sürekli alarm halinde olmanın ruhsal yönden yıpratıcı ve fiziksel yönden yorucu olacağını 

söyleyebiliriz.  

Virüsün bulaşması ya da virüsü yakınlarımıza bulaştıracağımıza dair yaşadığımız 

stres ve kaygı sonucunda gösterdiğimiz bazı tepkiler şunlardır: 

 

 

 

 

Bilişsel (Zihinsel) 

Tepkiler 

 

 

Duygusal Tepkiler 

 

 

Fizyolojik 

Tepkiler 

 

 

Davranışsal Tepkiler 

 

 

 Ya bana ve 

sevdiklerime 

hastalık bulaşırsa? 

 Ya hayatımı 

kaybedersem? 

 Ya sevdiklerim 

hayatını 

kaybederlerse? 

 

 Endişe 

 Kaygı 

 Korku 

 Sinirlilik 

 Öfke 

 Tedirginlik 

 Gerginlik 

 Huzursuzluk 

 Suçluluk 

Psikosomatik 

Tepkiler 

 Aşırı 

terleme  

 Sıcak ve 

soğuk 

basmaları  

 Kaslarda 

gerginlik 

ve ağrı 

 

 Uyku düzeninde 

bozulmalar 

(uykuya dalmakta 

güçlük, sık sık 

uyanma, kâbus 

görme, uyanmakta 

zorlanma) 

 Yeme düzenindeki 

değişiklikler 
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 Ya yüzüme 

dokunduğumda 

virüs bana 

bulaştıysa? 

 Ya sevdiklerime 

virüs 

bulaştırırsam? 

 Dikkat ve 

yoğunlaşmakta 

zorluk yaşama 

 

 Çaresizlik 

 Mutsuzluk 

 Üzüntü 

 

 Bulantı 

 Sindirim 

sorunları 

 Mide ağrısı 

 Migren 

ağrısı 

 Nefes 

almakta 

güçlük 

 Çarpıntı 

 Ağızda 

kuruluk 

 

(iştahta artış ya da 

azalma) 

 Alkol, tütün veya 

diğer maddelerin 

kullanımında artış 

 

 

COVİD-19 Salgını İle Ortaya Çıkan Stres ve Kaygı ile Baş Etme Yöntemleri  

Aşağıda COVİD-19 salgını ile ilgili çeşitli öneriler yer almaktadır. Bunların bir kısmı 

işinize yarayabilir bir kısmı yaramayabilir. Çünkü her birimiz farklı kişiliklere, farklı kültüre, 

kaynaklara, şartlara sahip eşsiz bireyleriz ve bundan dolayı farklı tepkilerimiz bulunmaktadır.  

 

Duruma/Olaya Gösterilen Tepkilerin Ayrımına Varma 

Salgın gibi travmatik etkiye sahip bir durumda birçok insan, aslında kaygı duyar, 

korkar ve bu korkuyu kontrol altına almak ve bu salgının stresiyle sağlıklı bir şekilde başa 

çıkmak ister. Bu anlamda ilk olarak neden paniğe kapıldığınızı anlamak ve nasıl hissettiğini 

fark etmek ve kabul etmek önemlidir. Tepkilerinizin farkında olmak, şu anda onlarla başa 

çıkmak için neye ihtiyacınız olduğuna karar vermenize yardımcı olabilir. Örneğin, endişenizin 

arttığını ve günlük yaşam aktivitelerinizi sekteye uğrattığını fark ettiğinizde, endişelerinizden 

kurtulmak ve kaygınızı yönetilebilir bir seviyeye indirmek için harekete geçebilirsiniz 

(https://www.spelman.edu/student-life/health-and-wellness/counseling-center/covid-19-

related-stress). 

 

 

Anlamlandırma ve Güvenilir Bilgi Alma 

COVID-19 yeni bir virüstür ve hala onunla ilgili bilgileri öğreniyoruz. Virüs 

hakkındaki belirsizlik ve ortaya çıkan gelişmeler, çoğu insanı biraz endişeli hissettirebilir. Bu 

https://www.spelman.edu/student-life/health-and-wellness/counseling-center/covid-19-related-stress
https://www.spelman.edu/student-life/health-and-wellness/counseling-center/covid-19-related-stress
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normaldir ve aslında kendimizi ve başkalarını korumak ve salgın hakkında daha fazla bilgi 

edinmek için harekete geçmemizi sağlayabilir (https://www.camh.ca/en/health-

info/mental-health-and-covid-19#coping). COVİD-19 salgını hakkında Dünya Sağlık Örgütü, 

T.C. Sağlık Bakanlığı ve diğer sağlıkla ilgili resmi ve kurumsal kimliği olan kuruluşlarımızdan 

güvenilir ve tutarlı bilgi alınız. Bu bilgiler yaşanılan durumu ve süreci anlamlandırmanıza 

yetebilir. Ancak virüsün bulaşma durumları, korunma v.b. bilgileri doğru yerlerden 

edindikten sonra televizyon, internet, sosyal medya gibi ortamlardaki bilgi ve içeriklere 

defalarca maruz kalmamaya dikkat etmek gerekiyor. Bilgi almak konusunda kendinizi 

mecbur hissettiğiniz zamanlarda ise kısa süreliğine ve güvendiğiniz tek bir kaynaktan bilgi 

almak stres düzeyiniz için işlevsel olacaktır. Sosyal medyada yayınlanan içerik ve görüntülere 

karşı dikkatli olunuz ve Facebook, Instagram ve Twitter'da gördüğünüz bilgilerin güvenilir 

olup olmadığını daima göz önünde bulundurunuz. 

 

Yeniden Anlamlandırma 

Bilimsel çalışmalarda, kronik bir stres durumuyla karşılaşıldığında, olayın anlamlı 

yönlerini görmenin ya da belirli olumsuz durumlar karşısında olumlu yanları görmeye 

çalışmanın, mevcut stres ile baş etmede etkili olduğu gösterilmektedir (Aldwin ve Yancura, 

2004). Buna göre her ne kadar salgın ile ilgili sürekli kötü ve felaket içeren haberlere maruz 

kalsak da şu an izolasyon döneminde evinizde olmanın hayatınıza getirdiği olumlu yönleri 

görmeniz ve mevcut durumu yeniden anlamlandırmanız, stresinizle baş etmenizi sağlayabilir. 

Örneğin, salgın öncesi sürekli çalışmaktan dolayı eşine veya çocuğuna zaman ayıramamaktan 

yakınan birisine, eşine ve çocuğuna zaman ayırması için bir fırsat doğmuştur. Haliyle salgın 

olayına bu şekilde bir anlam da yüklenebilir.  

 

Daha Önce Kullanılan Etkili Yöntemleri Hatırlama 

Stresli olaylar karşısında herkes farklı tepkiler verir ve farklı baş etme yöntemleri 

kullanır. Onun için salgın öncesinde en son yaşadığınız ve sizi zorlayan bir yaşantınızı ve 

bununla etkili bir biçimde nasıl baş ettiğinizi, hangi yöntemi/leri uyguladığınızı hatırlamaya 

çalışın. Örneğin, bazı insanlar meditasyon yaparak sıkıntılarını azaltmada faydalı bulurken, 

bazıları şiir yazmayı rahatlatıcı bulabilirler. Siz de kendi etkili ve işlevsel olan baş etme 

yöntemlerinizi düşünerek bulabilirsiniz ve stresiniz ile baş etmede kullanabilirsiniz. 
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İşlevsel/Gerçekçi Düşünme 

Stres ve sıkıntılarınızın yüksek olduğu zamanlarda zihninize üşüşen işlevsel olmayan 

düşüncelerinize ve duygularınıza odaklanmanız, tanımlamanız ve sonrasında düşüncelerinizi 

aşağıdaki sorular yardımıyla işlevsel ve gerçekçi biçimde sorgulamanız daha gerçekçi 

düşünmenizi ve sonrasında buna uygun hissetmenizi ve davranmanızı etkileyerek, stresinizi 

ve kaygınızı yönetmenize katkı sağlayacaktır. Bu işlemi yaparken bunları yazmanız, durumu 

daha farklı görmenizi sağlayacak ve düşüncelerinize dışarıdan bakmanız açısından da faydalı 

olacaktır. Daha geniş bilgi ve uygulama için metnin sonundaki Bilişsel Davranışçı Terapi 

temelli kaynakları okumanızı öneririz. 

 

 

 

Koronavirüs salgının yaşandığı şu günlerde birçok kişinin zihninde olma ihtimali 

yüksek olan “Ya koronavirüs bana bulaşırsa” gibi bir düşüncenin Sokratik Yöntemle 

incelenmesine dair bir diyalog örneği aşağıda verilmiştir. Sizden beklenen benzer 

düşünceleriniz olduğunda, bunu yukarıdaki sorular yardımıyla kendi kendinize de 

yapmanızdır. 

 

 

 

İşlevsel/Gerçekçi Sorular 

 Bu düşüncelerinizi destekleyen kanıtlar nelerdir? 

 Bu düşüncelerinizi desteklemeyen kanıtlar nelerdir? 

 Bu düşüncemin gerçekçi farklı bir açıklaması olabilir mi? 

 Bu düşüncenin gerçek olmadığını gösteren neler var? 

 Bu sadece benim bir düşüncem mi, yoksa gerçek mi? Eğer bu bir 

düşünceyse buna gerçek muamelesi yapıyor muyum?  

 Bir başkası olsa benim yerimde ne düşünürdü? 

 Bir başkası bu konuda bana aynı düşüncelerini söyleseydi ona neler 

söylerdim? 

 Böyle düşünmenin bana faydaları nelerdir? 

 Böyle düşünmenin bana zararları nelerdir? 

 Böyle düşünmek ruh sağlığımı nasıl etkiliyor? 

 Böyle değil de daha farklı düşünürsem bu beni nasıl etkiler? 
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           Örnek: İşlevsel Olmayan Düşünceyi Ele Alma 

Danışan: Zihnimde sürekli virüsün bana bulaştığına dair düşünceler var ve bunları 

zihnimden atamıyorum. Kendimi çok bunalmış ve huzursuz hissediyorum. 

Psikolojik Danışman: Virüsün şu anda size bulaştığına dair herhangi bir kanıtınız 

var mı? 

Danışan: Bilmiyorum yok galiba. 

 Psikolojik Danışman: Peki virüsün şu anda size bulaşmadığına dair kanıtlarınız 

var mı? 

Danışan: Evet düşününce, mesela şu an hiçbir sağlık şikâyetim yok; bu bir kanıt 

olabilir sanırım. Aslında iyi besleniyorum, fiziksel olarak da kendimi iyi hissediyorum. 

Ayrıca maske, dezenfektan kullanıyorum ve evden pek çıkmıyorum, yani bulaşma 

ihtimali çok zayıf sanırım, çünkü bakınca epey tedbir alıyorum.  

Psikolojik Danışman: O halde duruma tekrar bakarsak, aslında virüsün size 

bulaştığına dair elinizde herhangi kanıt yok ve şu an için sağlıklısınız. 

Danışan: Evet, kanıtım yok ve sağlıklıyım şu an.  

Psikolojik Danışman: Peki bu düşüncenizin farklı bir açıklaması olabilir mi? 

Danışan: Bilmiyorum, şimdi böyle bakınca sanki kuruntu yapıyorum, 

abartıyorum. Ama sürekli ya bulaşırsa diye düşünüyorum. Peki ya olursa? 

Psikolojik Danışman: Bunun ileride olup olmayacağını ben de bilemem ve kimse 

size bunun garantisini veremez. Bu sizin bundan sonra alacağınız makul tedbirler ve 

koşullarınızla ilişkili olabilir. Ama anladığım kadarıyla şu an size virüs bulaştığına dair bir 

kanıtınız yok. Virüs bulaşma olasılığına dair düşünceleriniz var ve sürekli bir alarm 

halindesiniz, bu düşünceden korkuyorsunuz, ama tüm kanıtları incelediğimizde ise 

gerçekte böyle bir sorununuz yok. Buradaki asıl sorun virüsün size bulaşmamış 

olmamasına rağmen, sürekli bunun olabilme ihtimalini düşünmeniz ve kaygılanmanız. 

Yani zihninizde olan düşüncelerinize gerçekte oluyormuş gibi inanmanız.  

Peki, sevdiğiniz bir arkadaşınız size gelseydi, virüsün bulaşmaması için sürekli 

ellerini yıkadığını, dezenfektan ve maske kullandığını, iyi beslendiğini, aslında görünürde 

herhangi sağlık sorunu olmadığını ve evden hiç çıkmadığını, ama sürekli kendisine virüs 

bulaştığına dair düşüncelerinin olduğunu söyleseydi ona ne söylerdiniz? 

Danışan: Yani bence abartıyorsun derdim, daha ne yapacaksın ki zaten kendini 

yeterince koruyorsun, kuruntu yapmasana derdim. 

Psikolojik Danışman: Peki aynı durumu kendinize de söyleseniz nasıl olur? 

Danışan: İyi olur herhalde. Sanki ben de abartıyor muyum hocam? 
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Psikolojik Danışman: Sizce? 

Danışan: Evet abartıyorum sanırım. 

Psikolojik Danışman: Peki aynı durum bir arkadaşınızın başına gelseydi sizce o 

ne düşünürdü? 

Danışan: Yani çok sevdiğim bir arkadaşım var, mesela o da tedbirlerini alıyor, ben 

tabii biraz ona göre abartıyorum, farkındayım, ama o çok daha rahat davranıyor. Yani 

onun bu rahatlığına baktığımda, aldığı tedbirlerin sanırım yeterli olduğunu düşünüyor, 

benim gibi kafasına takmıyor, kuruntu yapmıyor. 

Psikolojik Danışman: Arkadaşınız sizin gibi düşünmüyor ve size göre daha rahat 

davranıyor. Peki, düşüncenize, gerçekte olmuş gibi inanmanın ve sürekli böyle 

düşünmenin size faydaları nelerdir?  

Danışan: Faydası yok hocam; ne faydası olsun, hep huzursuzum. 

Psikolojik Danışman: O halde sürekli böyle düşünmenin size bir faydası yok 

anlaşılan ve oldukça bunalmışsınız. Peki, sürekli böyle düşünmenin size zararları nelerdir? 

Hayatınızdan neler götürüyor? 

Danışan: Bana çok zararı var hocam. Mesela, rahat uyuyamıyorum, sürekli 

kafamdakilerle meşgulüm, işlerimi yapamıyorum, çocuklarım ve eşimle kaliteli vakit 

geçiremiyorum, sürekli gerginim, huzursuzum, terliyorum, kalp atışlarım hızlanıyor, evde 

otursam bile sürekli ellerimi yıkıyorum, dezenfektan ve sabun kullanmaktan cildim tahriş 

oldu; daha bunun gibi birçok zararı var. 

Psikolojik Danışman: Baktığımızda o halde böyle düşünmenizin sizin 

hayatınızdan çok şey götürdüğünü söyleyebiliriz. Sürekli böyle düşünmeniz sizi gerçekten 

virüsten korur mu?  

Danışan: Hayır, korumaz hem nasıl korusun ki? Bunlar kafamda olup biten şeyler 

ve yoruldum bunlardan. 

Psikolojik Danışman: Evet gerçekten sizi korumaz çünkü düşüncelerimizin böyle 

bir işlevi yok, düşüncelerimiz zihnimize gelir ve giderler. Baktığımız zaman, zaten siz 

virüsten korunmak için oldukça tedbir alıyorsunuz. Peki, sürekli böyle düşünmek ruh 

sağlığınızı ne yönde etkiliyor? 

Danışan: Çok kötü etkiliyor, kaygı ve huzursuzluk yaşıyorum. Ama şimdi sizinle 

konuştuktan sonra tekrar düşününce şunu fark ettim ki bu düşüncelerimin çoğu gerçekten 

gereksiz ve abartılı, yani boşuna kendimi sıkıp duruyorum. Bu farkındalık için size 

teşekkür ederim. 

Psikolojik Danışman: Rica ederim, bunu birlikte fark ettik. 
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NOT: Eğer tüm soruları kullandınız ve buna rağmen düşüncenizi destekleyen kanıtlar 

daha fazla ise (ki bu çok karşılaştığımız bir durum değildir) o halde “Sorun Çözme” adımlarını 

kullanınız. 

 

Bazı Durumlara İşlevsel Yönden Bakmaya Yönelik Öneriler 

Bize koronavirüsünün bulaşma olasılığını, sanki olan bir şeymiş, gerçekleşmiş bir 

şeymiş gibi değerlendirmeye başladığımızda, stres ve kaygı düzeyimiz doğal olarak 

yükselecektir. Yani ülkemizde birinin koronavirüs ile enfekte olması mümkün olsa da şu anda 

Türkiye'deki çoğu insan için böyle bir şey gerçekleşmemiştir. Bunun yerine, olma olasılığı ile 

olan şeyler arasındaki, yani gerçek ile düşünce arasındaki ayrımı iyi yapmak ve virüsün 

bulaşma riskine karşı aldığımız tedbirlerin hepsini bir arada ele alırsak, daha rasyonel 

düşünme ve buna bağlı olarak stresimizi yönetme olasılığımız artacaktır. 

Ayrıca içinde bulunduğumuz durumu kontrol edemediğimiz, yani kontrolümüz 

dışında çok şeyin olduğu bu gibi zamanlarda, neyi kontrol edebileceğimizle ilgilenmek 

özellikle önemlidir. Kontrol edemeyeceğimiz şeyler ile ilgili sürekli düşünmek, ruhsal 

durumumuza olumlu bir katkı yapmayacak, aksine stres ve kaygı düzeyimizi arttıracaktır. 

Bununla ilgili olarak yaşamımızda kontrol edebildiklerimiz ve kontrol edemediklerimiz 

şeklinde liste yaparak bunların ayrımına gidebilir, böylece bu durumları daha sağlıklı ele 

alabiliriz ve kontrolümüzde olmayan şeyler için daha az endişe duyabiliriz. Örneğin, 

davranışlarımız bizim kontrolümüzdedir, yani neyi yapıp yapmayacağına sizler karar 

verebilirsiniz ve ona uygun davranabilirsiniz. Öte yandan “Virüs acaba dokunduğum yerde 

var mıdır?” gibi durumlar bizim kontrolümüz dışındadır ve sürekli bunu düşünmek sadece 

sıkıntı düzeyinizi arttıracaktır. 

Bilim insanları tarafından verilen kanıta dayalı bilgilere göre, COVİD-19 virüsünün 

bulaştığı birçok kişinin hastalığı çok hafif düzeyde belirtilerle geçirdiği, bir kısmının ise 

hastalığa yakalandığına fark edemeyecek düzeyde geçirdiğini aklınızda bulundurun. Böyle 

bir bakış açısı daha gerçekçi gelebilir ve daha düşük düzeyde stres ve kaygı yaşamanızı 

sağlayabilir. Sonuç olarak, kişisel sağlığınız ve risk durumunuz hakkında net ve doğru bir 

bilgi edinmeniz faydalı olacaktır. Çünkü güvende olmanıza ve içinde bulunduğunuz duruma 

ve virüsün bulaşma riski olmamasına rağmen, daha büyük bir tepki veriyor ve stres yaşıyor 

olabilirsiniz. 
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Sorun Çözme Süreci 

Koronavirüs salgını süresince özellikle sosyal izolasyon koşullarında var olan ya da 

ileride gelişebilecek sorunlarınız olduğunda sorun çözme adımlarını rahatlıkla 

kullanabilirsiniz. Sorunlarınızı bu sürecin işlem adımlarına uyarlayarak etkili sonuçlar 

alabilirsiniz. Sorun çözme adımları şunlardır:  

 

 Sorun Çözme Adımları 

1. Sorunu belirleyin, tanımlayın ve netleştirin. 

2. Çözüme yönelik olabildiğince çok seçenek üretin. 

3. Üretilen çözümlerden en uygun olanına karar verin. 

4. Seçtiğiniz çözümü nasıl yapacağınızı planlayın. 

5. Eyleme geçin ve çözümü uygulayın. 

6.  Sonucunu değerlendirin. 

 

Kaygıyı Erteleme 

Bazen çok fazla bilgi, aşırı yüklenmeye ve daha fazla strese ve kaygıya yol açar. 

Özellikle kaygınızdan kurtulmak için işlevsel olmayan yöntemler kullandıkça aksi yönde 

olarak kaygınız daha da fazla artar. Bu nedenle kaygının verdiği bunaltıdan kaçmak ve 

kaçınmak yerine bir süreliğine bu duyguyu deneyimlemek, yani yüzleşmek size uzun vadede 

daha iyi gelecektir. Zihniniz sürekli virüsün size bulaşmasıyla ilgili düşüncelerle meşgul 

olmaktan dolayı artan kaygınız üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak amacıyla günün 

belirli bir zaman aralığını, örneğin saat 15:00-15:20 arası gibi, zihninize üşüşen bu işlevsel 

olmayan düşüncelerinize ve kaygı tepkilerinize kasıtlı olarak odaklanın. Bu yolla zamanla 

kaygınızın azalma ihtimali artacaktır.  

 

Yüzünüze Dokunmayı Kontrol Etme 

COVİD-19 virüsünün bulaşması riskini hem en aza indirmek hem de “Acaba elimle 

yüzüme dokundum mu?” gibi sürekli zihninize üşüşen düşüncelerinizi azaltmak için bir kayıt 

tutarak, elinizi yüzünüze her götürdüğünüzde bunların sayısını not ederseniz, elinizi 

yüzünüze götürme sıklığının azalacağını ve böylece farkındalığınızın ve kontrolünüzün 

gittikçe artacağını görebilirsiniz. 
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Mizahı Kullanma  

Mizah duygusu, strese karşı dayanıklılık oluşturmanıza ve genel fiziksel ve duygusal 

sağlığınızı iyileştirmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca, olumlu mizah biçimlerinin kullanılması, 

insanların stresli durumlara karşı yeni bakış açıları geliştirmelerine yardımcı olabilir. Salgınla 

ilgili sürekli olumsuz haberlerle meşgul olup, stres ve kaygı düzeyinizi arttırmak yerine, sizi 

güldürecek etkinliklere ve içeriklere odaklanmanız stresinizi oldukça düşürebilir. Bilimsel 

çalışmalar mizahın ve gülmenin stresle baş etmede kullanılan önemli bir yöntem olduğunu 

göstermiştir (Fritz, Russek ve Dillon, 2017; Kraft ve Pressman, 2012). Bu anlamda size keyif 

verecek ve eğlendirecek düzeyde mizah kullanmanız iyilik halinizi arttırabilir. Gülmeye ve 

kahkaha atmaya başladığınızda, ruhsal olarak hafiflemekle birlikte vücudunuzda da fiziksel 

değişiklikler olmaya başlar, gerginliğiniz azalır, kaslarınız gevşemeye başlar. Özellikle 

kahkaha atmak beyniniz tarafından salınan endorfini arttırır ve uzun vadede bağışıklık 

sisteminizi güçlendirir. Kimileri daha yetenekli olsa da, mizah duygunuzu geliştirebilirsiniz 

ya da mizahı kasıtlı kullanarak kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz.  

Bir egzersiz olarak şunu kullanabilirsiniz: Gülmek için başta yapay gelse de bir 

gülümsemeyi taklit ederek yani fiziksel olarak ağzınızla gülmeyi denerseniz, bu yine de mutlu 

hissetmenizi sağlayabilir. Ayrıca, sahte bir gülümseme gerçek bir gülüşe yol açma 

eğilimindedir ve bu durum kahkahaların daha kolay geleceği ve stresin daha kolay azalacağı 

anlamına gelir (https://www.verywellmind.com/maintain-a-sense-of-humor-3144888). Öte 

yandan başka bir egzersiz olarak, yakın zamanda çok güldüğünüz bir anınızı zihninizde 

canlandırmak da duygularınızı olumlu yönde düzenlemenizi sağlayabilir. 

 

Özgeci Davranma  

Özgeci davranmak birine veya birilerine herhangi bir karşılık ve çıkar beklemeden 

yardım etmektir. Birilerine iyilik yapmak gibi özgeci davranışlarda bulunmanın stres ile baş 

etmede, olumlu duyguları düzenlemede işe yaradığı bilinmektedir. Şöyle ki, özgeci davranış 

bireylerde içsel ve dışsal olarak ödüllendirici olabilir. Salgının tüm toplum üzerindeki 

travmatize etkisi dikkate alındığında, böylesi zamanlarda yardımınıza ihtiyacı olan insanlara 

yapacağınız maddi ve manevi yardımla birlikte ortaya çıkan dayanışma duygusu, sizin için 

içsel ve dışsal bir ödül sağlayarak mutlu hissetmenizi sağlayabilir ve stresinizi azaltabilir. 

 

Sosyal Bağları Güçlü Tutma 

İnsan sosyal bir varlıktır ve yaşamını sürdürmesindeki en önemli ihtiyaçlarından biri 

ilişki kurma ihtiyacıdır. Bu ihtiyacın temelinde ise ait olma ve sevgi ihtiyacı vardır. Aileniz ya 
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da birlikte kaldığınız diğer kişilerle bu bağlarınızı geliştirmeniz önemlidir. Sosyal anlamda 

izolasyonun yüksek düzeyde olduğu böylesi olağanüstü zamanlarda sevdiklerinizle 

birbirinize yaslanma zamanı olduğunu hatırlamalı, bağlarınızı geliştirerek bağ kurma ve sevgi 

ihtiyacınızı ve onların bu ihtiyaçlarını desteklemelisiniz. Fiziksel olarak yakın olamasanız bile, 

duygusal olarak yakın durmanız gerekir, olumsuz duygularınızı paylaşmak aynı zamanda 

yalnız olunmadığı hissini ve paylaşımı arttıracaktır. Böylece, güvendiğiniz, sevdiğiniz 

insanlarla iletişim halinde olmanız ve algıladığınız sosyal desteği de arttırak strese karşı 

koruyucu bir görev görecektir. Öte yandan iletişim yoluyla çevrenizdeki diğer insanların da 

benzer duygu ve düşüncelere sahip olduğunu görmek sizi rahatlatabilir, böylece kaygı ve stres 

düzeyinizi düşürebilir. 

Salgın nedeniyle birarada olamadığınız kişilerle de telefon veya görüntülü görüşmeler 

yaparak veya sosyal medya yoluyla ulaşıp birbirinizden destek alınız. 

 

Günlük Düzeni/Rutini Sürdürme ve Zamanı Yapılandırma 

Salgınlar insanların daha önce var olan rutinlerini bozabilir. Salgın nedeniyle 

neredeyse gününüzün tümünün evde geçeceğini gözönünde bulundurursanız, yeni oluşan 

şartlara uygun olarak bir rutin oluşturmak ve oluşan zamanı iyi ve verimli yönetmek gerekir. 

Uyku, yemek yeme, eğlenme, sosyalleşme, çalışma, spor yapma, kitap okuma v.b. durumlar 

bu rutinin önemli parçalarıdır. Bunun için amaçlı olmak ve amaçlarınızı belirlemek, yapılacak 

işler için planlı olmak, listeler çıkarmak, iş bölümleri v.b. yapmak işe yarayabilir. Sabah 

uyanacağınız saatler, kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemekleri v.b. saatlerinizi belirli bir rutin 

içerisinde düzenlemeniz faydalı olacaktır. Günün hangi saatlerinde hangi işleri yapacağınızı 

planlamak, bu rutini sağlamanızı ve devam ettirmenize yardımcı olabilir. Bu hem virüs ve 

onunla ilgili sürekli rahatsızlık veren olumsuz düşüncelerden uzaklaşmanızı sağlamasının 

yanısıra, “normalleşmeye” katkı sağlayabilir, yani yaşamın böyle de devam ettiği hissinizi 

güçlendirebilir. Öte yandan rutini devam ettirmek, hareketsizlik ile beraber gelebilme riski 

olan depresif bir durumdan da sizi kurtaracaktır. Bu rutin içerisinde kişisel bakımınıza ve öz 

bakımınıza dikkat etmeniz ve salgın öncesi olduğu gibi kişisel bakımınızı sürdürmeniz 

kendinizi iyi hissetmeyi sağladığı gibi, benlik saygınıza da olumlu katkılar sağlayabilir. 

 

Teknolojik Araçları Sınırlı Kullanma 

Telefon, tablet ve bilgisayarlar da dahil olmak üzere tüm elektronik aletleri gün 

içerisinde belirli zaman dilimlerinde kullanınız. Sosyal medya kullanımınız azaltmanız 
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stresinizi daha yönetilebilir bir hale getirilebilir. Bu aletleri kullanmadığınız zaman dilimleri 

içerisinde sizin için eğlenceli veya dinlendirici sağlıklı bir şeyler  yapınız. 

 

Spor Yapma  

Stresle etkili bir biçimde baş etmenin en büyük yöntemlerinden birisi spor yapmaktır. 

Spor yapmanın fiziksel sağlık kadar ruh sağlığı üzerinde de olumlu etkilerini gösteren çok 

sayıda bilimsel çalışma bulunmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü spor yapmayı ruh sağlığını 

koruyucu önlemler arasına almıştır ve uzmanlar tarafından her gün düzenli 30 dakika spor 

yapılması önerilmektedir. Sistemli ve düzenli yapılan sporla endorfin ve melatonin, dopamin 

gibi mutluluk hormonlarının salgısında artış gerçekleşir 

(https://www.yesilay.org.tr/yesilaydergisi/Aralik_2013/files/assets/basic-

html/page22.html). Ev ortamında yapılabilecek spor hem stresi azaltmaya yarayacak hem de 

iyilik halinize katkıda bulunacak ve hareketsizliğe karşı olarak fiziksel sağlığınızı da 

koruyacaktır. Fiziksel aktivite, salgın nedeniyle olan ortaya çıkan durağan yaşamın ve 

obezitenin yol açtığı sağlık sorunlarının önlenmesinde önemli rol oynayacaktır. Bunun için 

telefon uygulamaları ve YouTube gibi internet ortamlarındaki videolardan yararlanabilirsiniz. 

Ayrıca evde varsa koşu bandı, bisiklet gibi aletleri kullanmanın yanısıra pilates, ip atlama, 

fitness gibi daha az alet ve araç gerektiren sporlar yapılabilir.  

 

Dengeli ve Sağlıklı Beslenme 

Sağlıklı yemek hem fiziksel sağlığınız ve bağışıklık sisteminizi güçlü tutarken hem de 

daha iyi hissetmenize yardımcı olarak ruhsal sağlığımızı destekler. Özellikle hareketsizlik 

nedeniyle yeme tutumlarınızda olumsuz değişiklikler olabilir. Örneğin, stres ile etkisiz bir baş 

etme yöntemi olarak duygusal yemeye sahip olup olmadığınızı ya da bir obez adayı olup 

olmadığınızı gözden geçirmeniz ve gerekirse uygun aralıklarla tartılmanız size bir fikir 

verecektir. Mümkün olduğunca bol su içmek, meyve, sebze ağırlıklı ve lifli gıdalarla daha fazla 

beslenmek sindirim sistemi için faydalı olacaktır. 

 

Düzenli ve Kaliteli Uyuyun 

Düzenli ve kaliteli bir uyku uyumanız ve böyle bir rutine sahip olmanız, stresinizi 

düşüreceği gibi bağışıklığınızı da güçlü tutmanıza yarayacaktır. Bunun sayesinde günlük 

stresiniz ile de baş etme gücünüz artacaktır. Bunun için tutarlı bir uyku programı yapınız. 

Yatağa her gün aynı saatte gidiniz ve aynı saate kalkmaya özen gösteriniz. Uykunuzu 

kaçıracak, uyku öncesi spor yapma, kafeinli içecekler ve alkol alma, televizyon izleme, telefon 
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kullanma, sosyal medyada vakit geçirmek gibi etkinlik ve alışkanlıklardan uzak durunuz. 

Yatmadan önce rahatlama ve gevşemek için meditasyon yapın. Uyku öncesi ılık bir duş güzel 

ve kaliteli bir uyku için işinize yarayabilir. Uyku hijyenini uygulayın: Yatak odanızı serin 

tutun, odanızda herhangi bir ışıktan kaçının, yatağınızı sadece uyku için kullanın, yani 

yatağınızda uzanarak televizyon izlemeyiniz veya telefonla meşgul olmayınız. Yatağa 

girdiğinizde uzun süre uyuyamazsanız yataktan bir saat çıkın. Daha sonra yatağınıza gidip 

uyuyunuz. Uykunuz kaçtığında uyumak için çaba sarfettikçe uykunuzun daha çok kaçacağını 

unutmayınız. Gece iyi bir uyku uyumak için gündüzleri çok fazla uyumayınız. Hala bunlara 

rağmen uykuya dalmakta güçlük ve sık sık uyanıyorsanız doktor desteği alınız 

(https://www.camh.ca/en/health-info/mental-health-and-covid-19#coping). 

 

Gevşeme ve Bilinçli Farkındalık Egzersizleri Yapma 

Aşamalı Kas Gevşetme Egzersizi, Diyafram Nefes egzersizleri, bilinçli farkındalık 

egzersizleri, yoga ve meditasyon, stres ve kaygı düzeylerinizi azaltmanıza veya yönetmenize 

yardımcı olabilir. Bunlarla ilgili kitaplar, broşürler, çevrimiçi videolar internette ve YouTube 

da bulunmaktadır. Bunlarla ilgili önerilen bazı linkler aşağıda yer almaktadır: 

 

Diyafram Nefes Ezgersizi:   

https://www.youtube.com/watch?v=6pks8La6ks4 

Aşamalı Kas Gevşetme Egzersizi:  

https://www.youtube.com/watch?v=9nwa_uLfO1A 

https://www.psikiyatri.org.tr/uploadFiles/2132020115258-gevsemebrosur.pdf 

Bilinçli Farkındalık Egzersizi:  

https://www.youtube.com/watch?v=GrTMWlulQ9Q 

https://www.youtube.com/watch?v=017OCZmr3xE 

https://www.youtube.com/watch?v=AER9ufg-6NE 

 

İletişim Becerilerini Geliştirme 

Salgın nedeniyle ev gibi kapalı bir ortamda uzun süre bulunmaktan dolayı stres 

düzeyinizin artması ve aileiçi iletişiminizin de buna bağlı olarak bozulmasına neden olabilir. 

Bu süre içerisinde aile içinde olabilecek stres ve gerginliği de azaltmak için iletişiminizde 

saygı, etkili dinleme, empati, uygun kendini açma ve etkili çatışma çözme gibi önemli 

becerilerin yer alması önemlidir. Uygun ve etkili iletişim becerileri ev içi stresin de yönetimine 

https://www.camh.ca/en/health-info/mental-health-and-covid-19#coping
https://www.youtube.com/watch?v=9nwa_uLfO1A
https://www.youtube.com/watch?v=GrTMWlulQ9Q
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ayrıca katkıda bulunacaktır. Aile içinde sohbet etmek, çocuklarla vakit geçirmek, oyunlar 

oynamak gibi etkinlikler aile içi iletişimi zenginleştirebilir. 

 

Evde Kalmayı Fırsata Çevirmek 

Evde uzun süre kalmaktan birçok insan şikayetçi olsa da aslında bu zorunlu kalma 

durumu bir fırsat olarak görülebilir. Daha önce yapmak istediğiniz, ama zaman bulamadığınız 

etkinliklere ilgilenebilirsiniz. Örneğin, yabancı dil öğrenebilirsiniz, film izleyebilirsiniz, 

internet ortamında müzeleri gezebilirsiniz, ertelediğiniz işleri yapabilirsiniz, müzik 

dinleyebilirsiniz, kitap okuyabilirsiniz v.b. kişiden kişiye değişebilen çok sayıda meşguliyet 

içinde olabilirsiniz. 

 

Sigara, Alkol ve Madde Kullanımından Kaçınma 

Böylesine salgın dönemlerinde bireyler stres ve kaygılarıyla baş etmenin olumsuz bir 

yöntemi olarak ve kaçınmalarına hizmet ederek geçici rahatlama sağlaması (!) nedeniyle alkol 

ve madde tüketimini arttırmaktadırlar. Ancak uzun vadede aslında rahatsızlık yaratan ve 

başka sorunlara neden olan bu yöntemleri kullanmamalıdırlar. Stres düzeyiniz ile sigara, alkol 

ve madde kullanımınız arasında bir ilişki olduğunu gözlemliyorsanız, stresli durumlarda 

kendinize bir süre verip yukarıda verilen işlevsel olan yöntemleri denemeniz işinize 

yarayacaktır.  

 

Psikolojik Destek Alma 

Yukarıda bahsedilen birçok yöntemi kullandıysanız ve hala kaygınız ve stresiniz ile 

baş etmekte güçlük yaşıyorsanız ve bu durum günlük hayatınıza olumsuz bir etkide 

bulunmaya ve yaşam kalitenizi iyice düşürmeye başladıysa, bir ruh sağlığı uzmanından, yani 

bir psikiyatrdan, psikolojik danışmandan veya psikologdan psikolojik danışma yardımı 

almanız uygun olur. İzolasyon nedeniyle mümkün olduğu kadarıyla çevrimiçi psikolojik 

danışmanlık gibi seçenekleri de düşünebilirsiniz. Bununla ilgili ülkemizin birçok yerinde Türk 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği üyesi çok sayıda uzman ve akademisyen gönüllü 

hizmet sunmaktadır. Ayrıca Türkiye Psikiyatri Derneği’nin de hizmetleri bulunmaktadır. 

Bununla ilgili gerekli bilgileri aşağıdaki linklerde bulabilirsiniz: 

https://pdr.org.tr/ 

https://www.psikiyatri.org.tr/ 

https://www.psikiyatri.org.tr/
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Altı yıl boyunca liselerde görev yaptıktan sonra il dışından geçiş yaptığım bir 

ortaokulda ilk zamanlar çok zorlandığımı hemen itiraf etmeliyim. Liselerde sizinle uyumlu bir 

biçimde çalışmaya hazır, yaşadıklarının farkında, psikolojik danışma sürecinde ilerlemeye ve 

gelişmeye odaklı, kendini çok iyi ifade eden gençlerin yerini, ortaokullarda kendini 

anlatmakta zorlanan çocuklar almıştı. Beşinci ve 6. sınıf öğrencileri ile ilgileniyordum ve 

meslek hayatımda yeni bir problemle karşı karşıyaydım; çocuklar konuşmuyorlardı!  

Bir süre sonra onların farklı bir dili olduğunu, bazı kavramları henüz tam olarak 

anlayamadıklarını, mümkün olduğunca basit cümleler kullanarak, kendilerini ifade 

edebilmeleri için onları cesaretlendirmem gerektiğini fark ettim. Dünyalarını keşfettikçe, sözel 

yeterliliklerini kavradıkça ve daha basit cümlelerle, daha sakin biçimde psikolojik danışma 

sürecini yönettikçe, beni besleyen ve büyüten bir deneyimin içinde buldum kendimi.  

Ortaokul öğrencilerini, lise ya da ilkokul öğrencilerine göre daha zorlaştıran en önemli 

nokta, yaş dönemi gereği çok ciddi bir geçiş yıllarında yaşıyor olmalarıdır. Bu nedenle 

öğrencilerin yaşadıklarını anlamlandırma, ifade etme, olaylara tepki verme ve 

yaşadıklarından etkilenme açısından birbirinden çok farklı ve genel olarak 5. ve 6. ile 7. ve 8. 

sınıflar şeklinde ikiye ayrılabilecek farklı gruplarla çalışmak durumunda kalıyorsunuz.   

 

Beş ve 6. Sınıf  (10-12 yaş) Grubunda Örselenmiş Yaşantılar Üzerinde Çalışmak 

Beş ve 6. sınıf düzeylerinde ağır travmatik yaşantılar karşısında bazen çocuklar, sanki 

yaşadıklarının hiç farkında değilmiş gibi bir izlenim veriyorlar. Çok ağır yaşantılarla gelmiş 
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çocukları izlediğinizde, ‘olaydan fazla etkilenmemiş’ gibi bir algıya kapılıyorsunuz. Ancak 

hemen belirtmeliyim; bu bir yanılgı!  

Örseleyici yaşantılar karşısında 5. ve 6. sınıf grubunun karşınızda sessizce oturmaları, 

olumlu bir izlenim vermeleri, hatta ‘ben fazla etkilenmedim’ şeklinde net tepkiler vermeleri, 

aslında genellikle duygularının tam olarak farkında olmamalarından kaynaklanıyor. Ancak 

ortaokullarda görevli psikolojik danışmanlar, özellikle 7. sınıflardan bir öğrencinin 

‘zamanında ne olduğunu tam olarak anlayamamıştım’ sözlerine mutlaka tanık olmuştur.  

Dolayısıyla travmatik yaşantılar karşısında 5. ve 6. sınıf yaş grupları, adeta travmaya 

karşı duygularını ketleyerek, duyguları ile yüzleşmeyi başaramayarak bir savunma stratejisi 

içinde oluyorlar. Eğer bunu bilerek, psikolojik danışma oturumlarında çocuğun örseleyici 

yaşantılar karşısında duyguları ile yüzleşmelerine olanak tanırsak, üst sınıflarda geçmişe 

dönük duygusal rahatsızlıkları daha da azalabilir.  

Kanımca, ortaokullarda 5. ve 6. sınıf çocuklarının duygularını keşfetmeye dönük ve 

onları üst sınıflarda gerçeklerle yüzleşecekleri anlara hazırlayarak çalışmak gerekir. Buradan 

anlaşılacağı gibi 12 yaş itibariyle çocuklar geçmişte bıraktıkları travmalarla bilişsel olarak karşı 

karşıya geliyorlar. İşte bu yüzleşmeye alt sınıflardan ne kadar iyi hazırlanırlarsa, ileri yaşlarda 

psikolojik danışma oturumlarında gelişme o derece hızlı yakalanabiliyor.  

Bu yaş grubunda örseleyici yaşantılarına dair danışanlardan bazı klasik ifadeleri 

paylaşmak istiyorum: 

 

 “Hiç ağlamadım, ben duygusuz biri miyim?” 

 “Annem ölünce hayret ediyorum, hiç tepki vermedim. Teyzem ‘Sen hiç üzülmedin!’ 

dedi. Ben acaba hiç üzülmedim mi?” 

 “Acaba ben kötü bir çocuk olabilir miyim?” 

 “Ona kızmadım, bilmiyorum.” 

 “Pek etkilenmedim. Yooo.” 

 “Duygularımı bilmiyorum.” 

 

Yedi ve 8. Sınıf  (13-14 yaş) Grubunda Örselenmiş Yaşantılar Üzerinde Çalışmak 

 

Kanımca ortalama 13-14 yaş; çocuğun örseleyici yaşantılarının adeta yüzeye çıktığı bir 

dönemdir. Bu dönemde sanki çocuklar, geçmişte kalan ağır yaşantılarla adeta karşılaşmak 

istiyorlar.  Geçmişte bıraktıklarını yeniden ele aldıkları bu dönemde, duyguları daha keskin 

biçimde ortaya çıkıyor. Daha küçük yaşlarda bir türlü ifade edemediklerini, çok daha düzgün 
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cümlelerle ve problemi sınırlandırarak anlatmaya başlıyorlar. Daha küçük yaşlarda 

yaşadıklarına dair bir suçlu aramaya ve bu nedenle de olayları karmaşıklaştırmaya meyilli 

anlatım tarzları, bu yaş grubuna geldiklerinde yerini problemin sınırlarını çizen cümlelere 

bırakıyor; ifadelerinde asıl problemi daha kolay bulabiliyorsunuz.  

Genel olarak, ortaokullarda davranış problemlerinin, ani davranış değişikliklerinin, bir 

anda içe kapanmaların, yaş grubunu 7. sınıfların oluşturması, çocukların bu yaş grubunda 

geçmiş yaşantılarına dair farkındalıklarının yükselmesinden kaynaklanıyor.  Yedinci 

sınıflarda davranış problemleri ya da ani kişilik değişikliklerinin zemininde zamanında fark 

edilmemiş yıkıcı duyguların ifade edilmek istenmesi yatabilir. Dolayısıyla davranış sorunları, 

aslında bir yardım çığlığı olarak karşınıza çıkıyor; “İçimde daha önce fark etmediğim 

duygularla boğuşuyorum, beni anla!” demek istiyorlar sanki. 

 

Bu yaş grubundaki danışanlarımdan örnek ifadeler:  

 

 “Ben zamanında tam anlamamıştım. Yaşadıklarım ne kadar zormuş.” 

 “Ben o zaman anneme söyleyemiyordum. Bir şey beni engelliyordu, beni sanki 

tutuyordu, ne bilmiyorum. Anneme  şu an o kadar kızgınım ki!!” 

 “O zaman küçüktüm, sadece korkuyordum ama artık bana her an bir zarar geleceğini 

de biliyorum. Duygularım o yüzeden karışık” 

 “Artık çocuk değilim, ben bana yapılanların farkındayım. Şikayetçi olmak istiyorum!” 

 “Ben bunlara artık susmayacağım. Eskiden hak ettiğimi sanıyordum... Ben de ona 

vurdum!” 

 “Aslında babam, beni strese soktuğunun farkında değil. Olsa yapmaz, beni sever. Ama 

notlarım düşük olursa, nasıl tepki verir kestiremiyorum. Hadi eskiden küçüktüm, otur 

dedi oturdum, çalış dedi çalıştım ama nereye kadar!!” 

 

Ortaokul Öğrencileri Koronavirüs Pandemi Günlerinde Nasıl Etkilenebilirler? 

 

Bu noktada konuya güncel olarak yaklaşmak istiyorum. Dünya’da COVİD-19’un sebep 

olduğu küresel sağlık krizi, güvenli bir hayat alanıyla birlikte bir gün sona erecek. Bu krizin 

çocuklarda yaşattıkları ile ciddi anlamda çalışmanın gerekli olacağını düşünüyorum. Her okul 

kademesinde bu çalışma, plan ve program dâhilinde yapılacak şekilde, çocukların yoluna 

giren bir hayata ve okula tekrar uyumundan başlayıp, kriz sürecinde yaşadıkları travmaların 

keşfi ve bu travmalara müdahaleye dek uzanan zorlu bir süreç olacağa benziyor.  
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Ortaokul yaş gruplarının korona-virüsten etkilenme biçimleri açısından birkaç 

öngörümü paylaşmak istiyorum; 

 

 Ortaokul grubundan 5. ve 6. sınıf yaş dönemi içinde çocuklar, korona-virüs nedeniyle 

ciddi korkular geliştirebilirler. Bu korku içinde ölüm korkusu, anne ya da babaya bir 

şey olacağına dair korku ilk sıralarda yer alabilir.   

 10-12 yaş gurubunda çocuklar, her ne kadar virüs çocuklarda çok yıkıcı etkilere sebep 

olmasa dahi, bu gerçeği çok umursamazlar ve kendilerine bir şey olacağı konusunda 

kendi bildiklerine inanabilirler. Virüsün çocuklara zarar vermediğini söylemek onlar 

için bir şey ifade etmeyebilir. O nedenle çocukların bu konudaki düşünceleri ve 

inançlarını dinlemek ve anlayabilmek, ‘çocuklara bir şey olmuyor’ şeklinde 

geçiştirmemek önemlidir.  

 10-12 yaş grubundaki çocuklarda salgın süresince sürekli ateşini ölçtürme gibi 

davranışlar gelişebilir.  

 Bu yaş grubu çocukların koronavirüs pandemi günleri sonrasında korku ve endişeleri 

bir süre daha devam edebilir ve bu durum okula uyumlarını güçleştirebilir.  

 Ortaokul 7 ve 8. sınıf çocukları, yaşananların daha bilincindedir. Bu yaşta çocuklar 

korkarlar fakat korkularının sebeplerinin de farkındadırlar.  

 Haber dinlemeye daha meraklı olabilirler. Sürekli “korona” konuşmak ve bu yönde 

haberleri takip etmek isterler. Çocukların bu ilgisinin denetlenemediği evlerde sürekli 

biçimde virüsle ilgili gelişmelere dolaylı biçimde maruz kalmak, çocuklarda 

örselenmiş yaşantılara dönüşebilir.  

 Bu süreçte yakınları özellikle aile büyükleri zarar görmüş, virüse yakalanıp hastaneye 

yatmış, hayatını kaybetmiş veya kriz yüzünden maddi kayıplara uğramış çocuklar 

okullarda karşımıza çıkabilir. 

 

Bütün bu öngörüleri ve öngöremediklerimizi düşündüğümüzde, bu süreçten olumsuz 

etkilenen, örseleyici yaşantılar, kayıplar yaşamış olan çocuklar yarın bu kriz bittiğinde 

okullarda karşımıza çıkacaklar. Bu çocuklarımızı erkenden tespit edip, gerekli yardım ve 

yönlendirmeyi yapmada okul psikolojik danışmanlarının önemli rolü olacaktır. 
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Teknoloji Kullanımı1 

Psk. Dan. Güldane BERBEROĞLU 

Adapazarı Sabihahanım Ortaokulu, Sakarya 

Türk PDR Der Sakarya Şubesi Şube Başkanı 

e-Posta: gulatilla@gmail.com 

 

 

Saatler günleri, günler ayları, aylar yılları kovalıyor ve zaman bu şekilde geçerken 

insanoğlu yeni yeni icatlar çıkarıyor. 2G, 3G, 4G, 5G, görüntülü konuşma, çevirimiçi 

oyunlar,  çılgın YouTube videoları,  fotoğraf paylaşmak, “like atmak”, “takipçi kasmak” ve 

dahası... Bu sözcükleri 2005 yılında biri söyleseydi herhalde onu deli diye yaftalardık. 

Hayatımıza giren teknoloji mefhumu öyle bir noktada ki ne iyi diyebiliyoruz ne kötü. Bir 

yandan bütün dünyaya, kütüphanelere, bilim insanlarına, müzelere, tiyatrolara, 

sevdiklerimize, iş adamlarına,  ulaşmamızı sağlayan bir mucize; diğer yandan bizi bütün 

dünyadan, kitaplardan, hedeflerimizden, sevdiklerimizden, gerçek ilişkilerden ve 

kendimizden koparan bir  cellat. Özellikle pandemi sürecinde evde kalmamızla birlikte 

teknoloji kullanma süremiz oldukça arttı. Uzmanlar bunun bir bağımlılığa dönmemesi için 

uyarılarda bulunuyor. Bu bölümde teknolojiyle sağlıklı şekilde ilişki kurmanın yollarını 

inceleyeceğiz. Öncelikle bu yazım için Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Nurhan Yıldız 

tarafından yazılmış olan “Tarafını seç” isimli bir hikayeyle başlayalım. 

                                                             
1 Bu yazı, Türk PDR Derneği Sakarya Şubesi tarafından hazırlanan hazırlanmış olan “Sosyal İzolasyon 
Sürecinde Ruh Sağlığını Koruma Rehberi” başlıklı yayından bir bölümdür. 
https://drive.google.com/file/d/173sOThe7QivbBiGS4CKIIgbXaXGE16lF/view 

https://drive.google.com/file/d/173sOThe7QivbBiGS4CKIIgbXaXGE16lF/view
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“’Güneş ne kadar parlak! Bu sabah gözlerimizi kör etmeye kararlı galiba.’ diyerek kalktı yatağından. 

Parlak olan sadece güneş değildi galiba. Yatağın başucundaki resim çerçevesi, kapı, duvar neredeyse her 

şey daha parlaktı. Sanki uzaydan bir el gelip cilalamış gibiydi.  “Galiba dün bilgisayarla fazla vakit 

geçirdim. Ya da gözlerim bozuldu” diye düşündü ama yine de uyanır uyanmaz açtı bilgisayarını. O 

uyurken neler olmuştu acaba? Oyunda onun rekorunu geçen olmuş muydu? Merak ediyordu doğrusu.  

O sırada midesinden gelen gurultuya ses verdi. Acıkmıştı mutfağa inse iyi olacaktı. Annesi kahvaltıyı 

çoktan hazırlamış olmalıydı. 

Merdivenlerden inerken herhangi bir koku olmadığını fark etti. Galiba kahvaltı hazır değildi. Mutfağa 

indi. Evet, kahvaltı hazır değildi henüz. Annesini gördü. 

- Günaydın! dedi. 

Annesi cevap vermedi. Herhalde duymadı ya da sinirli bir gününde diye düşündü. Bir elma alarak 

odasına geri gitmeye karar verdi. Annesine: 

-‘Kahvaltı hazır olunca çağırırsın.’ dedi annesi kahvaltı hazırlıyordu ve yine cevap vermemişti. 

Tekrar odasına döndü. Kahretsin oyunda onun rekorunu geçen biri vardı. Elmayı bilgisayarın yanına 

bıraktı ve oyuna başladı. Bir defa denedi ama rekoru kıramadı. Tekrar denemeliydi,  denedi tekrar tekrar 

denedi. 

Açlığı gittikçe artıyordu. 

Saate baktı öğleden sonra 15.00 civarıydı. Annesinin onu kahvaltıya neden çağırmadığını anlamadı. 

Oyuna devam ederken elmayı yiyebileceğini düşündü. Bir ısırık almak için yöneldi. Olmadı ısıramadı. 

Elma bir garip görünüyordu. Onu ısıramıyordu.  "Ama neden?" diye düşünürken birden her şeyin 

değiştiğini fark etti. Etrafındaki her şey gerçek dışıydı. 

Bu elma, gözleri kör eden güneş… Ya annem dedi kendi kendine… 

Olamazdı bu olamazdı. Ama nasıl? diye sorguladı. Gece gerçek evlerinde uykuya dalmıştı oysa. Şimdi 

nasıl oluyor da ekranın diğer tarafında olabiliyordu. Hep burada mı kalacaktı? Annesine bir daha 

sarılamayacak mıydı? Ya gerçek bir elmanın tadına alamayacak mıydı? 

Arkadaşları? Onları bir daha görebilecek miydi?  Tekrar gerçek dünyaya dönmeyi ne çok istiyordu… 

(Yıldız, 2020) 

 

Evet, bu bir rüya ya da bilim kurgu filmi mizanseni gibi gelebilir fakat yaşadığımız 

çağda hiçbir şey senaryoda kalmıyor. Mesela dünyayı esir alan bir salgından bahseden birçok 

dizi ve film yapıldı. Günümüzde biz de tam olarak bu senaryoyu yaşıyoruz.  Eğer bir an evvel 
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çocuklarımız için bir şeyler yapmazsak onlar sanal ile gerçekliğin birbirine girdiği bu dünyada 

ne elmanın tadını bilecekler ne de kokusunu! 

 

Teknoloji Bağımlılığı Nedir? 

 

Teknolojinin zamanla yaşamın her alanında kullanılmaya başlaması, yaygınlaşması ve 

hayatımızı kolaylaştıracak bir araç olmaktan çıkıp amaç haline dönüşmeye başlamasıyla 

teknoloji bağımlılığı kavramı ortaya çıkmıştır (Koçyiğit, 2019). 

  İnternet bağımlılığı, internet kullanımına ilişkin kontrol edilemeyen aşırı istek ve 

dürtülerin olması şeklinde tanımlanabilmektedir. Yeni teknolojiler özellikle de internet 

günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olarak dünyanın birçok yerinde hemen her yaştan 

insanın hayatında yer almaktadır.  

İnternet bağımlılığı tanımını yaparak ve ilk tanı ölçütlerini oluşturan Young’tır. Bu 

tanımlardan ve tanı ölçütlerinden yola çıkılarak konu incelendiğinde, internetin tıpkı kumar 

gibi bağımlılık yaptığı ve internet bağımlılarının da çeşitli dürtü kontrol bozukluğu belirtileri 

gösterdiği ortaya çıkmıştır (Arısoy, 2009). Aslında teknoloji çocuklar için günümüzde 

ihtiyaçtır. Bu çağın çocukları telefon, bilgisayar gibi araçların olmadığı bir dünyayı bilmezler. 

Onlar teknolojiyi doğal yaşam standardı olarak görmektedirler. İnterneti doğal yaşam 

standardı olarak gören internet gençliğinin bazı ortak özellikleri oluşmuş durumdadır. 

Bunlardan bazıları interneti eğlence ve oyun aracı olarak benimsemeleri, ortak fikirde olduğu 

kişilerle internet aracılığıyla iletişim kurmaları, sanal alemde iletişim kurmayı istemeleri, can 

sıkıntısı sebebiyle interneti tercih etmeleri, sosyal faaliyetlere az katılım sağlamaları, günlük 

hayattaki arkadaşlarından daha çok internetteki arkadaşlarını tercih etmeleri ve internet 

aracılığıyla dünyada tanınan biri olmayı arzu etmeleridir. Bütün bu teknoloji odaklı yaşamla 

beraber gelen özellikle erken yaşta ve ergenlik dönemindeki kontrolsüz, bağımlılığa dönüşen 

teknoloji ve internet kullanımı; yetişkinlik yaşamında fiziksel, bilişsel ve sosyal gelişim 

alanlarında problemlerin yaşanmasına sebep olmaktadır (Karaca, 2007). 
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Şekil 1. Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Canan Saklı’nın bu yazı için 

yaptığı çizim 

 

Bağımlılık Nasıl Gelişir? 

İnsan özellikle teknoloji bağımlılığında, bağımlılık noktasına bir anda gelmez, süreç adım 

adım gelişir. Bu adımlar bağımlılığın gelişmekte olduğuna dair ciddi ve önemli işaretlerdir. 

Dolayısıyla bu işaretlerin takip ve kontrol edilmesi bağımlılığın başlamadan önlenmesi ve 

engellenmesi adına ciddi bir önem arz etmektedir. 

Bu adımlardan birincisi deneysel kullanımdır. Kişi herhangi bir şekilde internette bir site, 

bir oyun, bir uygulama duyar ve bunları merak eder. Bu merakını gidermek için o siteye gider, 

o oyunu oynar veya o uygulamayı kullanır. 

İkinci adım sosyal kullanımdır. Kişinin çevresinde belli bir oyunu oynayan, belli bir siteye 

giren ya da belli bir uygulamayı devamlı ve düzenli kullanan bir arkadaş grubu varsa o gruba 

girmek için ya da o grupta kalmak için kendisi de o siteye girer, o oyunu oynar, o uygulamayı 

sürekli takip eder.  

Üçüncü adım operasyonel kullanımdır. Yani bir amaca dönük kullanımdır. Bu amaçların 

birincisi zevk almak, diğeri problemlerden kaçmaktır. 
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Dördüncü adım ise bağımlı kullanımdır. Merak edecek bir şey yoksa arayacak, sosyal 

çevresinde kullanıcı yoksa kullanıcılardan oluşan bir sosyal çevre bulacak, hayatındaki bütün 

vaktini bu kullanımla dolduracağı için canı sıkılmayacaktır. (Dinç, 2015) 

İnternet Bağımlılığının Sebep Olduğu Sorunlar 

 İnternet bağımlılığının sebep olduğu fiziksel sorunlar şu şekildedir: 

1. Görme problemleri, 

2. Duruş ve iskelet bozuklukları, 

3. Hareket kısıtlılığının getirdiği kas ve eklem problemleri, 

4. Radyasyon maruziyeti, 

5. Uyku kalitesinde bozulmalar ve uykuya dalma sorunları, 

6. Obezite riski . 

Bu fiziksel sorunların yanında verimsiz ders çalışma alışkanlıkları, notlarda önemli 

düzeyde düşme, sınıfta kalma ve okuldan uzaklaşma; saldırganlık, sosyal becerilerde zayıflık, 

uykusuzluk ve beyin gelişiminde olumsuz etkiler yapılan çalışmalarda ortaya çıkan 

sonuçlardır. 

Ebeveynlere Öneriler 

Ailelerin alacağı önlem arasında bilgisayarın, telefonun, tabletin elinden alınması, 

modemin kapatılması gibi sıkı yöntemler tercih edilmemelidir. Bilgisayar ya da diğer 

teknolojik aletlerin kullanım sözleşmesi yaparak bu aletlerin kullanımında amaç, süre vb. 

bakımından ergenlerle anlaşma yapılması daha sağlıklı olacaktır (Erden ve Hatun, 2015). 

Ayrıca aşağıda belirtilen yöntemler kullanılabilir. Ancak çocuk-ergen ve aile 

arasındaki ilişki, aile kurallarına göre her aile kendi içinde çocuğa özel tedbir yöntemleri 

geliştirmelidir. 

1. Kişinin internetten uzak kalıp kalamadığının tespiti, buna bağlı olarak kuralların 

birlikte oluşturulması. İnternette geçirilecek sürenin belirlenmesi. İnternet kullanımını 

arttırdığında kendisinin hayatında hangi temel sorunlara yol açtığının üç madde 

olarak yazılması, internet kullanımını olumlu biçimde değiştirdiğinde hayatında 

sağlayacağı faydaları üç madde olarak yazması ve bundan sonra internet kullanım 

hedefinin belirlenmesi, 

2. Bilgisayarın yerinin değiştirilmesi, diğer insanların bulunduğu yere nakli,  
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3. Diğer insanlar ile beraber internete bağlanması, 

4. İnternete bağlanma zamanının değiştirilmesi (bunu yapmaktaki amaç günlük rutinin 

bozularak yeni alışkanlıklar edinmesini sağlamak), 

5. İnternet defteri oluşturması, (Bu defter interneti kullandığı esnada kaçırmış olduğu 

seçimleri, alternatiflerin farkına varması, internet dışında da ne kadar çok seçeneği 

olduğunu görmesini sağlamak adına kullanılır.) 

6. Arkadaşlarından ve yakınlarından internet ile ilgili problemleri olduğunu 

saklamaması (böylece sosyal destek sisteminden faydalanılması), 

7. Spor aktivitelerine katılması, 

8. İnternet tatillerinin verilmesi,  

9. Çok kullanılan bir internet işlevinden uzak durmak: Örneğin; instagramda fazla vakit 

geçiriyorsa, bundan uzak durmak onun yerine, akademik konular araştırmak gibi 

uğraşılar edinilmesi, 

10. Yeni sosyal becerilerin kazandırılması, 

11. İnternet kullanımı ile yeni yararlı içeriklerden oluşan hedefler belirlemesi, güvenli 

kullanımın öğretilmesi (Şifresini başkasına vermemek, görüntü ve içerik paylaşırken 

dikkatli olmak, tanımadıkları kişilere ev ve okul adresini vermemek gibi.), 

12. Dış durdurucuların kullanılması. Örneğin, çalar saat kullanılması ya da yapılması 

gereken bir görevden hemen önce internetin kullanılması, 

13. Amaçlı kullanımın öğretilmesi. İnterneti zaman öldürmek yerine bilimsel araştırmalar 

yapma, beceri öğrenme, bir şey üretmek içinde kullanabileceğinin öğretilmesi. 
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Ülkemizde birbiri ardına gelen olaylar, doğal afetler, kazalar, krizler, terör eylemleri, 

çatışmalar, tecavüzler ve salgın hastalıklar sonucu bireysel ve toplumsal travmalar 

yaşamaktayız. Yaşanılan olaylar toplumlarda ve bireylerde huzursuzluk meydana 

getirmektedir. Bazılarımız bu olayları doğrudan yaşarken bazılarımız ise dolaylı olarak 

etkilenmekteyiz. Bu alanda çalışan, görev yapan ruh sağlığı çalışanları olarak biz psikolojik 

danışmanlarda etkilenebiliyoruz. Psikolojik danışmanlar olarak ülkemizde son zamanlarda 

ardı ardına gelen birçok olay yaşadık; Van depremi (2011), Kütahya depremi (2011), Soma 

Maden Kazası (2014), Elazığ Depremi (2010 ve 2020), Van Çığ Felaketi (2020) ve Van 

Bahçesaray Depremi (2020). Bizde ruh sağlığı çalışanları olarak her zaman bu olaylara 

hazırlıklı ve bilgilerimizi her zaman güncel tutmalıyız.  

Afet; toplumlar ve insanlar için ekonomik, fiziksel, psikolojik ve sosyal kayıplar 

doğuran, rutin hayatımızı bozan ve kişinin başa çıkma becerilerini ve kaynaklarını kullanarak 

üstesinden gelemeyeceği olaylar veya durumlardır (Erdur Baker, 2014). 
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Afet türleri; afetler kökenlerine göre (deprem, sel, heyelan, çığ vb.) ve meydana geliş 

düzeylerine göre (kuraklık, erozyon, küresel ısınma vb.) ikiye ayrılır (Aker, 2012) 

 

Şekil 1: Afet Yönetim Şeması (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 2018) 

Afet yönetimi döngüsünde dört aşama bulunmaktadır ve bu aşamaların hepsi birbiri 

ile ilişkilidir. Bu aşamalar her afet türünde ortaktır fakat içerik ve zaman değişebilir. Afetlerin 

birçok etkisi bulunmaktadır. Can kayıpları, yaralanmalar, alt yapı hasarları, eşya ve malzeme 

kayıpları, yapı hasarları ve kültür mirası ve tarihi yapı kayıplarına neden olabilmektedir  

(Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği, 2011). 

Psikososyal Müdahale; kelime anlamıyla birbirini sürekli etkileyen psikolojik ve sosyal 

etkilerin hareketli ilişkisi, anlamına gelir (International Committee of the Red Cross Central 

Tracing Agency and Protection Division, 2004).  

Afetler sonrasında yaşanan acı verici duygular, rahatsız edici anılar ve yaşanan diğer 

güçlüklerin profesyonel müdahale gerektiren psikolojik tepkiler olarak görülmeye başlaması 

oldukça yenidir.  Geçmişte, afetler ve savaşların getirdiği üzüntü ve acı için teselli manevi veya 

dinsel kaynaklardan aranırken günümüzde, ruh sağlığı uzmanlarından, afetlerin psikolojik ve 

sosyal sonuçlarına kapsamlı bir şekilde müdahale ederek travma, keder, depresyon gibi 

tepkileri azaltmaları beklenmektedir (Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği, 2011). 

Müdahale yöntemi olarak afet psikolojisi ile diğer travmatik olaylar arasında bazen 

karışıklıklar yaşanmaktadır. Afet psikolojisi, travmatolojiden doğmuş olmasına rağmen 

yöntem olarak toplum temelli müdahalelere vurgu yapması ve kısa süreli akut stres 

tepkilerinin normalleştirilmesi üzerine çalışması ile diğer travmatik olaylardan farklıdır. 
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Bozukluk düzeyinde tepkiler gösteren vakalarla klinik terapiler yapılması yerine, daha çok 

korkunç bir olay sonrası yaşanan tepkilerin olağan olduğu ve çoğu etkilenenin zaman içinde 

toparlandığı fikirlerine dayanarak krize müdahale, stres yönetimi, problem çözme yöntemleri 

ve diğer etkili başa çıkma yöntemleri aktarılır (Reyes, 2006). 

 

 

Şekil 2: Psikososyal Terminolojisi (International Federation of Red Cross Red Crescent, 

Reference Center, 2008) 

Psikososyal Müdahale; afet sonrası ortaya çıkabilecek uyum ve bozuklukların 

önlenmesi, toplum ve birey düzeyinde ilişkilerin kurulması ve geliştirilmesi, kişilerin kendi 

kapasitelerini fark ederek güçlendirilmesi, afet döngüsünün aşamalarında çok disiplinli 

hizmetlerdir (Gözden, Arslan Tomas ve ark. 2008). 
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Şekil 3: Acil Durumlarda Ruh Sağlığı ve Psikososyal İhtiyaçlar (Inter-Agency Standing 

Committe, 2007) 

Psikososyal müdahalede yürütülen çalışmalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 4: Afetlerde Psikososyal Müdahale Aşamaları (Gözden, Arslan Tomas ve ark. 2008) 

Dönemlerine göre psikososyal müdahale aşamaları üç aşamadan oluşur. Bu aşamalar; 

afet öncesi hazırlık, acil yardım dönemi ve iyileştirme-geliştirme döneminden oluşmaktadır 

(Türk Kızılayı, 2008). 

Psikososyal Müdahalede Temel İlkeler: 

 Yapılan tüm çalışmalar toplumsal bir bakış açısı ile ve deneyimli personelle 

gerçekleştirilir. 

 Müdahalelerde gelişim ve sürdürülebilirlik esastır. 

 Müdahalelerde din, ırk, kültür fark etmeden herkese eşit bir şekilde yapılır ve bu 

durumlar göz önünde bulundurularak toplum yeniden rutin hayatına döndürülmesi 

sağlanır. 
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 Müdahalelerde yapılan çalışmalarda var olan kapasite beceriler artırılıp 

sağlamlaştırmayı geliştirmeyi amaçlar. 

 Afet sonrası bireylerin yaşadığı tüm tepkiler bireylere anormal duruma karşı verilen 

normal tepkiler olarak anlatılır. 

 Müdahalelerde etkilenenlerin birincil önceliği karşılanmadan psikososyal çalışmalar 

etkin olmayacaktır. 

 Müdahale kapsamında ihtiyaç halinde gerekli yerel kamu kurum ve sivil toplum 

kuruluşları harekete geçirilir. 

 Afetin ilk ayında yapılan çalışmalar bilimsel amaçla kullanılamaz (Türk Kızılayı, 2008.) 
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Doğal afetler tarih boyunca insanoğlunun yaşamını derinden etkileyen olaylar 

olmuştur. İnsanların rutin yaşam akışını bozan sosyal ve ekonomik sonuçlarının yanı sıra 

psikolojik etkileri de olan doğal afetler her bireyde farklı travmatik etkilere yol açabilmektedir. 

Çünkü yaşamın normal akışını bozan her türlü olay, engel bireylerin ruh sağlığı üzerinde etkili 

olmakta ve her bireyin çeşitli ölçülerde etkilenmesine neden olmaktadır (Özey, 2006).  

Deprem, insanların kısmen önceden tahmin edebileceği, çoğunlukla da tam olarak 

nerede ve ne zaman olacağını belirleyemediği yer kabuğunda meydana gelen kırılmalar 

sonucu oluşan titreşimlerdir (Yavaş, 2005). 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ’da meydana gelen 

6.8 büyüklüğündeki deprem fiziki yıkıntılara ve ölümlere yol açmıştır. Depremde 41 

vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Ölümlerin az olmasına rağmen ağır hasarlı bina sayısının 

fazla olması, şehirde sosyal ve ekonomik yaşantının ciddi olarak etkilenmesine yol açmıştır. 

Ancak daha da yaygın olan ise toplumdaki psikolojik etkisi olmuştur. Fiziki yıkıntı daha dar 

bir kitleyi etkilemiş olmakla birlikte, depremin psikolojik etkileri çok daha geniş kitlelere 

yayılmıştır. 
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Geçmişte bu tür doğal afetlerden sonra insanlara psikososyal destek sunulması bir 

ihtiyaç ya da gereklilik olarak görülmemekteydi. Ancak son 15-20 yıldır doğal afetlerden ve 

çeşitli travmatik yaşam olaylarından sonra artık bunun bir zorunluluk ve ihtiyaç olduğu hem 

devlet kurumları tarafından hem de bireyler tarafından anlaşılmıştır (Acar, Ak ve Kesici. 

2018). Psikososyal destek kavramı; çeşitli yaşam olayları veya afetlerden sonra ortaya 

çıkabilecek psikolojik uyumsuzlukların bozuklukların önlenmesi, aile ve toplum düzeyinde 

ilişkilerin yeniden kurulması /geliştirilmesi, etkilenenlerin ‘normal’ yaşamlarına geri dönmesi 

sürecinde kendi kapasitelerini fark etmeleri ve güçlenmelerinin sağlanması, toplumda 

gelecekte ortaya çıkması muhtemel afet ve acil durumlarla başa çıkma, iyileşme, toparlanma 

becerilerinin artırılması ve yardım çalışanlarının desteklenmesini içeren ve afet döngüsünün 

her aşamasında yürütülen çok disiplinli hizmetler bütünü olarak ifade edilmektedir 

(https://www.ailevecalisma.gov.tr/). 

 

 

 

Elazığ depreminin ardından psikososyal destek çalışmalarını altı başlıkta özetlemek 

mümkündür;  

1. İhtiyaç ve Kaynak Değerlendirmesi: 

Rehberlik ve Araştırma Merkezleri illerdeki rehberlik ve psikolojik danışma 

hizmetlerinin koordinasyonunu sağlayan kurumlardır. Elazığ depreminde de Rehberlik ve 

Araştırma Merkezi Müdürlüğü olarak ildeki meslek elemanlarıyla sürekli irtibat ve işbirliği 

https://www.ailevecalisma.gov.tr/
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içerisinde olmanın avantajıyla depremin olduğu akşam meslektaşlarımıza ulaşılmıştır. Ayrıca 

RAM’ın bağlı olduğu MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz’den 

yetkililerle irtibat kurularak onların koordinasyonuyla gerekli çalışmalar acil olarak 

başlatılmıştır. Depremin hemen akabinde hem Milli Eğitim Bakanımız hem Özel Eğitim ve 

Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkililerimiz sahaya gelerek çalışmaları koordine 

etmişlerdir.  Bunun yanısıra Türk PDR Derneği Genel Merkezi de ilk dakikadan itibaren 

gönüllülerini sahaya yönlendirme konusunda çalışma başlatmıştır. Depremin ertesi günü il 

dışından da destek sağlanarak ön çalışmalar başlatılmıştır. İlk etapta psikososyal destek ekibi 

oluşturmak için iletişim araçları kullanılarak psikolojik danışmanlara ulaşılmış, depremden 

etkilenmemiş ve travmatize olmamış kişilerden 10 kişilik bir koordinasyon ve müdahale ekibi 

kurulmuştur. Bu ekipteki psikolojik danışmanların sayısı ilerleyen zamanlarda 60’a kadar 

çıkmıştır. Bunlar içerisinde il dışından gelen uzmanlar da bulunmaktadır. Çalışmaların 

koordine edileceği yer olarak Elazığ RAM belirlenmiştir. Depremden bir sonraki gün Milli 

Eğitim Bakanımız Sayın Ziya SELÇUK Elazığ’a gelerek psikososyal destek çalışmalarının 

startını vermiştir.  

2. Psikolojik İlk Yardım: 

Depremin kış döneminde olması nedeniyle barınma sorunu ilk etapta okul binalarıyla 

çözümlenmiştir. Doğal afetlerde ve diğer travmatik yaşam olaylarında öncelikle bireylerin 

temel ihtiyaçlarının (barınma, gıda, güvenlik gibi) karşılanması önemlidir. Çünkü bu 

ihtiyaçlar karşılanmadığında psikososyal destek çalışmalarının etkililiği zayıf olmaktadır. Bu 

nedenle psikososyal destek çalışmalarının ilk etaptaki merkezi, insanların barınma ve yeme-

içme ihtiyaçlarının giderildiği okullar olmuştur. Oluşturulan psikososyal destek ekibi her gün 

düzenli olarak RAM’da toplantı yaparak, o gün yapacağı çalışmaları kimlerin görev alacağı 

gibi konuları belirlemiştir. Düzenli olarak yapılan koordinasyon toplantıları psikososyal 

çalışmaların etkili olmasında önemli bir role sahip olmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı 

bünyesindeki psikolojik danışmanların oluşturduğu bu ekip çalışmalarını yürütürken, bir 

taraftan da toplumsal afetlere müdahalede konusunda koordinasyon sorumluluğu bulunan 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleriyle de işbirliği kurarak çalışmalarda 

eşgüdüm sağlamıştır. Ekip üyeleri günlük olarak sahada yapılan çalışmalara ilişkin raporlar 

hazırlamış, gözlemlenen durumlar eşliğinde ihtiyaçlar ve yapılacaklar listesi yenilenmiştir. 

Sahada ekiplerin gittiği okullarda yetişkinler ayrı, çocuklar ayrı gruplara bölünerek psikolojik 

ilk yardım çalışmaları yapılmıştır. Yetişkinlere daha çok temel psikolojik bilgilendirme, 

yaşadıklarını ve hissettiklerini anlamlandırma ve süreç hakkında bilgilendirme çalışmaları 
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yapılmıştır. Yetişkinler için ilk etapta bilgilendirme broşürü hazırlanarak çalışma yapılan 

barınma alanlarında paylaşılmıştır. Daha sonraki aşamalarda Milli Eğitim Bakanlığı Özel 

Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından aileler ve öğretmenler için 

hazırlanan broşürler bu çalışmalarda kullanılmıştır. Türk PDR Derneği üyeleri bu çalışmaların 

başından itibaren her aşamada gönüllü olarak çalışmaların içerisinde yer almışlardır. 

Çalışmaların merkezi zamanla çadırkentler ve konteynerler (Geçici konaklama merkezleri) 

olarak değişmiştir. Okulların açılmasıyla birlikte psikososyal destek çalışmaları tamamen 

konteyner kentlere kaydırılmıştır. Psikososyal destek çalışmaları kapsamında okullarda veya 

diğer barınma merkezlerinde kalan çocuklar için ayrı gruplar oluşturulmuştur. Bu çerçevede 

çocukların kendi duygularını farkedip, ifade etmelerine imkan verecek grup etkinlikleriyle 

rahatlamaları ve olumsuz etkilerin hafifletilmesi sağlanmıştır. 24 Ocak 2020 tarihinde 

meydana gelen depremden 16 Mart 2020 tarihinde COVİD-19 nedeniyle okulların kapatılması 

sürecine kadar (okullarda yürütülen psikoeğitim çalışmaları dışında) sahada psikososyal 

destek sunulan birey sayısı Tablo 1’de belirtilmiştir. 

Tablo 1. Psikososyal destek sunulan birey sayısı. 

GRUP DESTEK SUNULAN BİREY 

SAYISI 

YETİŞKİN 22.165 

ÇOCUK 15.102 

TOPLAM 37.267 
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3. Sevk Etme ve Yönlendirme: 

Sahada yürütülen psikososyal destek çalışmalarında kullanılacak temel bir 

“psikososyal destek formu” hazırlanmış ve bu form üzerine ekibin o gün yürüttüğü 

çalışmanın özeti, kaç kişiye ulaşıldığı, gözlemler, ihtiyaçlar ve tespitler yapılmış günlük rutin 

toplantılarda bunlar ele alınmıştır. Elbette grup çalışmalarının yürütüldüğü esnada bireysel 

psikolojik desteğe ihtiyacı olan travmatize olmuş bireylere de psikolojik danışma hizmeti 

verilmiştir. Daha yoğun etki yaşayan bireyler ise gerekli bilgilendirme yapılarak sağlık 

kuruluşlarına, RAM’a veya ruh sağlığı merkezlerine yönlendirilmiştir. Bu bireylerin bilgileri 

alınarak gerekli takipleri yapılmıştır. 

4. Toplumu Harekete Geçirme  

Elazığ depremi sürecinde özellikle sosyal medya etkin bir biçimde kullanılarak 

toplumun demoralize olması engellenmeye çalışılmıştır. Sosyal ağların gücü bu depremde bir 

kez daha ön plana çıkmıştır. Karamsarlık yayan paylaşımlar, içerikler psikososyal destek 

ekiplerinin en büyük düşmanı olmaktadır. Bu paylaşımların aksine topluma moral veren, 

psikolojik destek amaçlı, motive edici içerikler gerek gruplarda, gerekse ekibin kontrolünde 

olan sosyal medya araçlarıyla sürekli olarak paylaşılmıştır. Yine her hafta düzenli olarak yerel 

TV’lerde programlara katılım gerçekleştirilerek psikolojik bilgilendirme çalışmaları 

yapılmıştır.  
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5. Okullarda Yürütülen Psikoeğitim Çalışmaları 

Elazığ depreminde sahada yürütülen psikolojik ilk yardım çalışmalarına paralel olarak 

okulların açılmasından itibaren yapılacak planlı psikoeğitim çalışmalarının hazırlıkları da 

yapılmıştır. Gerek RAM olarak gerekse Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü uzmanları ile okullarda öğrencilere, velilere ve öğretmenlere uygulanacak 

psikoeğitim çalışmalarının hazırlıkları okullar açılmadan yürütülmüştür. Bu süreçte ildeki 

tüm psikolojik danışmanlar gerçekleştirilecek çalışmalar ile ilgili eğitimlerden geçirilmiş ve 

desteklenmiştir. Okulların açılmasıyla birlikte üç haftalık süreçte ildeki tüm psikolojik 

danışmanların koordinasyonu ve çabasıyla 84 bin öğrenciye, 21 bin veliye ve yedi binden fazla 

öğretmene hazırlanan psikoeğitim programı uygulanmıştır.  

 

 

 

Özet olarak 24 Ocak Elazığ depreminde yürütülen psikososyal destek çalışmalarından 

elde edilen deneyimler ışığında aşağıdaki sonuçlar ve öneriler sunulabilir; 
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1. Doğal afetlerde kurumlar arası işbirliği ve psikososyal destek ekibinin tek merkezden 

yönetilmesi çok önemlidir. Bu konuda Marmara depreminden bugüne önemli 

gelişmeler kaydedilse de hala koordinasyonda eksiklikler yaşanmaktadır. Tüm 

Türkiye’de bu tür afetlerde psikososyal destek çalışmalarından sorumlu ayrı bir devlet 

mekanizması oluşturulabilir. 

2. Afet bölgesi dışından psikososyal destek amacıyla gelenlerin yanı sıra yerel düzeyde 

travmatize olmamış uzmanların çalışmaların içinde aktif olarak yer alması yerel yapıyı 

ve kültürü bilmesi açısından çok önemlidir. Genellikle doğal afetlerde bu hizmetleri 

yürütecek kişilerin afet bölgesinden olmaması gerektiği savunulur. Ancak Elazığ 

depremi göstermiştir ki yerel kaynaklar temel öğe olmalıdır. Çünkü bölgenin 

insanlarıyla bağ kurmada yerel yapıyı ve kültürü bilen kişilerin önemli bir rol aldığı 

görülmüştür. Elbette dışarıdan verilecek desteğin önemi yadsınamaz.  

 

 

3. Doğal afetlerde görev alan psikososyal destek ekiplerinin eğitim ve süpervizyon 

ihtiyaçlarının karşılanması çok önemlidir. Bu konuda gerekli destekler verilmeli, 

ekiplere sürekli olarak eğitimler verilmelidir. 

4. Psikososyal müdahale konusunda uzman olmayan kişi ve kuruluşların sahada bu 

hizmetlerin içinde yer alması engellenmelidir. Çünkü Elazığ depreminde de 

görülmüştür ki bu kişi ve kuruluşlar yanlış müdahalelerle olumsuz sonuçların 

yaşanmasına ve vatandaşların diğer psikososyal destek ekiplerine tepkisel 

davranmalarına yol açmıştır. Sahada yer alan meslek elemanlarının psikososyal 

müdahale ve diğer yardım becerileri konusunda uzman olması önemlidir. 
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5. Sosyal medyanın gücünün bu tür afetlerde ne kadar etkili olduğu görülmüştür. 

Toplumun ve bireylerin ruh sağlığını olumlu yönde etkileme, çeşitli bilgilendirmeler 

yapma, haberleşme gibi amaçlarla sosyal medya araçları etkin olarak kullanılmalıdır. 

 

 

 

6. RAM’ların bulundukları bölgelerde psikolojik danışmanlar üzerindeki koordinasyon 

ve iletişim gücünün yüksek olması nedeniyle psikososyal destek çalışmalarında birer 

merkez olarak belirlenmesi önemlidir. Bu nedenle RAM’ların kapasitesinin artırılması 

ve desteklenmesi çok önemlidir.  
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Elazığ Depremi (2020). Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Malatya 

Şubesinin Çalışmaları 

 

Dr. Psikolojik Danışman Serkan ALTUNTAŞ  

Hidayet Ortaokulu, Malatya 

Türk PDR Derneği Malatya Şube Örgütlenme Sekreteri 

e-Posta: serkan-altuntas@hotmail.com 

 

24 Ocak akşamında bir deprem gerçekleşti. Bu afet özellikle Elazığ ve Malatya’da 

insanların günlük yaşamını etkileyecek, değiştirecek kadar etkili oldu. Hemen sonraki gün 

Türkiye’nin her bir vatandaşı bu afeti yaşayanlar için bir şeyler yapmak istedi. 

Cumhurbaşkanlığı, valilikler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal 

Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), belediyeler ve sivil toplum örgütleri yardım çalışmalarına 

başladı.  

En yıkıcı afetlerden biri olan depremler beraberinde hem fiziksel hem de psikolojik 

yıkımlar getirebilmektedir. Bu sebeple depremi yaşayanlara yapılacak yardımların çok 

boyutlu olmasına ihtiyaç duyulur. Böyle zamanlarda insanlara sadece çadır sağlamak yeterli 

olmadığı gibi sadece psikolojik destek vermek de yeterli olmaz. Bir bütüne ihtiyaç 

duyulmaktadır. Depremin ilk anından itibaren yıkılan binalardaki insanlar kurtarılmaya; 

güvenli alanlara çadırlar, aşevleri kurulmaya başlandı. İnsanların acil ihtiyacı olan 

battaniyeler ve diğer giyecek ihtiyaçları hızlı bir şekilde karşılandı.  Bunlar deprem sonrasında 

acil olan yardımlardı. Deprem sonrası hatırlanması gereken önemli konulardan biri de doğal 

afetlerin etkisiyle insanların bazı sorunlar yaşayabileceği ya da insanların çeşitli psikolojik 

rahatsızlıklarının ortaya çıkabileceğidir. Zaman ilerledikçe kimi bireylerde kaygı, uykusuzluk, 

mailto:serkan-altuntas@hotmail.com
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dikkatini toplayamama, iştahın bozulması gibi belirtiler ortaya çıkabilmektedir. Deprem gibi 

afetlerin sonrasında kısa ya da uzun süreli stres bozuklukları yaşanabilmektedir. Bu alandaki 

yardım ise ruh sağlığı çalışanlarına düşmektedir. 

4 Ocak tarihi bizim için önemliydi, çünkü kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz Türk 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Malatya Şubesinin yönetiminin belirlendiği birinci 

olağan genel kurulunu gerçekleştirmiştik. Kuruluş sonrası resmi işlemler ve üyeliklerle 

ilgileniyorduk. Deprem gerçekleştiğinde dernek şubesi olarak sorumluluğumuz olduğunun 

farkındaydık ve henüz yeni kurulmuş bir şube olsak da hemen harekete geçtik. Öncelikle 

ilimizde bulunan Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin müdürleri ile iletişim halinde olduk.  

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün gerçekleştirdiği toplantıya yönetim ve üyelerimizden 

arkadaşlarla katılım sağladık. Yapılan toplantıda deprem sonrası sürecin merkezi bir şekilde 

ele alınacağı ve bu şekilde faaliyetler gerçekleştirileceği belirtildi. Depremden en çok etkilenen 

yerlerdeki tüm faaliyetlerin merkezi kararlar doğrultusunda gerçekleştirilecek olması, dernek 

olarak beklemede kalmamızı gerektiriyordu. Ancak yine de neler yapabiliriz diye düşünmeye 

devam ettik.  

Günümüzün en büyük imkanlarından biri de sosyal medya ve iletişim kanallarının 

güçlenmiş olması diyebiliriz. Bu imkanları kullanmaya karar verdik. Öncelikle Türk PDR-DER 

Malatya Şubesi WhatsApp grubundan üyelerimiz ve diğer psikolojik danışmanlarla iletişim 

kurduk. Tüm duyuruları, açıklamaları ve faaliyetlerimizi buradan iletiyorduk. Aynı zamanda 

Türk PDR-DER genel merkezi ile sürekli iletişim halinde kaldık. Onların büyük desteğini 

hissettik. Dernek yönetimi olarak bir araya gelip bir basın açıklaması hazırladık. Bu basın 

açıklamasında psikolojik danışmanlar olarak depremi yaşayan insanlar için bilgilere ve 

özellikle çocuklar için yapılması gerekenlere kısaca yer verip, göreve hazır olduğumuzu 

belirttik. Bu basın açıklamasının tüm sosyal medya hesaplarımızdan ve Malatya’da bulunan 

yerel haber sitelerinden 25.01.2020 tarihinde yayınlanmasını sağladık. Aşağıda bu basın 

açıklamasına yer verilmiştir. 

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Malatya Şubesi  

Basın Açıklaması 

İlimiz dün akşam merkez üssü Elazığ/Sivrice olan 6,8 büyüklüğündeki depremle 

sarsılmıştır. Birçok çevre il etkilenmiştir. Meydana gelen depremde ölenlere Allah’tan 

rahmet ve yakınlarına başsağlığı; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. 
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Ani ve beklenmedik bir şekilde gelişen, kaygı, panik yaratan ve kişinin günlük rutinini 

bozan olaylara travma denmektedir. Birçok doğal afette olduğu gibi deprem sonrasında 

da bireyler travma tepkileri gösterebilirler. Bu travmatik tepkiler bireyin yaşantısından 

kaynaklanabileceği gibi bir başkasından öğrenilmiş de olabilir. Bu tip olayların ardından 

travma sonrası stres tepkileri ortaya çıkabilir. Bu psikolojik yaraların sarılması fiziksel 

yaralarımızın sarılması kadar önemlidir. 

Travma sonrasında ortaya çıkan, olayın tekrar akla gelmesi, olay anı görüntülerinin 

zihinde yeniden yaşanıyormuş gibi canlanarak hissedilmesi beklenen tepkilerdir. 

Depremle ilgili hassasiyetler oluşması, kabus görmek, uyuyamamak gözlenebilir. 

Özellikle çocuklarda korkular, içe çekilme ve tepkisel davranışlar gözlenebilir. İlerleyen 

süreçte dikkat ve odaklanmada bozulmalar görülebilir. Deprem yaşantısından sonra 

özellikle çocuklarla kurulacak iletişimde dikkat edilecek bazı hususlar bulunmaktadır. 

Travma yaşantısının etkisini hafifletmek ve yaşam rutinine dönebilmek için çocuklarla 

iletişimde; 

 Yanında olduğunuzu ve güvende olduğunu hissettirin,      

 Onunla anlaşılır ve sakin bir dille konuşun,       

 Konuşmaya başladığında sözünü kesmeyin,     

 Konuşmasını bitirmesini bekleyin, 

 Duygularını anladığınızı ve böyle hissetmesinin normal olduğunu ona 

hissettirin,    

 Günlük, rutin işlerinize odaklanın,   

 Olumsuz etkileyecek görüntü ve haberleri yaymayın ve çocuklarınıza 

izletmeyin. 

Her şeye rağmen bazı çocuklar ya da yetişkin bireyler travma belirtilerini yenmekte 

zorlanabilirler. Bu kişileri profesyonel yardım almaları konusunda teşvik edin ve 

gerektiğinde hastanelerin psikiyatri polikliniklerine başvurmalarını sağlayın. 

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Malatya Şubesi psikolojik danışmanları 

olarak halkımıza ruh sağlığı destek hizmeti sağlamak için hazırız. 

Malatya kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

 

Psiko-sosyal çalışmalar için Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirmeler 

yapıldığında psikolojik danışmanlar ve rehber öğretmen arkadaşlarımız depremden en çok 
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etkilenen Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerinde görev almıştır. Bu çalışmalar özellikle sosyal 

medya hesaplarından duyurularak yaygınlaştırılmaya çalışılmıştır. 

Deprem sonrasında evi zarar gören ya da korktuğu için evine giremeyen vatandaşlar 

için çeşitli belediye tesisleri hizmete açılmıştır. RAM’ların bu tesislere yönelik yaptığı 

psikolojik ilk yardım ziyaretlerine dernek üyeleri de katılmıştır. 

Depremin ertesi günü Malatya’da bulunan yerel bir televizyon kanalında bir canlı yayın 

gerçekleştirilmiştir. Türk PDR-DER Malatya Şube Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Yüksel ÇIRAK 

ve Şube Yönetim Kurulu Üyesi Klinik Psikolog Semih GELEGEN tarafından “Afetlerin 

psikolojik etkileri ve psikolojik sağlığı korumak için yapılabilecekler” anlatılmıştır. 

Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde çalışan görevlilerle 

kurulan iletişim sonrasında gönüllü olan dernek üyelerimiz tarafından yetiştirme yurtlarında 

bulunan çocuklara yönelik psiko-sosyal etkinlikler yürütülmüştür. 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2011 yılında hazırlanan ve Türkçe yayın hakları Türk 

PDR derneğinde olan Psikolojik İlk Yardım: Saha Çalışanları İçin Rehber isimli kitap genel 

merkezimiz tarafından basılmış ve Malatya şubeye gönderilmiştir. Bu kitapların 

meslektaşlarımıza dağıtılmak üzere Rehberlik ve Araştırma Merkezlerine ulaştırılması 

sağlanmıştır. 

Türk PDR-DER Malatya Şubesi olarak depremzede insanlara ulaşmanın alternatif 

yolları denenmiştir. “Psikolojik Danışmanlar Yazıyor” etkinliği düzenlenmiş ve 

meslektaşlarımızın deprem ile ilgili yazılarının yerel bir haber sitesinde yayınlanması 

sağlanmıştır. “Depreme Dayanıklı Hayatlar”, “Güzel Pazarlarımız Olsun”, “Depremlerin 

Birleştirdiği Hayatlar” gibi hem psiko-sosyal desteği hem de umudu ifade eden yazılar 

yayınlanmıştır. Ayrıca Şube Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Serkan Altuntaş tarafından Yeşilyurt 

Kent Konseyinde ve Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisinde “Afetlerin Öncesinde ve 

Sonrasında Psikolojik Sağlamlık” konulu konferanslar gerçekleştirilmiştir.   

Meslektaşlarımızın gelişimine katkıda bulunmak için bahar aylarında gerçekleştirilmek 

üzere “Travma Sonrası Müdahale” konulu bir eğitim planlanmıştır. Bu eğitim için hem İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü ile hem de bu konuda uzman bir eğitimciyle görüşme gerçekleştirilmiştir. 

Ancak COVİD-19 salgını sonrası alınan tedbirler nedeniyle, faaliyet ileri bir tarihe 

ertelenmiştir. 
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Yapılan faaliyetler genel olarak incelendiğinde, meslektaşlarımızla dayanışma içinde 

olduk. Duygularımızı, bilgilerimizi, faydalı olabilecek dökümanlarımızı paylaştık. 

Yaşadığımız ve çalıştığımız şehirdeki insanlara alternatif yollarla ulaşmaya çalıştık. Veliler, 

öğretmenler ve öğrenciler için ise psikolojik danışmanlar olarak okullarda gerçekleştirilen 

psiko-sosyal destek uygulamalarını gerçekleştirdik. Yine öğrencilerimizin ihtiyaçları 

doğrultusunda psikolojik danışmanlık hizmeti sunduk.  

Yaşanan süreç sonrasında eksikliği hissedilen konularda bazı öneriler oluşturulmuştur: 

Türk PDR Derneğinin psiko-sosyal müdahale ekiplerinin mutlaka her şube düzeyinde 

oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca bu ekiplerin bilgilerinin güncel olmasına dönük 

çalışmalar ve planlamalar yapılabilir. 

Akut ya da daha uzun süreli sorunlar yaşayan öğrenciler için ileri düzey müdahalelere 

ihtiyaç duyulmaktadır. Dernek eğitimleri içerisinde çocuk ve ergenlerin yaşadıkları travmaya 

yönelik hazırlanmış psikolojik danışma eğitimleri yer alabilir. Bu eğitimlerin her şubede bir 

formatörünün bulunması sağlanabilir.  

Afetlerin üç boyutu bulunmaktadır; öncesi, afet anı ve sonrası. Özellikle afet öncesi için 

önleyici/güçlendirici okul psikolojik danışmanlığı çalışmalarının artırılması düşünülebilir.  

Dernek faaliyetlerinden biri olarak her sene belli zamanlarda “afetlere psikolojik 

hazırlık” konusunda bilgilendirici çalışmaların yapılması faydalı olabilir. 
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Psikolojik Danışmanlar Yazıyor Etkinliği 
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24 Ocak 2020 tarihinde 6.8 büyüklüğündeki Elazığ depreminin etkisiyle oluşan yıkımın 

ardından depremden zarar gören bireyler için Bahçeşehir Global Eğitim Ağı olarak 

psikososyal destek çalışmaları planlandı. Prof. Dr. Özlem Karaırmak liderliğinde PDR 

lisansüstü gönüllü öğrencileri ve Uğur Okulları bünyesindeki gönüllü psikolojik 

danışmanlardan oluşan 21 kişi 3-4 kişilik ekipler halinde Elazığ’da bulunmaya başladı. 27 

Ocak’tan itibaren Elazığ’da bulunan ekiplerimiz öncelikli olarak deprem bölgesindeki 

ihtiyaçları gözlemlemiş; T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve bakanlığa Sevgi 

Evleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Elazığ Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile iletişime 

geçerek ihtiyaçları belirlemiştir.                                                       

Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda 

özellikle çocukların yaşadığı travmanın iyileştiril- 

mesine öncelik verilerek çadırkentlerde bulunması 

planlanan 2 mobil araç 4-17 yaş grubuna uygun 

şekilde düzenlenmiştir. Çeşitli hikaye ve etkinlik 

kitapları, oyun hamurları, renkli kalem ve kağıtlar, 

legolar, kuklalar ve oyuncaklar barındıran mobil 

araçlarımızla sahada 14 Mart 2020 tarihine kadar 
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yaklaşık 1670 çocuğa ulaşıldı. Gönüllü ekiplerimiz mobil araçlarla birlikte T.C. Aile, Çalışma 

ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın koordinasyonunda ihtiyaç duyulan bölgelerde bulunarak 

çocukların duygu ve düşüncelerini ifade etmelerini sağlayacak etkinlikler yaptı. Çocukların 

okula gidemedikleri süreçte yeni yaşam alanlarında yaşıtlarıyla yeni bağlar kurmaları 

sağlanarak normalleşme süreçleri desteklendi.  

Mobil araçlarda 10’ar kişilik gruplarla yapılan etkinliklerin yanı sıra araç dışında 

güvenli bölgede çocukların fiziksel ev zihinsel gelişimlerini destekleyecek oyunlar oynandı. 

Çadırkent ve konteynerkentlerdeki çalışmalarla birlikte okulların açılmasıyla mobil 

araçlarımızla yakın çevredeki köylere giderek daha çok çocuğa ulaştık. Çocukların özellikle 

bireysel etkinliklerde duygularını yansıtmaya daha açık oldukları gözlenerek, ihtiyacı olan 

çocuklarla bireysel görüşmeler yapıldı. Görüşmeler 

esnasında farklı ihtiyaçları olan çocuklar belirlenerek 

gerekli destek ve takibin sağlanması adına T.C. Aile, 

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı çalışan 

ekiplere bilgi verildi.  

Ebeveynlerin yeni yaşam şartlarına uyum 

sağlamakla meşgul olmasıyla birlikte, çocukların 

yalnızlaştığı çadırkent ve konteynerkentlerde yapılan 

psikososyal çalışmaların hem çocuklar hem de 

ebeveynlerdeki olumlu etkileri olduğu görülmüştür. Çocukların birbirleriyle kaynaşmalarının 

yanı sıra bir yetişkin tarafından dinleniyor olmalarının da deprem travmasının yarattığı 

etkileri iyileştirmede önemli yer tuttuğu görülmüştür.   

Mobil araçlarla çadırkentlerde ve 

konteynerkentlerde yapılan çalışmaların yanı sıra Elazığ 

Bahçeşehir Koleji’nde de çalışmalar yapılmıştır. 

Depremden etkilenen farklı yaş gruplarındaki 

öğrencilere bakıldığında tek başına uyuyamama, kaygı 

ve panik, ağlama krizleri ve deprem anında bulundukları 

alana girememe sık rastlanılan ortak belirtilerdir. 

Velilerde ise bu durum benzer şekilde kaygı ve panik 

belirtileri gözlemlenmiştir. Gözlemlenen belirtilere 

yönelik hem veli hem de öğrenci gruplarına yönelik psikososyal destek çalışmaları yapılmış; 

bu vasıtayla 73 çocuk ve 57 yetişkine ulaşılmıştır.  
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Sahadaki çalışmaların yanı sıra normalleşme sürecinin hızlanmasına ve halkın 

depremin çocuk ve ailelere etkileri hakkında bilgilenmesi adına Prof. Dr. Özlem Karaırmak 

Elazığ yerel televizyon kanalında bir programına katılmış ve depremin etkileri üzerine 

soruları yanıtlamıştır.  

Ekiplerimiz tarafından yapılan çalışmalar boyunca çadırkentlerde kalanlarda en sık 

rastlanan sorunlar temizlik ve hijyen koşullarının yetersiz olması, soğuk hava koşullarının 

getirdiği ısınma problemleri, çocuklar içinse oyun oynamaları için güvenli ve yeterli alanların 

eksikliği görülmüştür. Yapılan çadır ve esnaf ziyaretleri boyunca alınan geribildirimleri 

gerekli yerlere ileterek şartların iyileştirilmesi adına aracı olunurken, çocukların oyun 

oynayabilmesi içinse güvenli bir alan oluşturulmuştur.  

Bahçeşehir Global Ağı olarak bu süreçte Elazığ’da depremden etkilenen çocuk ve 

yetişkinlerin yaralarını sarmak ve birlikte iyileşmek için oradaydık… 

 

Gönüllü psikolojik danışmanların paylaşımları 

Korona Virüs söylentilerinin yayıldığı bir ortamda oraya gitmek için hiç tereddüt etmedim aslında. 

Oraya giden son gönüllü ekibin içinde olmak ayrı anlamlar ifade ediyor. Oradaki çocuklar ise salgından 

ziyade hala depremle ilgili sorunlarını aşmaya çalışıyorlardı. O sebeple bugüne kadar katıldığım, en 

keyif aldığım aynı zamanda “İstanbul’da deprem olsa ne yapacağız?” sorusunu sürekli sorduğum 

günlerdi. Sadece çocuklar değil travmaya şahit olan yetişkinler, bir buçuk ay önce her şey normalken, 

şimdi evleri bile olmayan insanların yaşadıkları hiç kolay değildi elbette. Orada bulunduğum süreçte 

hep bunları düşündüm, bunları düşündükçe orada sorunlara daha çok sarıldım. Sarıldıkça çocuklara 
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daha çok dokunmak istedim. Oradaki çocuklar da o kadar anlatmak paylaşımda bulunmak istiyorlardı 

ki “Yarın yine gelecek misiniz?” soruları her günün sonunda beni bağlayan yönlerden biriydi.   

Psk. Danışman Berk ÇEŞMELİ 

 

Öncelikle oraya gitmekle aldığım kararın, oradan dönmekte olduğum zaman bile ne kadar doğru 

verilmiş bir karar olduğunu anladım. Edindiğim deneyim bana çok farklı duygular yaşattı. Orada 

olmak, çocuklar ile eğlenebilmek, yüzlerindeki o koca gülüşleri görmek, bir an olsun yaşadıklarını 

unutturabilmek, onları onlarla yaşamaya çalışmak... Bu benim için aşırı değerli olmakla birlikte, 

anlatamadığım bambaşka bir hissiyattı da. Son olarak ayrılma üzüntüsü ile keşke biraz daha 

kalabilseydim, keşke kendimden daha çok şey katabilseydim düşüncesiydi.   

Psk. Danışman Gizem KORKMAZ 

 

Elazığ depremini ilk öğrendiğim an ve içimdeki tarifsiz orada olma isteği böyle bir fırsatın 

sunulmasıyla gerçek oldu. Orada çocuklarla ve ihtiyacı olanlarla olduğum her an benim için kocaman 

bir iyi ki! Elazığ’da olmak karşılıksız sevginin, yardım etmenin ve geri dönen minnet duygusunun 

öneminin bir hatırlatması gibiydi. 

     Psk. Danışman Selin Merve Yaşar 

 

Elazığ’da yıkım bölgesine ilk ulaştığım anda yaptığım çalışmanın ne denli zor ve anlamlı olacağını 

anlamıştım. Sanırım hayatımda yaptığım en özel çalışmaydı Elazığ’da psikososyal destek çalışmaları 

için bulunmak. İnsanların yaralarını sarmaya yardım etmek, gerçekten ihtiyacı olduğundan emin 

olduğun insanlara ulaşmaya çalışmak, bu bilinçle hareket etmek hem daha dikkatli hem de daha gayretli 

olmanızı sağlıyor. Benim için her zaman çok anlamlı bir anı olarak kalacak 

Psk. Danışman Selva KURTOĞLU ÖZCAN 

 

Benim için çok güzel bir deneyimdi afet sonrası yaşanan durumu görmek, çocuklara yardımcı 

olmak çok eşsiz bir duyguydu. Onların gözlerindeki o mutluluğu görmek paha biçilemezdi. Oradaki 

çocukları birazcık da olsa mutlu ettiyse ne mutlu bize. Çocukların bizi bekleyen durumlarını görmek 

her birinin sevgiye muhtaç karşılık beklemeden bize bekleyişlerini hiç unutmayacağım. Bu çalışmanın 

parçası olmak ve bize bu konuda destek veren kuruma teşekkür ederim. İyi ki gitmişim. 
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Psk. Danışman Ayşe SARIOĞLU 

 

Yaşanan afet sonrasında sahada görev almak, bireylerle ve özellikle çocuklarla bir araya gelmek; 

yaşanan bu süreci onların cümleleriyle ve onların yaşam alanlarında görmek benim için eşsiz bir anıydı. 

Gözlerinde, hislerinde tanık olduğum sevinç ve mutluluk unutulmazdı. 

Psk. Danışman Sena DEĞİRMENCİOĞLU 

 

Onlarca çocuğun yaşantısına ortak olmak, yaralarını sarmalarına bir nebze yardımcı olmak 

benim için unutulmaz bir deneyimdi. Oynadığımız oyunları ve psikososyal destek aracını 

gördüklerindeki sevinçlerini asla unutmuyorum. Gözlerindeki ışığı ve umudu Elazığ’dan 

döndüğümden beri içimde taşıyorum. 

Psk. Danışman İpek ÇELİK 

 

Doğal afet, zengin fakir, yaşlı genç, din ve dil ayrımı yapmadan herkesi etkiler. Ve en çok da 

onları, pantolonumuzu ve eteğimizi çekiştiren çocuklarımızı… En güzel ve en büyük cevabı da yine 

onlar verir, gülümserler ve gülümsetirler. Elazığ'da yaptığımız gönüllü çalışmalar beni olumlu 

anlamda değiştirdi diyebilirim. Hüznü ve mutluluğu aynı anda yaşadım ve bazı çocukların daha çabuk 

büyümek zorunda olduğunu fark ettim. Ve onları gerçekten dinlemenin ne kadar önemli olduğunu 

anladım. Dinlemek ve gülümsemek dileğiyle… 

Psk. Danışman Bahadır GÜNDÜZ 

 

Elazığ gönüllüsü olarak birlik, beraberlik ve dayanışma içinde geçirdiğimiz günlerin her biri 

ayrı anlamlıydı.  Çocuklarla ve gençlerle beraber yaptığımız psikososyal etkinlikler, grup çalışmaları, 

bireysel görüşmeler hepsi bize birbirimize olan ihtiyacımızı gösterdi. Çocukların psikolojik 

bağışıklıklarının bize ışık olduğu, onlarla beraber umudumuzun yenilendiği ve bu ışığı daha da fazla 

yaymaya çalışarak hayatı normalleştirmeye, bizi biz yapan insani değerleri daha da fark etmeye doğru 

uzanan anlamlı bir süreç geçirdim. 

Psk. Danışman Burcu DOK 
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Elazığ’da gönüllü olarak görev almak hem mesleki anlamda hem de vicdani anlamda kendimi 

oldukça mutlu hissettirdi. Bölgede afeti yaşamış yetişkin ve çocuklarla görüşmek, yaşadıkları travmaya 

yönelik küçük de olsa çalışma yapmak, çocuklarla resimler çizmek, onları dinlemek, oyun oynamak, 

aileleri psikososyal açıdan bilgilendirmek ve onlara el uzatmak ‘iyi ki ruh sağlığı alanında 

çalışıyorum’ sözünü daha yüksek sesle söylememize yardım etti diyebilirim. 

Psk. Danışman Ergin DURAN 
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President-Elect, Illinois School Counselor Association, USA  

 

 

 

Every year, the American School Counselor Association (ASCA) selects one school 

counselor to be awarded with the title of “School Counselor of the Year”. School counselors of 

the year are selected based on their ability to create systemic change within the profession 

through significant leadership, collaboration and advocacy. I had the great honor of being 

selected as the American School Counselor of the Year in 2018.  

My story becoming the American School Counselor of the Year begins at Lawndale 

Elementary Community Academy located on the westside of Chicago in the North Lawndale 

neighborhood. To give some context, this is the same neighborhood that Martin Luther King 

Jr. came to live in during the Civil Rights Movement in the late 1960s. Martin Luther King Jr. 

had come to Chicago to bring attention to poor housing conditions for black residents. After 

his assassination and the riots that occurred after his death, the neighborhood lost a significant 

amount of job opportunities. Over time, there was an increase in violent crime, homicide rates, 

substance abuse and other such factors. (Seligman, A. (2005) Encyclopedia of Chicago: North 

Lawndale. Retrieved from http://www.encyclopedia.chicagohistory.org/pages/901.html)  

Factors such as these, lack of adequate school funding and high staff turnover rates all 

had an impact on the school community at Lawndale Community Academy. When I came to 

the school in 2015, the school was rated as one of the lowest performing schools in the city. 

mailto:khperry@cps.edu
http://www.encyclopedia.chicagohistory.org/pages/901.html
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The school served roughly 300 students in grades PK-8 that were 97% black and 96% of 

families reported as low-income. Though I knew that this work would not be easy, one thing 

that I held true is that relationships and data-informed practices are fundamental to creating 

change. 

 

My School Counseling Program 

 

When developing a school counseling program, it is important to begin with a review 

of school data (ASCA, 2019). To help guide my selection of key data points, I used studies 

conducted by the University of Chicago Consortium on School Research. In the report titled, 

“Looking Forward to High School and College: Middle Grade Indicators of Readiness in 

Chicago Public Schools” there is a key finding that middle school student data can be used to 

create early indicator systems for high school graduation and post-secondary readiness 

(Allensworth, E., Gwynne, J.,  Moore, P., and de la Torre, M. 2014). In particular, this study 

showed that grades and attendance during freshman year of high school are the greatest 

predictors for high school graduation. In response to these studies, Chicago Public Schools 

created metric systems for monitoring student grades and attendance so that we can identify 

students that are “on-track or off-track” for high school graduation beginning as early as third 

grade. As part of my school counseling program, I targeted two metrics based off of this 

research: student attendance and students “on-track” (a combination metric for grades and 

attendance).  

Another data metric that I targeted was also grounded in research by the University of 

Chicago: Urban Education Institute. UChicago Impact created a survey that assesses school 

culture and climate in 5 key areas: Effective Leaders, Collaborative Teachers, Involved 

Families, Supportive Environment, and Ambitious Instruction (UChicago Impact. Retrieved 

from https://uchicagoimpact.org/our-offerings/5essentials). Researchers found that schools 

that are strong on at least three of the five essentials were 10 times more likely to show 

substantial gains in student learning over time than schools weak on three or more of the five 

essentials. As part of my school counseling program, I targeted the “Involved Families” 

indicator on this report.  

Once I had determined the outcome goals for my school counseling program, I next 

determined the interventions that I would implement. To target student attendance, I used the 

Multi-Tiered Systems of Support (MTSS) Model (McIntosh and Goodman, 2016). Within this 

model, we provided tiered interventions for all students, small groups of students and for 

https://uchicagoimpact.org/our-offerings/5essentials


64 

individual students based on their level of need. In addition, we worked as teams to review 

student data, identify data trends, determine potential root causes and select interventions. 

The Tier 1 practices that I implemented to target student attendance were: school-wide 

incentive events, assemblies and field trips. The Tier 2 practices that I implemented were 

individualized check-ins for students, small group goal setting sessions and daily phone calls. 

The Tier 3 practices that I implemented involved individual parent-student meetings and 

attendance contracts. I also fundraised over $75,000 for new computers, furniture and 

incentives to help the school look and feel more welcoming.  

In addition, to support student attendance, I implemented a number of social and 

emotional learning interventions. Studies have shown that students that develop positive 

social and emotional skills, also improve their attachment and attitude towards school 

(Kendziora and Yoder, 2016). The interventions that I implemented to support social and 

emotional skill development were done in collaboration with a number of community 

partnerships that I had brought into the school. I assigned community partners to support 

students at each grade level. At the Tier 1 level, we taught classes on healthy relationships and 

community violence. At the Tier 2 level, we facilitated small group counseling or provided 

mentoring services to students that needed additional support. At the Tier 3 level, we 

facilitated individual counseling or consultation sessions to support the needs of students with 

the highest level of social and emotional needs. Also, to improve engagement in the school, I 

developed a number of after school programs including running, basketball and dance.  

When targeting the “on-track” metric, I particularly focused on middle school students 

using college and career readiness interventions. In the report titled “The Forgotten Middle”, 

it was noted that only 2 out of 10 eighth-grade students are on-track to take courses in high 

school that will prepare them for college (ACT, 2008). In Chicago Public Schools, middle 

students apply for high schools through an application process called GoCPS (gocps.edu). 

There are many high schools with rigorous academic criteria that students must meet in order 

to be admitted and in addition there are many career specific programs for students to 

consider. At the Tier 1 level, I hosted monthly college and career exploration events like school 

fairs, career fairs, campus visits and field trips. I also provided classroom instruction using 

Naviance (naviance.com): students set goals, explored careers and postsecondary interests 

using this online tool. I also hosted school-wide events like college-career week and school 

PEP rallies. At the Tier 2-3 level, I provided small group and/or individual consultation to 

students regarding grades, test scores, career interests and high school application processes.  



65 

To target the 5 essentials “Involved Families”, I implemented a number of 

interventions. As an elected official for our school’s Local School Council (a governing board 

responsible for advising and evaluating the school principal, school budget and improvement 

plans), I was able to be directly involved with the strategic planning for the school. To support 

parents in becoming more engaged in the school, I hosted monthly family fun nights like 

dances and literacy nights. I would also host weekly parent workshops to learn about 

community resources. I hosted quarterly parent meetings by grade-level to learn about their 

children’s progress in school. I sent home monthly calendars with important information.  

After 3 years of implementing these interventions, we began to see systemic change 

happen within the school. Student attendance increased by almost 4%. Chronic absenteeism 

decreased by 61%. The percentage of students on track in middle school nearly doubled, 

improving from 17% to 46%. The percentage of “Involved Families” improved from “Very 

Weak” to “Neutral”. The overall rank of the school improved from the lowest level of 

performance in Chicago Public Schools, Level 3, to a Level 2.   

Beyond the school, I also worked to advocate and support the school counseling 

profession district-wide in Chicago. I served the district as a “Master Counselor” for five years. 

This is a group of school counselors responsible for presenting best-practices throughout the 

district, vetting district initiatives and serving as a mentor to new school counselors. I also 

served on a number of committees to support postsecondary readiness throughout the district 

and wrote a companion curriculum for middle school Naviance tasks. In addition, I served as 

a site-supervisor for five school counseling interns throughout my career.  

 

The American School Counselor of the Year Award Process 

 

Every year, the American School Counselor Association selects one school counselor 

to be awarded with the title of “School Counselor of the Year”. The process of selection begins 

with each state-level school counseling association. Each state-level school counseling 

association determines their own selection process for school counselor of the year and 

submits the winner for their state to the American School Counselor Association. The winners 

from each state need to submit a resume, three letters of recommendation and a 5-minute video 

describing their school counseling program. The application also asks for school counselor 

nominees answer the following questions:  

 Give examples of ways you have advocated for the profession throughout your career. 
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 What were two or three of your school counseling program goals last year, and how 

did you address them? Use data to show your progress in meeting these goals. 

 Give an example of a particularly effective collaborative effort you spearheaded with 

a stakeholder population (administrators, faculty, parents and/or the community). 

 What types of professional development opportunities have you participated in 

throughout your career, and how was this contributed to your continual learning? 

 How does your comprehensive school counseling program use advocacy, leadership, 

systemic change and collaboration to make a difference for students? 

 

Once nominees have submitted their application, a review committee ranks and scores 

each application, then meets as a group to determine 4-6 school counselors of the year finalists. 

These finalists are then flown out to Washington D.C. for in-person interviews. The selection 

committee then votes to determine the individual that will serve as the “School Counselor of 

the Year”. School counselors of the year are selected based on their ability to create systemic 

change within the profession through significant leadership, collaboration and advocacy. 

(American School Counselor Association. Retrieved from: 

https://www.schoolcounselor.org). 

 All school counselor of the year nominees, finalists and award winners are flown out 

to Washington D.C. for an annual school counselor of the year gala and a series of professional 

advocacy events at the nation’s capitol. During the year that I won, I had the great honor of 

having my award presented by former First Lady of the United States, Michelle Obama. Mrs. 

Obama continues to be an advocate for school counselors as part of her REACH Higher 

Initiative and Better Make Room Campaign (https://www.bettermakeroom.org/our-team/). 

Her mission is to increase the number of students nation-wide attending college, a 2-year 

institution or completing a professional training program past high school. Mrs. Obama 

recognizes that school counselors provide critical support to get this work done.   

 

Reflections on Becoming the School Counselor of the Year 

 

The opportunities that have come my way following this experience are too numerous 

to mention. I have transitioned to now work in the district office for Chicago Public Schools, I 

serve as the President-Elect of our Illinois School Counselor Association and teach as an 

adjunct instructor at my alma mater DePaul University. I have written articles, facilitated 

presentations and keynotes, participated in blogs and podcasts all over the nation.  

https://www.schoolcounselor.org/school-counselors-members/school-counselor-of-the-year-award
https://www.bettermakeroom.org/our-team/


67 

One thing is certain, I have a voice that can be heard in a way that it wasn’t before. So 

I have to really think about what my message is. And for me, it is all about relationships and 

community. This work cannot be done alone and change cannot be created single handedly. 

As a school counselor, I value the central themes of leadership, collaboration, advocacy and 

systemic change (American School Counselor Association, 2019). I never worked alone and 

never created change alone. Collaboration is key to create systemic change.  

Because school counselors are some of the only school professionals who have access 

to a wide-variety of information regarding students, they can often be the missing link that 

helps propel students forward to future success. Though I know school counseling can look 

different in different countries around the world. School counselors are in a critically 

important position to help students break down barriers and gain access to college and career 

options; help students learn skills to successfully navigate social situations and build 

resiliency; as well as to help students form a strong academic profile.  

For me, I aim to shine a light on the profession of school counseling and the work that 

school counselors do everyday that may not ever be recognized. There is so much good work 

happening out there. There are people that have created change beyond what I ever have. And, 

there are people out there doing this work for much longer than I ever have.  

This award is never about the winner, it is always about shining a light on the 

profession and the impact that school counselors have on children all over the world. In the 

words of Michelle Obama, “[School counselors] have the power to show [our kids] that no 

matter how alone or afraid they might feel, they are seen, and they are loved.” (Obama, M. 

(2018) Retrieved from: 

https://www.schoolcounselor.org/asca/media/asca/SCOY/TRANSCRIPT-MO-2018.pdf)  
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Türkçe Özet (Turkish Summary) (Çev.: Ragıp ÖZYÜREK) 

 

2018 Yılı Amerikan Okul Psikolojik Danışmanı Olmak 

Her yıl, Amerikan Okul Psikolojik Danışmanları Derneği (American School Counselor 

Association; ASCA), “Yılın Okul Psikolojik Danışmanı” unvanı ile ödüllendirilecek bir okul 

psikolojik danışmanı seçer. Yılın okul psikolojik danışmanları, önemli liderlik, işbirliği ve 

savunuculuk yoluyla meslek içinde sistemik değişim yaratma yeteneklerine göre seçilir. Ben 

de 2018'de Yılın Amerikan Okulu Danışmanı olarak seçilmekten büyük onur duydum. 

Yılın Amerikan Okulu Psikolojik Danışmanı olma öyküm, Kuzey Lawndale semtinde 

Şikago'nun batısında yer alan Lawndale İlköğretim Topluluğu Akademisi'nde başdı. Bu 

bölgeyi okurlara tanıtmak gerekirse, burası, bir semt olarak Martin Luther King Jr.'ın 1960'ların 

sonlarında İnsan Hakları Hareketi sırasında yaşadığı mahalleyle aynı yerdir. Martin Luther 

King Jr., siyah sakinler için kötü barınma koşullarına dikkat çekmek için Şikago'ya gelmişti. 

Suikast ve ölümünden sonra meydana gelen isyanlardan sonra, işe girme imkanları zorlaştı. 

Zaman içerisinde şiddetli suç, cinayet oranları, madde bağımlılığı ve diğer faktörlerde artış 

oldu (Seligman, 2005) (Encyclopedia of Şikago: North Lawndale. Erişim: 

http://www.encyclopedia.chicagohistory.org/pages/901.html). 

Bu gibi faktörlere ek olarak, okul finansmanındaki yetersizlik ve personelin sık sık 

işten ayrılması, Lawndale Community Academy'deki okul topluluğunu olumsuz biçimde 

etkiledi. Okula 2015 yılında geldiğimde, şehirdeki en düşük performans gösteren okullardan 

http://www.encyclopedia.chicagohistory.org/pages/901.html
https://uchicagoimpact.org/our-offerings/5essentials
https://uchicagoimpact.org/our-offerings/5essentials
http://www.encyclopedia.chicagohistory.org/pages/901.html
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biri olarak değerlendiriliyordu. Okul,%97’si siyah olan ve ailelerin%96'sının kendilerini düşük 

gelirli olarak bildirdiği, anaokulundan 8. sınıfa kadar, yaklaşık 300 öğrenciye hizmet verdi. Bu 

makalede özetlediğim çalışmalar kolay olmadı. Doğru yaptığım bir şey, insan ilişkilerin ve 

verileri temel alan uygulamaların değişim yaratmak için temel olduğudur.  

 

Okul Psikolojik Danışmanlığı Programım 

 

Okul psikolojik danışmanlığı programı geliştirilirken, okul verilerinin gözden 

geçirilmesiyle başlamak önemlidir (ASCA, 2019). Okuldaki önemli veri noktalarını 

belirlememde yardımcı olması için Şikago Üniversitesi Okul Araştırmaları Konsorsiyumu 

tarafından yürütülen çalışmaları kullandım. “Lise ve Üniversite için Geleceğe Bakış: Şikago 

Devlet Okullarında Orta Sosyoekonomik Sınıf Hazırlanma Göstergeleri” başlıklı raporda, 

ortaokul öğrenci verilerinin lise mezuniyeti ve ortaöğretim sonrasına hazırlık için erken 

gösterge sistemleri oluşturmak için kullanılabileceğine dair önemli bir bulgu vardır 

(Allensworth, Gwynne,  Moore ve de la Torre, 2014). Ayrıntılı biçimde belirtilirse, bu 

çalışmada, lise birinci sınıfta alınan puanların ve okula devamın, lise mezuniyetinin en önemli 

yordayıcıları olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmaların etkisiyle, Şikago Devlet Okulları, üçüncü 

sınıftan başlayarak lise mezuniyeti için “devam edecek ya da edemeyecek” (“on-track or off-

track”) olan öğrencileri belirleyebilmemiz için öğrenci puanlarını ve devamlarını izlemek için 

ölçüm sistemleri oluşturdu. Okul psikolojik danışmanlığı programımın bir parçası olarak, bu 

araştırmaya dayalı iki ölçüm hedefledim: Öğrenci devamı ve “devam edecek” öğrenciler 

(puanlar ve devam için birleşik bir ölçüm). 

Hedeflediğim bir başka veri ölçütü de “Şikago Üniversitesi: Urban Education Institute” 

tarafından yapılan araştırmaya dayandırıldı. “UChicago Impact”, okul kültürünü ve ortamını 

beş temel alanda değerlendiren bir anket oluşturdu: Etkili Liderler, İşbirliği Yapan 

Öğretmenler, İlgili Aileler, Destekleyici Çevre ve Tutkulu Öğretim (Ambitious Instruction) 

(UChicago Impact. Retrieved from https://uchicagoimpact.org/our-offerings/5essentials). 

Araştırmacılar, beş temel koşuldan en az üçünde güçlü olan okulların, bu beş temel koşulun 

üç veya daha fazlasında zayıf olan okullara göre, öğrenci öğreniminde önemli kazanımlar elde 

etme olasılığının zaman içinde 10 kat daha yüksek olduğunu bulmuşlardır. Okul psikolojik 

danışmanlığı programımın bir parçası olarak, bu rapordaki “İlgili Aileler” göstergesini 

hedefledim. (Çevirenin notu: Çocuklarıyla daha yoğun ilgilenen aileler kastedilmektedir.) 

https://uchicagoimpact.org/our-offerings/5essentials
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Okul psikolojik danışmanlığı programımın sonuç hedeflerini (outcome goals) 

belirledikten sonra, uygulayacağım müdahaleleri de belirledim. Öğrenci devamını 

hedeflemek için Çok Katmanlı/Aşamalı Destek Sistemleri (Multi-Tiered Systems of Support) 

Modelini (McIntosh and Goodman,  2016) kullandım. Bu modele göre, öğrencilerin gereksinim 

düzeylerini dikkate alarak (a) tüm öğrenciler, (b) küçük öğrenci grupları ve (c) bireysel 

öğrenciler için aşamalı müdahaleler yaptık. Ayrıca, öğrenci verilerini incelemek, veri 

eğilimlerini belirlemek, olası temel nedenleri belirlemek ve müdahaleleri seçmek için ekipler 

halinde çalıştık. Öğrenci katılımını hedeflemek için uyguladığım 1. Aşama uygulamaları 

şunlardı: Okul çapında motivasyon artırıcı etkinlikler, toplantılar ve alan gezileri. 

Uyguladığım 2. Aşama uygulamaları, öğrenciler için bireyselleştirilmiş “check-in”ler, küçük 

grup hedef belirleme oturumları ve günlük telefon görüşmeleriydi (Yazarın notu: 

Bireyselleştirilmiş “check-in”ler, bir öğrencinin nasıl performans gösterdiğini görmek için bir 

yetişkinin günde yaklaşık harcadığı beş dakika zamandır. Bu performans sosyal-duygusal, 

akademik veya kariyer gelişimi ile ilgili olabilir. Ama biz bireyselleştirilmiş “check-in”leri 

devam konusu için kullandık.). Uyguladığım 3. Aşama uygulamaları, bireysel ebeveyn-

öğrenci toplantıları ve katılım sözleşmelerini içeriyordu. Ayrıca, okulun daha iyi görünmesine 

ve kendimizi daha hoş hissetmemize yardımcı olacak yeni bilgisayarlar, mobilyalar ve 

teşvikler için 75.000 dolardan fazla para topladım. 

Bunlara ek olarak, öğrencilerin okula devamlarını desteklemek için bir dizi sosyal ve 

duygusal öğrenme müdahalesi uyguladım. Araştırmalar, olumlu sosyal ve duygusal beceriler 

geliştiren öğrencilerin okula olan bağlılıklarını ve tutumlarını geliştirdiklerini göstermiştir 

(Kendziora and Yoder, 2016). Sosyal ve duygusal beceri gelişimini desteklemek için 

uyguladığım müdahaleler, okula getirdiğim bazı topluluk paydaşlarıyla işbirliği içinde 

yapıldı. Her sınıf düzeyindeki öğrencileri desteklemek için topluluk paydaşları atadım. 1. 

Aşama düzeyinde, sağlıklı ilişkiler ve toplum şiddeti üzerine dersler verdik. 2. Aşama 

düzeyinde, küçük grup psikolojik danışmanlığı hizmeti sağladık ya da ek desteğe ihtiyaç 

duyan öğrencilere mentörlük hizmetleri sunduk. 3. Aşama düzeyinde, en üst düzeyde sosyal 

ve duygusal gereksinimi olan öğrencilerin bu gereksinimlerini desteklemek için bireysel 

psikolojik danışma veya konsültasyon oturumları yapılmasını sağladık. Ayrıca, okula katılımı 

artırmak için koşu, basketbol ve dans da dahil olmak üzere bir dizi okul sonrası program 

geliştirdim. 

“Devam edecekler” konusunda ölçüm yapmayı hedeflerken, üniversite ve kariyer 

hazırlığı müdahalelerini kullanarak, özellikle ortaokul öğrencilerine odaklandım. 
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“Unutulmuş Orta” başlıklı raporda, 8. sınıftaki her 10 öğrenciden sadece 2'sinin lisede 

üniversiteye hazırlık kursları almaya devam ettiği belirtilmiştir (ACT, 2008). Şikago Devlet 

Okullarında ortaokul öğrencileri, liselere “GoCPS” (gocps.edu) adı verilen bir başvuru süreci 

aracılığıyla başvururlar. Öğrencilerin kabul edilmek için yerine getirmesi gereken akademik 

ölçütleri çok titiz olan birçok lise vardır ve buna ek olarak, öğrencilerin tercih etmek 

isteyebileceği çeşitli spesifik kariyere özgü birçok program vardır. 1. aşama düzeyinde, okul 

fuarları, kariyer fuarları, yerleşke ziyaretleri ve alan gezileri gibi aylık üniversite ve kariyer 

keşif etkinliklerini düzenledim. Ayrıca “Naviance” (naviance.com) kullanarak sınıf eğitimleri 

verdim: Öğrenciler bu çevrimiçi aracı kullanarak hedefler belirledi, kariyerleri ve ortaöğretim 

sonrası ilgi alanlarını belirledi. Ayrıca, üniversite-kariyer haftası ve okul “PEP toplantıları” 

gibi okul çapında etkinlikleri de düzenledim. (Yazarın notu: “PEP toplantıları”, öğrencileri 

yaklaşan etkinlikler hakkında heyecanlandırmayı amaçlayan okul meclisleridir. Bu 

toplantıları, standardize edilmiş testlerimizin sınavlarına katılmaları amacıyla öğrencilerimizi 

heyecanlandırmak için yaptım. Toplantılarda eğlenceli biçimde çığlık atar ve bağırırız. 

Genellikle spor için de kullanılırlar. Kendine güven ve moral oluşturmak için tasarlanmıştır.) 

İkinci ve 3. Aşamalarda, öğrencilere sınavlardan aldıkları notlar, standardize edilmiş 

sınavlardaki test puanları, kariyer ilgi alanları ve lise başvuru süreçleri hakkında küçük grup 

ve / veya bireysel psikolojik danışma hizmetleri sağladım. 

Yukarıda değindiğim, 5 temel koşuldan “İlgili Aileler”e yönelik birçok müdahale 

uyguladım. Okulumuzun Yerel Okul Konseyinde (okul müdürü, okul bütçesi ve iyileştirme 

planlarını önermek ve değerlendirmekten sorumlu bir yönetim kurulu) seçilmiş bir görevli 

olarak, okulun stratejik planlamasına doğrudan dahil olabildim. Ailelerin okula daha fazla 

katılımlarını sağlamak için dans ve okuryazarlık geceleri gibi aylık aile eğlencesi gecelerini 

düzenledim. Toplum kaynakları hakkında bilgi edinmek için haftalık ebeveyn atölyelerine de 

ev sahipliği yapardım. Çocuklarının okuldaki ilerleyişini öğrenmeleri için üç ayda bir sınıf 

düzeylerine göre veli toplantıları düzenledim. Evlere önemli bilgilerin yazılı olduğu aylık 

takvimler gönderdim. 

Bu müdahaleleri üç yıl uyguladıktan sonra, okulda sistemik değişimin gerçekleştiğini 

görmeye başladık. Öğrenci devam oranı neredeyse% 4 arttı. Kronik devamsızlık% 61 azaldı. 

Ortaokulda “devam edecek” öğrencilerin oranı neredeyse iki katına çıkarak% 17'den% 46'ya 

yükseldi. “İlgili Aileler” yüzdesi “Çok Zayıf”tan “Nötr”e yükseldi. Okulun genel sırası, Şikago 

Devlet Okulları'ndaki en düşük performans düzeyi olan 3. Düzeyden, 2. Düzeye yükseldi. 
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Okulun ötesinde, Şikago'da bölge genelindeki okul psikolojik danışmanlığı mesleğini 

savunmak ve desteklemek için de çalıştım. Bölgeye beş yıl “Usta Psikolojik Danışman” olarak 

hizmet ettim. Usta okul psikolojik danışmanlarından oluşan bir grup, bölge genelinde en iyi 

uygulamaları sunmaktan, bölgedeki yenilikçi çalışmaları incelemek ve yeni okul psikolojik 

danışmanlarına mentör olarak hizmet etmekten sorumlu bir gruptur. Ayrıca, bölge genelinde 

ortaöğretim sonrası hazırlığı desteklemek için bir dizi komitede görev aldım ve ortaokul 

“Naviance” görevleri için eşlik eden bir eğitim programı yazdım. Ayrıca, kariyerim boyunca 

beş okul psikolojik danışmanlığı intörnü için yerel süpervizör (site supervisor) olarak görev 

yaptım. (Çevirenin not: “Okul psikolojik danışmanı intörnü”, Türkiye’deki psikolojik 

danışman eğitimi alan ve okullarda uygulamalara yapan uygulama öğrencilerine 

benzemektedir. “Yerel süpervizör” ise okullarda uygulama öğrencilerinin çalışmaları ile 

ilgilenen okul psikolojik danışmanlarına benzemektedirler.) 

 

Yılın Amerikan Okul Psikolojik Danışmanı Ödül Verme Süreci 

 

Her yıl, Amerikan Okul Psikolojik Danışmanı Derneği, “Yılın Okul Psikolojik 

Danışmanı” unvanıyla ödüllendirilecek bir okul psikolojik danışmanını seçer. Seçim süreci, 

ABD’deki her bir eyalet düzeyindeki okul psikolojik danışmanı derneği ile başlar. Her eyalet 

düzeyindeki okul psikolojik danışmanı derneği yılın okul psikolojik danışmanı için kendi 

seçim sürecini belirler ve eyaletinin kazananını Amerikan Okul Psikolojik Danışmanı 

Derneğine sunar. Her eyaletten kazananların bir özgeçmiş, üç öneri mektubu ve okul 

psikolojik danışmanlığı programlarını açıklayan beş dakikalık bir video sunmaları gerekir. 

Başvuruda ayrıca okul psikolojik danışmanı adaylarının aşağıdaki soruları yanıtlaması istenir: 

• Kariyeriniz boyunca mesleği savunduğunuz yollara örnekler veriniz. 

• Geçen yıl okul psikolojik danışmanlığı programınızın iki veya üç amacı neydi ve 

bunlara nasıl ulaştınız? Bu hedeflere ulaşmadaki ilerlemenizi göstermek için verileri 

kullanınız. 

• Bir paydaş grubuna (yöneticiler, öğretmenler, ebeveynler ve / veya toplum) öncülük 

ettiğiniz, özellikle etkili işbirliğine dayalı bir çalışma örneğinizi veriniz. 

• Kariyeriniz boyunca ne tür mesleki gelişim fırsatlarına katıldınız ve bu kendinizi 

geliştirmenize nasıl katkıda bulundu? 
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• Kapsamlı okul psikolojik danışmanlığı programınızda, öğrencilerde bir fark yaratmak 

amacıyla savunuculuk, liderlik, sistematik değişim ve işbirliğini nasıl kullandınız? 

Adaylar başvurularını yaptıktan sonra, bir inceleme komitesi her başvuruyu sıralar ve 

puanlar, ardından o yılın finalistlerinin dört ile altı arasındaki okul psikolojik danışmanını 

belirlemek için bir grup olarak toplanır. Bu finalistler daha sonra yüz yüze görüşmeler için 

Washington DC'ye gönderilir. Seçim komitesi daha sonra “Yılın Okul Psikolojik Danışmanı” 

olarak belirlenecek kişiyi belirlemek için oylama yapılır. Yılın okul psikolojik danışmanları, 

önemli liderlik, işbirliği ve savunuculuk yoluyla mesleğimizde sistemik değişim yaratma 

yeteneklerine göre seçilirler (American School Counselor Association. Erişim: 

https://www.schoolcounselor.org). 

Yılın tüm okul psikolojik danışmanı adayları, finalistleri ve ödül kazananları, yılın okul 

psikolojik danışmanı galasına ve bir dizi profesyonel savunuculuk etkinliğine katılmaları 

amacıyla başkent Washington D.C.'ye gönderilirler. Ödülümü ABD'nin önceki “First Lady”si 

olan Michelle Obama’dan aldığım için büyük onur duydum. Bayan Obama, “REACH Higher 

Initiative and Better Make Room Campaign” kapsamında okul psikolojik danışmanlarının 

savunucusu olmaya devam ediyor (https://www.bettermakeroom.org/our-team/). 

Kendisinin görevi, üniversiteye devam eden, iki yıllık bir kuruma devam eden veya lise 

sonrası profesyonel bir eğitim programını tamamlayan öğrencilerin sayısını ülke çapında 

artırmaktır. Bayan Obama, okul psikolojik danışmanlarının bu işi yapmak için kritik bir destek 

sağladığını kabul etmektedir.  

 

Yılın Okul Psikolojik Danışmanı Olmanın Yansımaları 

 

 Bu yaşantımdan sonra çok sayıda fırsat elde ettim. Şu an Chicago Devlet Okulları'nın 

bölge ofisinde çalışmaya geçtim, Illinois Okul Psikolojik Danışmanı Derneğimizin Seçilmiş 

Başkanı olarak hizmet yapıyorum ve mezunu olduğum DePaul Üniversitesi'nde yardımcı 

öğretim elemanı olarak ders veriyorum. Makaleler yazdım, sunumlar yaptım ve davetli 

konuşmacı oldum, ülke genelindeki “blog”lara ve “podcast”lere katıldım. 

Kesin olan bir şey var ki o da daha önce olmadığı şekilde duyulabilen bir sesimin 

olduğudur. Bu yüzden mesajımın ne olduğunu gerçekten iyi düşünmem gerekiyor. Benim için 

her şey, ilişkiler ve toplumla ilgili. Okul psikolojik danışmanlığı tek başına yapılamaz ve 

https://www.schoolcounselor.org/school-counselors-members/school-counselor-of-the-year-award
https://www.bettermakeroom.org/our-team/
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değişim tek elle gerçekleştirilemez. Bir okul psikolojik danışmanı olarak, liderlik, işbirliği, 

savunuculuk ve sistematik değişimin ana temalarına değer veriyorum (American School 

Counselor Association, 2019). Hiç yalnız çalışmadım ve asla yalnız değişim yaratmadım. 

İşbirliğine girilmesi, sistemik değişim yaratmak için anahtardır. 

Öğrencilerle ilgili çok çeşitli bilgilere erişimi olan okul profesyonellerinden birisi de 

okul psikolojik danışmanları olduğu için öğrencilerin gelecekteki başarılara teşvik edilmesi 

bakımından eksiklikleri de hissedilebilir. Yine de okul psikolojik danışmanlığının dünyanın 

farklı ülkelerinde farklı görünebildiğini biliyorum. Okul psikolojik danışmanları; öğrencilerin 

engelleri aşmasına, kolej ve kariyer seçeneklerine erişmesine; öğrencilerin sosyal durumlarda 

başarılı bir şekilde ilerlemesine ve yılmazlık becerilerini öğrenmelerine; ve ayrıca, güçlü bir 

akademik profil oluşturmalarına da yardımcı olmak için kritik öneme sahiptirler. 

Benim amacım okul psikolojik danışmanlığı mesleğine ışık tutmaktır. Okul 

danışmanlarının her gün farkedilemeden yaptıkları çalışmaların görülmesini hedefliyorum. 

Kuşkusuz çok iyi işler yapılyor. Benim yaptığımın da ötesinde değişim yaratan çok insan var. 

Ayrıca, bu mesleğin dışında da bu işi hiç olmadığı kadar uzun süre yapan insanlar var. 

Bu ödül hiçbir zaman ödülün kazananıyla ilgili değildir, her zaman bu profesyonel 

mesleğe ışık tutmak ve okul psikolojik danışmanlarının dünyanın her yerindeki çocuklar 

üzerindeki etkisi ile ilgilidir. Michelle Obama'nın deyişiyle, “[Okul psikolojik danışmanları] 

[çocuklarımıza] ne kadar yalnız veya korkuyor hissederlerse hissetsinler, görüldüklerini ve 

sevildiklerini gösterme gücüne sahiptirler." (Obama, 2018; Erişim: 

https://www.schoolcounselor.org/asca/media/asca/SCOY/TRANSCRIPT-MO-2018.pdf)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.schoolcounselor.org/asca/media/asca/SCOY/TRANSCRIPT-MO-2018.pdf
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Karantina Günlerinde Uygulamalı Bir Okul Örneği: ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel 

Lisesi PDR Birimi Uygulamaları 
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ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi 

 

 Corona Virüs salgın hastalığının yayılımını önlemek amacıyla okulların 13 Mart 

tarihinden itibaren kapanmasıyla ve 23 Mart tarihinden itibaren uzaktan eğitim modeli (EBA) 

sistemine geçilmesiyle birlikte tüm alanlarda olduğu gibi PDR alanı da kendi içinde bir ilki 

mailto:btanzi@odtugvo.k12.tr
mailto:bgorbil@odtugvo.k12.tr
mailto:suzun@odtugvo.k12.tr
mailto:ntuysuzoglu@odtugvo.k12.tr
mailto:cdelibas@odtugvo.k12.tr
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yaşayarak duruma adapte olma ve verdiği hizmeti yeni duruma uyarlama zorunluluğunu 

hissetmiştir. 

PDR hizmetinin birebir ve yüz yüze yapılan bir alan olduğu düşünüldüğünde, uzaktan 

destek hizmetinin alacağı şekil ilk başlarda tereddüt 

yaratmakla birlikte, amaç öğrenci ve veliye destek 

olmak olduğu için alan çalışanları yeni duruma 

adapte olmak adına daha çok çaba sarf etme gereğini 

hissetmişlerdir. Ortadoğu Teknik Üniversitesi 

Geliştirme Vakfı (ODTÜ G.V) Okulları olarak 

sürecin genelinde ve tamamında ilk haftadan 

itibaren öğrencilerimize yönelik öğretmenlerimiz 

tarafından elektronik ortamda canlı ders 

programları oluşturulmuş, okulun web tabanlı 

eğitim platformu olan “Asist”e yüklenen konu anlatımlı videolar ile süreç en iyi şekilde 

yönetilmeye çalışılmıştır. Her hafta okul yönetimi tarafından öğrenci ve velilerin maillerine 

gönderilen ve içeriğinde öğretmenlerimizin canlı yayınlar ile ders anlatımını gösteren haftalık 

programlar, öğrencilerimizin faydalanacağı maksimum seviyeye getirilmiştir. 

 Bu süreçte Lise PDR birimi olarak önceliğimiz yaşanan panik duygusunu en aza 

indirmek, evde geçen süreyi verimli kullanabilme becerisini geliştirmek ve öğrencilerimizi 

kişisel/akademik gelişim çalışmalarına yöneltmek şeklinde olmuştur. Bu amaçla tatil 

döneminin başladığı ilk üç hafta yaşanan kaygıyı en iyi yönetebilmeleri için velilerimize ve 

öğrencilerimize haftalık bültenler veya etkinlik çizelgeleri gönderilmiştir. (Bkz. Ek-1 ve Ek-2) 

İkinci haftadan itibaren öğrencilerimizin sosyal çevrelerinden uzak kalmaları sonucu 

yaşadıkları motivasyon kayıplarını en aza indirebilmek için her sınıf ile “Zoom platformu” 

üzerinden haftalık toplantılar düzenlenmiştir. Bu toplantılar öğrencilerimizin haftalık ders 

programlarında “rehberlik dersi” adı altında sabit olup, amacımız hem öğrencilerimizi sanal 

platformda da olsa bir araya getirmek ve birbirlerinden haberdar olmalarını sağlamak hem de 

paylaşımlarından yola çıkarak ev ortamı ile ilgili durumlarını takip edebilmek olmuştur. 

Bunun yanısıra organize olma ve ödev yapma becerisi yetersiz olan öğrencilerle “odak grup” 

çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca her seviyede tüm öğrencilerimiz ve velilerimiz ile 

birebir telefon görüşmeleri yapılarak, durumlarına ilişkin bilgi alınmaya çalışılmıştır. Bu 

aşamada bireysel desteğe daha çok ihtiyaç duyan öğrencilerimizle ve velilerimizle de her 

seviyede çevrimiçi ortamda bireysel görüşmeler gerçekleştirilmiştir.  
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Yapılan her çalışma özveri ve istekle gerçekleştiğinde, mutlaka sonucunu verir. 

Bizlerin de en büyük desteği bu süreçte öğrencilerimizden, velilerimizden ve okul 

yönetiminden aldığımız olumlu geribildirimler ve çabalarımızın takdiri olmuştur. Alanda 

çalışan tüm paydaşlarımızın bilgisine sunar, sağlıklı günler dileriz. 

 

       REHBERLİK  SAATİ GÖRÜŞMELERİ.... 

 

 

 

Odak Grup Çalışmaları 
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EK-1:  Veli Bülteni (23-27 Mart Haftası Gönderilmiştir) 

Sayın Velimiz, 

Birçoğumuz için yeni bir deneyim olan “Evden Eğitim Süreci”nin başladığı bu günlerde, 

sisteme alışmak öğrencilerimiz ve sizler için zaman zaman zorlayıcı olabilir. Okulun doğasında var olan 

sınıf ve yüzyüze ders işleme ortamları tamamen aynı şekilde ev ortamına taşınamasa da, evde de 

disiplinli bir çalışma ortamı oluşturmak mümkündür. 

Öğrencilerimizin yaş dönemi özellikleri göz önüne alındığında, bu ortamı oluşturmak için 

sizlerin onlarla birlikte çizeceği sistematik bir çerçeveye ihtiyaçları olduğu farkedilebilir. 

Öğrencilerimize, “sanki okula gidiyormuş gibi” her gün düzenli olarak çalışmalarının oldukça önemli 

katkıları olacağını anlatabilir, onlarla birlikte her gün için yapacakları çalışmaları “asist”i takip ederek 

planlayabilirsiniz. 

İçinde bulunduğumuz günlerin bir tatil dönemi olmadığını, okul zamanında yerine getirmeleri 

gereken sorumluluklarını bir süreliğine evde yapacaklarını vurgulayabilirsiniz. Bu süreci, verimli 

geçirdikleri takdirde, okula döndükleri zaman kendilerini derslere hazır hissedeceklerini, eksik 

tamamlamak yerine öğretilecek yeni konulara odaklanabileceklerini ve okula kolaylıkla adapte 

olabileceklerini anlatabilirsiniz. Bu süreçte yapacakları tüm kaliteli çalışmaların, girecekleri sınavlarda 

başarılı olabilmeleri için altın bir anahtar niteliğinde olduğunu belirtebilirsiniz. 

Öte yandan öğrencilerimizin sosyal ortamlarından uzaklaşmaları sonucunda artan teknoloji 

kullanımlarını denetlemeniz, en azından eğitim sürecine devam edilen saatlerde doğru amaca yönelik 

kullanıldığına emin olmanız önemlidir. Kullanım amacının yanı sıra, teknoloji karşısında zaman 

yönetimi becerisini korumak ve geliştirmek konusunda zorlanmalarının normal olduğunu, bu durumu 

süre tutarak ya da günlük/haftalık hedefler belirleyerek aşabileceklerini onlara aktarabilirsiniz. Bu 

sayede öğrencilerimizin evde disiplinli bir çalışma ortamına sahip olmaları kolaylaşacaktır.  

Sözünü ettiğimiz tüm bu çalışmaları yapmak öğrencilerimizin sorumluluğunda olmakla 

birlikte, sizlerin sağlayacağı destek bu süreçte öğrencilerimizin eğitim sürecinden kopmamaları adına 

katkı sağlayacaktır. Yeni karşılaştıkları bir sistem olması nedeniyle, ilk adım olarak,  onlarla birlikte bir 

günlük çalışma sistemi oluşturmanız yeterli olacaktır. Buna ek olarak, uygun fiziksel koşulları sağlamak 

(huzurlu bir ev ortamı, düzenli yemek ve uyku ortamının sağlanması, kendisine ait bir çalışma 

ortamının olması vb.), öğrencimizin yanında olduğunuzu hissettirmek, duygularını sizinle 

paylaşmasına fırsat vererek eleştirmeden dinlemek bu süreç içinde çocuğunuza verebileceğiniz en büyük 

destek olacaktır. 
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Sizlerin de paylaşmak istediğiniz konular olduğunda, PDR birimimizle e-mail aracılığı ile 

iletişime geçebileceğinizi hatırlatır, hepimiz için sağlıklı ve güzel bir “Evden Eğitim Süreci” olmasını 

dileriz. 

EK-2 Örnek Aktivite Çizelgesi (Öğrencilerimiz için hazırlanmıştır.) 

HAFTALIK AKTİVİTE ÇİZELGESİ 

TARİH (6-10 NİSAN ) HAFTASI 

AKTİVİTELER Yaptım  Yapmadım  

Kitap okudum   

Film/dizi izledim   

Derslerimi düzenli takip ettim   

Ödevlerimi eksiksiz tamamladım   

Arkadaşlarımla iletişim kurdum   

Ailemle zaman geçirdim   

Yemek yaptım   

Spor yaptım   

Yeni bir İngilizce kelime öğrendim   

Yeni bir şarkı dinledim   

Herhangi bir konuda çevrimiçi 

eğitim aldım 

  

Çevrimiçi yapılan bir aktiviteye 

katıldım (müze turu, konser v.b.) 

  

Temizlik yaptım/Odamı 

düzenledim 

  

Resim yaptım   

Çiçek bakımıyla uğraştım   

Gündemdeki haberlere göz attım   

Kendimi yazarak ifade 

ettim/Günlük tuttum 

  

Herhangi bir konuda hiç 

bilmediğim bir bilgi öğrendim 

  

 Öğrendiğim Bilgi: 
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COVID-19 Pandemi Sürecinde Öğrenciler ve Psikolojik Danışman Eğitimcileri ile 

CACREP Yönetimi Arasında Yaşanan Gerginlik: Profesyonel Standartları Korumanın 

Önemi 

 

Dr. Süleyman Akçıl 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 

e-Posta: slymnakcil@gmail.com 

 

Yaklaşık üç aydır dünya gündemini meşgul eden tek bir konu var: KORONAVİRÜS. 

Birçoğumuzun daha önce adını dahi duymadığı bu terim, 2020 Ocak ayında Çin’den gelen 

bulaşıcı hastalık haberlerinin gerek medya, gerekse sosyal medyada daha sık gündeme 

gelmesiyle hayatımızdaki yerini aldı. Hastalığın Çin’de hızla yayılması, vaka ve ölüm 

sayılarının tırmanışa geçmesi ve sonrasında gelen karantina uygulamaları diğer ülkelerde de 

endişe yaratmaya başladı. Nitekim, kıtalararası seyahatin merkezi konumundaki Avrupa’ya 

hastalığın geçiyle birlikte kontrolden çıkması ve dünya üzerindeki tüm ülkelere yayılması 

fazla zaman almadı. Ülkemizde dahil olmak üzere birçok ülke, hastalıkla mücadele etmek 

adına çok ciddi tedbirler alındı, alınmaya da devam ediyor. Hemen hemen her alanda alınan 

bu tedbirlerin başında ise tüm kademelerde yüz yüze eğitime ara verilmesi geliyor. Okullarda 

eğitime ara verilmesi dünya genelindeki tüm öğrencileri olumsuz etkilese de, acaba bu durum 

spesifik olarak ABD’deki psikolojik danışman eğitimi verilen programları nasıl etkilediği 

konusu, ülkemizdeki psikolojik danışmanları da ilgilendirmektedir. ABD’de üzerinde 

durulan konular şu sorularla ilgili olmuştur: 

mailto:slymnakcil@gmail.com
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 Psikolojik danışman eğitimi programlarını akredite eden “The Council for Accreditation 

of Counseling and Related Educational Programs” (CACREP; Psikolojik Danışma ve İlişkili 

Eğitim Programlarının Akreditasyonu Konseyi) bu süreçte nasıl bir tavır sergiledi?  

 Psikolojik danışman eğitimi programları nasıl bir yol izledi?  

 CACREP tarafından akredite edilmiş programlarda okuyan ve özellikle uygulama 

aşamasında olan öğrenciler bu durumdan nasıl etkilendi?  

 

Aşağıda bu sorulara aşağıda cevap bulmaya çalışılmıştır.  

Psikolojik danışman eğitiminin merkezi olarak kabul edilen ABD’de psikolojik 

danışman eğitimi, ülkemizdekinden farklı olarak lisansüstü düzeyde verilmektedir. Psikolojik 

danışman eğitimi veren programlarının kalitesi ise bu programların akredite olup olmadığıyla 

yakından ilişkilidir. Nitekim, akredite olmayan programlardan mezun olan öğrencilerin iş 

bulma olanakları akredite olanlara kıyasla oldukça düşüktür. 1981 yılında kurulan CACREP 

ise psikolojik danışman eğitimi programlarını hem yüksek lisans hem de doktora seviyesinde, 

yaklaşık 40 yıldır akredite etmektedir. Belirlenen standartlar tüm psikolojik danışman eğitimi 

veren programlar için aynı olmakla birlikte, özellikle psikolojik danışma mesleğinin 

profesyonel standartlarına uygun uygulama olanaklarının öğrencilere de sağlanması gerektiği 

özel bir öneme sahiptir. Bu olanakların sağlanması koşuluna mutlak uyum, bu programların 

akredite olabilmeleri için bir temeldir. Nitekim, CACREP psikolojik danışman eğitimi veren 

program öğrencilerinin en az 100 saat ön uygulama (Practicum), sonrasında ise en az 600 saat 

intörnlük (Internship) yapmalarını standartlarında açıkça belirtmiştir. Belirtilen standartlara 

uymayan öğrencilerin akredite bir programdan mezun olması, standartlardan feragat eden 

programların ise akredite olması mümkün değildir. Pekâlâ, CACREP, üzerinde titizlikle 

durduğu bu standartlardan kriz durumlarında vazgeçebilir mi ya da standartlarda esneklik 

gösterebilir mi? Bu sorunun cevabı aslında hem evet hem de hayır. Gelin son iki aydır 

yaşadığımız bu salgın sürecinde, CACREP nasıl bir tavır sergilemiş birlikte bakalım: 

Koronavirüs’ün ciddi bir tehdit olarak hissedilmeye başlanmasıyla birlikte, ABD’deki 

üniversitelerin yönetimleri, Mart başından itibaren yüz yüze eğitimlere ara verdiklerini ve 

çevrimiçi eğitime geçtiklerini duyurmaya başladılar. Sonraki süreçte anaokulları dahil tüm 

kademelerdeki eğitim-öğretim faaliyetlerine geçici süreyle ara verildiği açıklandı. Nisan’ın 

son haftası itibariyle ise ABD’de bulunan 50 eyaletin 34’ü 2019-2020 akademik yılının bahar 

döneminde öğrencilerin artık okullara geri dönmeyeceğini açıkladı. Üniversitelerin çevrimiçi 

eğitime geçmesi, sonrasında okulların eğitime ara vermesi ya da tamamen kapanmasının 
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duyurulması, psikolojik danışman eğitimi programlarında okuyan özellikle son sınıf 

öğrencilerini zor durumda bıraktı. Sosyal hizmetler ve psikoloji gibi programları akredite eden 

kuruluşların, belirlemiş oldukları akreditasyon standartlarında salgın dolayısıyla esneklik 

sağlamış olması, psikolojik danışman eğitimi alan öğrencileri ve haliyle psikolojik danışman 

eğitimcilerini de CACREP’ten de aynı esneklik geleceği şeklinde bir beklenti içine soktu. Fakat 

CACREP beklenen esnekliği göstermediği gibi konuyla ilgili herhangi bir açıklama da 

yapmadı. CACREP sessizliğini korurken Virginia gibi bazı eyalet yöneticileri 600 saat 

yapılması gereken, fakat salgın dolayısıyla bitirilemeyen intörnlük sürelerinin, lisans veren 

kurullar tarafından geçici olarak kabul edilebileceğini hükmüne vardı. Birkaç eyaletin aldığı 

bu karar psikolojik danışman camiasını umutlandırsa da, tüm eyaletleri kapsamaması ve 

CACREP’ten hala bir açıklama gelmemesi nedeniyle endişeleri sürdürmeye devam etti.  

CACREP’ten beklenen açıklamanın gelmemesi üzerine, Dr. Cynthia Miller gibi 

alandaki bazı akademisyenler, CACREP’in standartlarında esnemeye gitmesi için imza 

kampanyası başlatmaya karar verdiler ve bu kampanyalardan CACREP’in de haberdar 

olmasını sağladılar. CACREP’ten talep edilen aslında çok basitti: Salgın dolayısıyla intörnlük 

süresince yeterli saate ulaşamamış öğrencilerin mazur görülmesi ve akademik olarak iyi 

durumda olan öğrencilerin mezun olmalarının önünün açılması. Uzun süre sessizliğini 

koruyan CACREP imza kampanyalarının da etkisiyle uygulama standartlarıyla ilgili ilk 

açıklamasını 28 Mart 2020’de yaptı. Fakat beklenenin aksine CACREP ilginç bir karar alarak 

psikolojik danışman eğitimi programlarındaki ön uygulama ve intörnlük saatlerindeki 

standartlarda herhangi bir değişikliğe gitmeyeceğini açıkladı. Bunun nedenini ise mezun 

olacak öğrencilerin gelecekte yeterliliklerini kanıtlarken, lisans alırken ya da iş bulurken 

problem yaşayabilecekleri olasılığıyla açıkladı. CACREP akredite ettiği programlara duyuru 

yaparak, standartların tümüne – profesyonel mesleki uygulama standartları dahil - mutlaka 

uyulmasını ve makul sınırlar içerisinde programların yaratıcı çözümler geliştirmesini ve 

değişikliklerin kayıt altına alınmak suretiyle kendilerine bildirilmesini istedi. Çevrimiçi 

psikolojik danışmanlığa veya çevrimiçi süpervizyona karşı olmadıklarını, fakat hem 

öğrencilerin hem de süpervizörlerin bu konuda eğitim almış olmaları gerektiğini ve bu 

eğitiminde bağlı bulunulan eyaletteki lisans kurulu tarafından kabul ediliyor olması 

gerekliliği vurgulandı. Canlandırmaların, simülasyonların ve benzeri uygulamaların 

kesinlikle psikolojik danışman eğitimi uygulamalarındaki zorunlu direk saatlerin yerine 

sayılmayacağı bilgisini de verdi. Ön uygulama saatleri eksik olan öğrencilerin normal döneme 

geçtikleri zaman, bu dersi intörnlük yaptıkları dönemde alabileceklerini, fakat öncellikle ön 

uygulama saatlerini doldurmaları gerektiğini belirtti. Ön uygulama aşamasındaki öğrencilere, 
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fazladan psikolojik danışma uygulamaları yaptıklarında, bu saatleri intörnlük sürelerine 

ekleyebilme imkanı da verdi. (Normalde ön uygulama da ne kadar fazla uygulama yaparsanız 

yapın oradaki saatlerinizi intörnlük süresine aktaramıyordunuz.) Bu kriz ortamında akredite 

ettiği kurumların tamamen ya da kısmi şekilde uzaktan eğitime geçmelerini kabul ettiklerini, 

fakat programların ABD Eğitim Bakanlığı’nın konuyla ilgili belirttiği esaslara mutlaka 

uymaları gerektiğini belirtti.  

Yapılan açıklamalar hem psikolojik danışman eğitimi bölümlerindeki öğrencileri hem 

hocaları maalesef tatmin etmedi. Bu nedenledir ki, CACREP’in bu tutumuna yönelik özellikle 

sosyal medyadan çok sert tepkiler gelmeye başladı. CACREP’in bu kriz ortamında 

öğrencilerin yanında olmadığı ve iyi liderlik yapmadığı gibi eleştiriler hem yazılı hem de sözel 

olarak belirtildi. Özellikle okul psikolojik danışmanlığı yüksek lisans programında (track) 

okuyan öğrenciler karara en büyük tepkiyi gösteren grup oldu. Çünkü klinik ruh sağlığı 

psikolojik danışmanlığı (clinical mental health counseling) ya da kariyer psikolojik 

danışmanlığı gibi programlarda öğrenim gören öğrenciler az da olsa çevrimiçi psikolojik 

danışma imkanlarından yararlanmaya başlamış ve saatlerini az da olsa doldurmaya 

başlamışlardı. Oysa tüm okulların kapalı olmasıyla birlikte okul psikolojik danışmanlığı 

öğrencileri böyle bir seçenekten uzak kaldılar ve mezun olamama endişesini çok daha fazla 

hissetmeye başladılar.  

 Beklentiyi karşılamayan bu geçici düzenlemelerin duyurulmasından yaklaşık iki hafta 

sonra CACREP yeni bir açıklama daha yaptı. Bu açıklamasında da akreditasyon 

standartlarındaki uygulamaların minimum saat kriterlerinde herhangi bir değişiklik 

yapmayacağını, fakat eyaletlerdeki lisans verme kurullarının 600 saat süren intörnlükten daha 

azını yeterli kabul etmesi ve eyalet yöneticilerinin bunu resmi olarak onaylaması durumunda 

programlara geçici olarak esneklik tanıyabileceğini açıkladı. Fakat bu esnekliğin sadece 15 

Temmuz 2020’ye kadar geçerli olduğu da vurgulandı. Standartlardaki minimum saatlerden 

daha az saate sahip olan öğrencileri mezun etmeyi planlayan programların, mutlaka 

CACREP’e durumu açıklayıcı rapor hazırlaması ve öğrencilerden bilgilendirilmiş onam 

alması gerektiği de belirtildi. Yapılan açıklama, Virginia gibi daha önce bu yönde karar almış 

eyaletlerdeki psikolojik danışman adaylarını rahatlatırken, diğer eyaletlerde bulunanlar 

öğrenci ve hocalar kendi eyaletlerindeki yöneticiler ve lisans verme kurulları üzerinde benzer 

kararlar alınması yönünde baskı kurmaya başladılar. Ama gelinen süreçte görünen o ki birçok 

eyalet halen bu konuda gereken adımları atmış değil ve öğrencilerin endişeleri devam ediyor.  
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 Sonuç olarak, yaklaşık 40 yıldır psikolojik danışman eğitimi verilen programları 

akredite eden CACREP her anlamda çok ciddi sonuçları olan bir kriz ortamında bile belirlenen 

akreditasyon standartlarından feragat etmeye yanaşmamıştır. CACREP’in bu sert tutumu 

ciddi bir şekilde tartışılmalı ve psikolojik danışman eğitimi veren programları geliştirmeye ve 

akredite etmeye yönelik girişimleri olan diğer ülkeler tarafından örnek alınmalıdır. Şartlar ne 

olursa olsun program kalitesinden ve o programlardan mezun olacak öğrencilerin 

kalitesinden taviz vermemek bir akreditasyon kuruluşunun bu işi ne kadar ciddiye aldığının 

göstergesidir. Yeteri kadar uygulama deneyimi olmayan bireylerin, psikolojik danışman 

olarak hizmet etmemesi gerektiğini CACREP takındığı tutumla göstermiştir. Nitekim, eyalet 

bazında alınan kararlar doğrultusunda gösterilen esneklikte bile, öğrencilerden 

bilgilendirilmiş onam alınması gerektiği belirtilmiş ve öğrencilerin ileride eksik saatlerden 

dolayı mağdur olabilecekleri özellikle vurgulanmıştır. Alanda çalışan profesyoneller olarak 

tüm bu gelişmelerden üzerimize düşen payı almalı ve programlarımızın kalitesini arttırmaya 

yönelik atılacak olan akreditasyon adımlarında CACREP’in sergilediği ciddi tavrı her zaman 

hatırlamalıyız.  
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Sınav Kaygısıyla Baş Etme: Bir Psiko-Eğitsel Grup Rehberliği Uygulama Örneği 

 

Psk. Figen TÜFEKÖZDEMİR SARIOĞLU 

Bornova Anadolu Lisesi/İZMİR 

E-posta: ftufekozdemir@gmail.com 

 

Okullarımızda yapılandırılmış, birden fazla oturuma sahip, süreklilik gerektiren 

psiko-eğitim grup çalışmaların yapılması okul sistemi içerisinde bir takım zorlukları 

barındırmaktadır. Çalışma süresinin uzunluğu, grup çalışmasının yürütülebileceği fiziksel 

ortamın uygunluğu, çalışmanın hangi zaman diliminde yapılabileceği, okul psikolojik 

danışmanı başına düşen öğrenci sayısının fazlalığı, grubu toparlayabilme, grup için 

planlanmış saatte ortaya çıkan acil işler veya resmi toplantılar, branş öğretmenlerinin bakış 

açıları, okul yönetiminin desteği v.b. etkenler grup çalışmalarının planlanmasını ve 

sürdürülmesini zorlaştırmaktadır. Bu makalede üniversite sınavına hazırlanmakta olan 12. 

sınıf öğrencileriyle uygulanan sınav kaygısıyla baş etme becerilerinin kazandırılmasının 

hedeflendiği, yedi oturumdan oluşan yapılandırılmış psiko–eğitim grup rehberliği 

uygulamasına yer verilmiştir. Aşağıda grup rehberliğinin amacının belirlenmesi, planlanması, 

uygulama süreci, oturumların içeriği, karşılaşılan zorluklar ve üretilen çözümler, 

uygulamanın sınırlılıkları ve güçlü yanları hakkında bilgiler verilmiştir.  

Hazırlık 

Lise son sınıf öğrencilerinin eğitim-öğretim yılı sınav sistemi ile çepeçevre sarılmıştır. 

Öğrenciler yaz aylarından itibaren yoğun bir şekilde sınava hazırlık atmosferine 
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girmektedirler. Mevcut sınav sistemimizde üniversite eğitimine devam edebilmek bu sınavda 

elde edilecek sıralamayla doğrudan ilişkilidir. Öğrenciler hem bu sınavı kazanmakla ilgili 

güçlü bir istek duymakta hem de sınavın sonucunda başarısız olmakla ilgili yoğun bir kaygı 

hissetmektedirler. Sık değişen sınav sistemi, sınava başvuran kişi sayısındaki artış, her sene 

giderek artan rekabet, öğrencileri elemeye dönük sistem, öğrencinin günlük hayatının büyük 

bir bölümünü kaplayan sınava hazırlık süreci, yani tüm bu zorlu koşullar sınav kaygısını 

tetikleyici olmaktadır. Bu süreç içerisinde 12. sınıf öğrencileri için ön plana çıkan rehberlik 

ihtiyaçlarından birisi, sınav kaygısı ile baş etme becerilerinin geliştirilmesi olarak ortaya 

çıkmaktadır. Rehberlik servisinde öğrencilerle yapılan görüşmeler, sınıf rehber öğretmenleri, 

12. sınıfların derslerine giren branş öğretmenlerinin geri dönütleri de bu durumu 

doğrulamaktadır. Bu geri dönütlerden yola çıkarak, bu ihtiyaca yönelik olarak bir çalışma 

planlama ihtiyacı doğmuştur.  

Okulda sorumlu olunan 12. sınıf öğrenci sayısı 382’dir. Bu öğrenciler toplam 12 şubede 

eğitimlerine devam etmektedirler. Öncelikle kaygı düzeyi yüksek öğrencileri belirleyerek bir 

çalışma yapılması düşünülmüştür. Sınav Kaygısı Ölçeği (Baltaş 2004) tüm sınıflarda 

uygulanmış, uygulamanın sonuçları öğrencilerle beraber değerlendirilmiş ve birçoğunun 

sonuçları bir veya birden fazla alanda yüksek bulunmuştur. Test sonuçlarına göre öğrencilerin 

her biri ile bireysel olarak bu süreci yürütmek, taleplerini karşılamak mümkün 

görünmemektedir ve emek/zaman açısından ekonomik değildir. Bazı öğrencilere ulaşmayı 

sağlayabilir ancak tüm talebi karşılamak mümkün olmayabilir. Bu nedenle grup rehberliği 

yapmanın daha etkili olacağı düşünülmüştür. Psiko-eğitim grup rehberliğinin oturumları 

konusunda hazırlık yapılmış ve yedi oturumluk süreç yapılandırılmıştır. Yapılacak grup 

çalışmasıyla ilgili tüm sınıflarda duyuruya çıkılmış ve ön bilgilendirme yapılmıştır. Grup 

çalışmasına katılım gönüllülük ilkesi ile belirlenmiştir. Katılım sağlamak isteyen tüm 

öğrenciler dahil edilmişlerdir. Çalışmaya gönüllü olarak katılmak istediği tespit edilen öğrenci 

sayısı 12 ayrı şubeden toplam 87 olarak belirlenmiştir.  

Çalışmanın planlanması ile ilgili yapılanlar  

Okul saatleri dışındaki bir zaman diliminde grupları toparlamak mümkün olmamıştır. 

Öğrenciler ders saatleri bittiğinde dershane/etüt çalışmalarına, yetiştirme kurslarına 

katılmaktadırlar veya bazıları servis ile okul çıkışında ayrılmaktadırlar. Bu nedenle çalışmanın 

okul saatleri dışında yapılması mümkün olmamıştır. Çalışmanın ders saatleri içinde 

planlanmasına karar verilmiştir. Katılmak isteyen öğrenci sayısının fazlalığı ders saatleri 

içinde planlamaya gidilmesine; bu nedenle grupların her şubenin kendi öğrencileriyle 
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oluşturulmasına karar verilmiştir. Bu süreç öğrenciler ile de paylaşılmış, öğrenciler grupların 

kendi sınıf arkadaşlarıyla oluşturulmasını uygun bulmuşlardır. Açılacak grup sayısı şube 

sayısı kadar olmuştur. Her sınıf için bir grup oluşturulduğundan grup içindeki öğrenci sayıları 

da farklılık göstermiştir. En küçük grup 4 kişi olurken en büyük grup kişi sayısı 12 olarak 

ortaya çıkmıştır. Çalışmanın hangi ders saatleri içerisinde yapılabileceği de titizlikle 

değerlendirilmiştir. Uygun olan sınıflarda rehberlik saatleri kullanılmış, rehberlik saatinin 

uygun olmadığı durumlarda; öğrencilerin gireceği sınava kaynaklık etmeyen ders saatleri 

seçilmiştir. Ders saatleri belirlenirken öğrencilerin de görüşleri alınmıştır. Uygulamanın 

yapılacağı ders saatlerine giren sınıf rehber öğretmenleri ve branş öğretmenleriyle görüşülerek 

izinleri alınmış, kabul eden öğretmelerin ders saatlerine grup çalışması yerleştirilmiştir. 

Çalışmanın planlanmasının her aşamasında 12. sınıflardan sorumlu müdür yardımcısı ve okul 

müdürü ile görüşülmüş, bilgi ve onayları doğrultusunda sürece devam edilmiştir. Tüm 

grupların çalışma saatleri belirlendikten ve haftalık programa yerleştirildikten sonra, okul 

müdürüne sunulmuş ve onayı alınmıştır.  

Oturumlar haftada bir gün bir ders saati (40 dakika) olarak planlanmıştır. Oturumun 

sonlandırılması zaman zaman teneffüs saatine sarkmıştır. Oturum süreleri 40 – 50 dakikadır. 

Oturumlar rehberlik servisinde gerçekleştirilmiştir. Rehberlik servisinde grup çalışmasına 

katılan öğrencilerin ders öğretmenlerine çalışmada bulunduklarını gösterir belge 

gönderilmiştir. Öğrencilerin grup çalışmalarına katılımı takip edilerek, okul yönetimine 

haftalık bilgi verilmiştir.  

Öğrencilerin velileri yapılan çalışmayla ilgili bilgilendirilmişlerdir. Ayrıntılı bilgi 

almak isteyen, çocuğunun kaygı durumuyla ilgili görüşmek isteyen velilerle detaylı 

görüşmeler bireysel olarak yapılmıştır. Oturumlar süresince öğrenciler gözlenmiştir. 

Profesyonel desteğe ihtiyacı olduğu düşünülen öğrencilerin velileriyle görüşülerek 

yönlendirmeleri yapılmıştır. Grup içerisinde kendini rahatlıkla ifade edemeyen veya bireysel 

olarak görüşme ihtiyacı bulunan öğrencilerle, randevu ayarlanarak bireysel görüşmeler 

yapılmıştır. 

Öğrencinin herhangi bir oturuma katılamaması halinde; aynı çalışmanın yapılacağı bir 

başka sınıfın oturumuna katılmak isteyip istemediği sorulmuş, katılmak istiyorsa ve gireceği 

grup da buna izin veriyorsa telafi etmesi sağlanmıştır. Okul sistemi kaynaklı (gezi, proje, 

tören, etkinlik vs.) birden fazla öğrencinin grup çalışmasına katılamayacağı durumlarda 

grubun da onayı ile çalışmanın zamanı ertelenmiş veya telafi oturumu yapılmıştır. 

Okulumuzda sınavların yapıldığı iki hafta oturumlara ara verilmek zorunda kalınmıştır. 
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Oturumların içerikleri 

Birinci oturum temel bilgilendirme içerikli oturumdur. Bilgilendirmenin sonunda 

öğrencilerle grup kuralları konuşulmuştur. Çalışmanın süreci, ödevlendirmelerin olacağı, 

sürekliliğin önemi aktarılmıştır. Oturumun sonunda, çalışmanın çerçevesi iyice 

anlaşıldığında, devam edip etmek isteyip istemedikleri sorulmuştur. Çalışmaya katılan 87 

öğrenciden 81’i devam etmek istediğini söylemiştir. Devam etmek istemeyen altı öğrenci 

bilgilendirme oturumuyla kendilerindeki durumun sınav kaygısı olmadığını, bilgilendirme 

çalışmasının anlamlandırma süreçlerine katkı sağladığını belirtmişlerdir.  

Oturumların içerikleri satırlar halinde aşağıda verilmiştir. 

1. Oturum: (Gökkaya 2009) 

Kaygı nedir? Kaygı duygusunun temel özellikleri? Kaygı yararlı olabilir mi? 

Sınav kaygısı nedir? Sınav kaygısının nedenleri neler olabilir? 

Sınav kaygısının sebep olduğu duygular nelerdir? Sınav kaygısının belirtileri nelerdir? 

Sınav kaygısıyla baş etme becerileri 

Grup kuralları, çalışmalarda süreklilik, ödevler ve grup çalışma saatlerinin gözden 

geçirilmesi 

2. Oturum: (Gökkaya 2009; Sorias 2009; Sorias, Bildik ve Tekinsav Sütçü, 2013) 

Bedenime neler oluyor? Duygularla ilişkili bedensel değişiklikleri fark etme 

Doğru nefes alma ve gevşeme egzersizleri 

Ödevlendirme 

3. Oturum: (Beck 2018; Gökkaya 2009; MEB/UNICEF 2001; Sorias 2009; Sorias, Bildik ve 

Tekinsav Sütçü, 2013; Türkçapar 2012)  

Ödevlerin görüşülmesi 

Zihinsel gevşeme egzersizi ( imajinasyon) (Güvenli yer)  

Düşünceleri belirleme, düşünce ( iç konuşma ) nedir? 

Farklı düşünceler = Farklı duygu ve davranışlar 

Otomatik düşünceleri fark etmekle ilgili egzersizler 
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Ödevlendirme (Gevşeme egzersizleri, endişe günlüğü) 

4.Oturum: (Beck 2018; Gökkaya 2009; Sorias 2009; Sorias, Bildik ve Tekinsav Sütçü, 2013; 

Türkçapar 2012)  

Ödevlerin görüşülmesi 

Olumsuz düşüncelerin yakalanması, düşünceleri Sokratik sorgulama 

Olumsuz düşünceleri değiştirme. Gerçekçi ve olumlu düşünce bulma 

Ödevlendirme (Tırtılı kelebeğe çevirme, düşünce değiştirme tablosu) 

5.Oturum: (Beck 2018; Gökkaya 2009; Sorias 2009; Sorias ve Tekinsav 2013; Türkçapar 2012)  

Ödevlerin görüşülmesi, kazanılan becerilerin uygulamalarının görüşülmesi 

Olumsuz düşüncelerin yakalanarak değiştirilmeye devam etmesi 

Basit bilişsel stratejiler (Dikkatini başka noktalara odaklama, düşünceleri durdurma, anahtar 

işaret belirleme, slogan/motto belirleme) 

Ödevlendirme (Slogan/motto belirleme, anahtar işaret belirleme, beceri kazanım ve 

uygulama tablosu) 

6. Oturum: 

Ödevlerin görüşülmesi 

Çalışma alışkanlıklarının gözden geçirilmesi, fiziksel egzersiz 

Ödevlendirme   

7. Oturum: 

Ödevlerin görüşülmesi 

Kazanımların değerlendirilmesi, vedalaşma ve kapanış 

 

Program değerlendirme çalışmaları 

Her oturumun başında bir önceki oturumda edinilen becerilerin uygulanıp 

uygulanamadığı görüşülmüştür. Çalışma süresince verilen ödevlerle, öğrencilerin 

öğrendikleri becerileri hayatlarına geçirip geçiremedikleri izlenebilmiştir. Öğrenciler okul 
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sınavları veya deneme sınavlarında, grup çalışmalarında öğrendikleri becerileri uygulama 

fırsatı bulabilmiştir. Kapanış oturumunda öğrencilerle çalışmanın genel değerlendirmesi 

sözlü olarak yapılmıştır. Öğrenciler katıldıkları psiko-eğitim grup çalışmasından 

faydalandıklarını, sınav esnasında kullanabilecekleri beceriler kazandıklarını dile 

getirmişlerdir. Yaz dönemi üniversite tercihlerinde üçüncü bir değerlendirme fırsatı daha 

yakalanmıştır. Tercih döneminde okula gelen ve psiko-eğitim grup çalışmasına katılan hiçbir 

öğrenciden sınav esnasında kaygısını yönetemediğine dair geri dönüt alınmamıştır.   

Çalışmanın sınırlılıkları 

Grup çalışmaları Ekim ayının başında başlamıştır. Yedi oturum olarak hesaplanan 

çalışmaların tamamlanması Ocak ayının ortasını bulmuştur. Okul sisteminin faaliyetleri (sınav 

dönemleri, törenler, konferanslar, deneme sınavları, projeler, geziler v.b.), sürecin 

planlanandan daha uzun sürede tamamlanmasına neden olmuştur. Yedi oturum olarak 

planlanan çalışma bazı sınıflarda sekiz oturuma uzamıştır. Sekizinci oturuma uzayan 

grupların, kişi sayısının daha fazla olduğu gruplar olduğu gözlenmiştir. Kişi sayısının çok 

olması, doğal olarak paylaşımların daha fazla sürmesine, etkinliklere ayrılan sürelerin 

sarkmasına neden olmuştur. Çalışmalar sırasında dikkat çeken bir başka durum ise, 

öğrencilerin kayıt tutmalarını veya form doldurmalarını gerektiren ödevler konusunda 

isteksizlikleridir. Bu tip ödevleri eksik, yarım yapmalarının gerekçesini, tempolarının çok 

yüksek olmasına, yazacak zamanlarının kalmamasına bağlamışlardır. Grup çalışmalarının 

zorlayıcı olan taraflarından birisi, aynı anda açılan grup sayısının 12 olmasıdır. Bu rehberlik 

servisinin rutin işleriyle birlikte tempoyu ve iş yükünü çok artırmıştır. Grupların yarısı birinci 

dönem, yarısı ikinci dönem açılarak denenebilir. Ancak bu uygulama bazı riskleri 

barındırmaktadır. Birincisi, 12. sınıf öğrencileri ikinci dönem mevcut devamsızlık haklarını 

daha yoğun kullanmaktadırlar. Bu nedenle grupları toparlamak veya sürekliliği sağlamak zor 

olabilir. İkinci sebep ise grupların ikinci döneme kalması öğrencilerin isteğini kırabilir, 

yaklaşan sınavın baskısı arttığı için ihmal edildiklerini hissedebilirler. Ayrıca öğrencilerin 

edinilen becerileri günlük yaşamlarına aktarmak için deneyimleme zamanları yeterli 

gelmeyebilir. Bu çalışmanın eksikliklerinden birisinin yarı deneysel bir desene göre 

değerlendirme olduğu söylenebilir. Çalışmaya dair değerlendirmeler sözlü ve gözlemsel 

edinilmiştir. Bir ön test - son test uygulanarak veya bir ölçek kullanılarak, çalışmanın etkileri 

sayısal olarak da ölçülebilir.  
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Çalışmanın güçlü yönleri  

Yapılan psiko-eğitim grup rehberliği çalışmasının en güçlü yönlerinden biri çok sayıda 

öğrenciye ulaşabilmiş olmaktır. Çok sayıda öğrenciyle birlikte yürütülen ve düzenli olarak 

öğrencilerin izlenebildiği bir atmosferde olmak, aynı zamanda bireysel olarak desteğe ihtiyacı 

olan öğrencileri de gözden kaçırmamamızı ve tedbir alabilmemizi sağlamıştır. Öğrencilerin 

rehberlik servisiyle bağlarının güçlendiği gözlenmiştir. Bu çalışmadan önce rehberlik servisine 

görüşmek için başvurmayan bazı öğrencilerin, yardım almak için rehberlik servisinden 

randevu aldıkları gözlenmiştir. Öğrenciler sadece sınav kaygısı anında değil, hayatlarının 

farklı dönemlerinde yaşayacakları stres, kaygı ve öfke gibi zorlu yaşam olayları karşısında 

kullanabilecekleri beceriler edinmişlerdir. Akran öğrenmesi ve desteğinin gücü hissedilmiştir. 

Öğrenciler benzer duygu ve düşünceleri paylaştıklarını görmüşler, yalnız olmadıklarını fark 

etmişlerdir. Benzer şeyleri düşünen, yaşayan, hisseden bir arkadaşın, diğer bir arkadaşına 

çeşitli öneriler sunması ya da farklı bakış açılarıyla olayları değerlendirmesi güçlendirici 

olmuştur. 

 Sonuç olarak, okul sistemi içerisinde yürütülen psiko-eğitim gruplarının uygulaması 

tüm yönleriyle ortaya konmuştur. Umarım bu uygulama alanda çalışan meslektaşlarım için 

aydınlatıcı özellikler taşır.  
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Gelecekte toplumu oluşturacak yapıtaşları olarak değerlendirilen çocukların biyolojik, 

sosyolojik, fizyolojik ve psikolojik gelişimleri oldukça önem arz etmektedir. Bu süreçte 

çocuklar her ne kadar bağımsız bir varoluşa sahip olsalar da sevgiye, ilgiye ve korunmaya 

muhtaç bireyler olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Çocukluk döneminde karşılaşılacak en önemli 

sorunlardan birisi de çocukların ihmal ve istismar edilmeleridir. Dünya Sağlık Örgütü (1999, s. 

15) çocuk istismarını “çocuğa yönelik sorumluluk, güven ya da güç ilişkisi bağlamında çocuğun 

sağlığına, hayatta kalmasına, gelişimine ya da onuruna gerçek ya da potansiyel zarar verilmesi 

ile sonuçlanan her türlü fiziksel ya da duygusal kötü muamele, cinsel istismar, ihmal ya da 

ihmalkâr davranış veya ticari ya da sömürü davranışları” şeklinde tanımlamaktadır.  

Çocuk istismarının bir türü olarak ele alınan cinsel istismar ise çocuğun cinsel haz için 

kullanılmasıdır. Bu durum çeşitli şekillerde (oral, anal veya genital) ve sıklıkta (bir olay - 

sürekli) olabilir (Thompson, Rudolph ve Henderson 2004). Çocuk cinsel istismarının doğrudan 

(cinsel ilişkide bulunma, cinsel ilişkide bulunma girişimi, oral ya da anal cinsel ilişkide 

bulunma, cinsel organla doğrudan temas etme veya çocuğun fuhuş için kullanılması) veya 

dolaylı (teşhircilik, çocukların yetişkinlerin cinsel aktivitelerine ya da pornografiye maruz 
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bırakılması ve ya cinsel organla kıyafetler üzerinden temas etme) olarak karşımıza çıkabileceği 

bildirilmektedir (Gelfand ve Drew, 2003; Putnam, 2003).  

Çocuk cinsel istismarının yaygınlığı 

Çocukların cinsel istismarı, istismar türleri içerisinde saptanması en zor olan tür olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Wurtele (2009) bu durumun üç nedeni olduğunu ifade etmektedir. 

Bunlardan birincisi istismarın temas içermeyen ya da zorlayıcı fiziksel temas içeren farklı 

şekillerde gerçekleştirilmesidir. İkincisi cinsel istismar gizli olarak meydana gelen ve zaman 

zaman fiziksel iz bırakmayan gizemli bir suçtur. Üçüncü olarak ise mağdur olan çocukların 

farklı bilişsel ve dil gelişimi aşamasında olmaları nedeniyle çocukların istismara uğrayıp 

uğramadıklarını açıklamalarının etkilenmesidir. 

Cinsel istismarın toplumda sık rastlanan bir durum olmasına karşın çoğunlukla gizli 

kalması ise olayın farklı bir boyutudur. Aktepe (2009), istismarın neden olduğu suçluluk ve 

utanç gibi duygular nedeniyle çoğunlukla sır olarak saklandığını ve gerçek istatistiksel verilere 

ulaşılamadığını belirtmektedir. Bununla birlikte cinsel istismarın sıklığı ile ilgili yurtdışında ve 

yurt içinde yapılan araştırmaların incelendiğinde şu sonuçlar ile karşılaşılmıştır:  

Finkelhor (1994), cinsel istismarın yaygınlığını incelediği meta analiz araştırmasında 

cinsel istismara uğrama oranının kadınlar için %7-36 erkekler için % 3-29 aralığında olduğunu 

bildirmiştir. Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi ve Lozano (2002) Dünya Sağlık Örgütü için 

hazırladıkları raporda yetişkinlerden topladıkları verilere göre cinsel istismara uğrama oranının 

kadınlar için %20 iken bu oranın erkeklerde %5-10 arasında olduğunu bildirmişlerdir. 

Stoltenborgh, Bakermans-Kranenburg, Alink ve Ijzendoorn (2014) meta analiz çalışmalarında 

dünya çapında yapılan 244 araştırmayı incelemişlerdir. Çalışma sonuçlarına göre tüm dünyada 

cinsel istismar yaygınlığını % 12.7 (kızlar için %18 erkekler için % 7.6) olarak tespit 

etmişlerdir. Ülkemizde ise; Zoroğlu, Tüzün, Şar, Öztürk, Eröcal Kora ve Alyanak (2001) 839 

lise öğrencisi ile yaptıkları çalışmada katılımcıların %10.7’de cinsel istismar (ensest % 4.4) 

durumu bildirmişlerdir. Araştırmacılar cinsel istismar ve ensestin kızlarda anlamlı olarak daha 

yüksek bulunduğunu saptamışlardır. Kaya ve Çeçen-Eroğul (2013) Gaziantep’te yürüttükleri 

çalışmada Çocukluk Örselenme Yaşantıları Ölçeği ile elde ettikleri bulgulara göre çalışmaya 

katılan ergenlerin %28’i daha önce cinsel istismar deneyimi yaşadıklarını bildirmişlerdir. 

Alanyazındaki araştırma sonuçları incelendiğinde cinsel istismarın yaygınlığının %10 civarında 

olduğunu; kızların (%20) erkeklere (%7) göre daha fazla istismara maruz kaldıkları 

söylenebilir.      
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Çocuk cinsel istismarının belirlenmesi 

Cinsel istismar için riskli durumların belirlenmesi yapılabilecek çalışmaları için önem 

arz etmektedir. Polat (2007), cinsel istismar için belirtilen bazı risk faktörlerini şu şekilde 

sıralamaktadır: Altı yaş civarında ve kız çocuğu olan, arkadaş çevresi olmayan, aile içinde ve 

okulda sorunlar yaşayan, izole olmuş veya fonksiyonsuz bir ailede yaşayan, kız ise biyolojik 

babalarından ayrı yaşamakta olan, ailesinde alkol ve uyuşturucu kullanımı olan, annesi genç bir 

erkekle evli olan, benlik algısı düşük olan, yetişkinlerle aynı odayı paylaşan, ebeveynlerinin 

geçmişinde cinsel taciz ve istismar bulunan, düşük zeka ve eğitim düzeyine sahip olan, 

ebeveynlerinin geçmişinde intihar veya suç girişimi bulunan, cinsel eğitimi cezacı bir tutumla 

kazandırılan çocuklar. Yine çocuğun cinsel istismarına dair karşılaşılan risk faktörlerinden 

birisi de yaygın tutum ve inançlardır. Bu inançlardan bazıları Sanderson (2010) tarafından şu 

şekilde sıralanmıştır:  

 Çocuk cinsel istismarı insanların sandığı kadar yaygın değildir. 

 Çocuk cinsel istismarı sadece belli toplumlarda, kültürlerde ve sınıflarda görülür. 

 Benim çocuğum cinsel istismar riski altında değildir. 

 Çocuğu cinsel olarak taciz eden, yabancılardır. 

 Çocuk cinsel istismarcıları kolayca tanınabilir. 

 Çocuk cinsel istismarcıları, deli, kötü ya da iç karartıcı kişilerdir. 

 Çocuklarımızı korumanın tek yolu, çocuk cinsel istismarcılarını afişe etmek ve 

utandırmaktır.  

 Okul öncesi dönemdeki çocuklar, cinsel istismar riski altında değildir.  

 Çocukların cinsel istismar dâhil birçok şey hakkında zengin hayal güçleri ve fantezileri 

vardır.  

 Çocuklar cinsel istismar hakkında yalan söylerler.  

 Cinsel istismara uğrayan çocuklar bunun yanlış olduğunu bilirler ve istismarı anlatırlar. 

 Anne babalar ve yetişkinler bir çocuğun cinsel istismara uğradığını anlayabilirler. 

 Çocukları korkutmamak için onlara cinsel istismardan bahsetmemeliyiz. 

Bununla birlikte burada belirtilen risk faktörleri bu şartları taşıyan çocukların 

kesinlikle cinsel istismara uğrayacakları anlamına gelmemekte olup; aynı zamanda bu risk 

faktörlerini taşımayan çocuklarında cinsel istismara uğrama olasılığı bulunmaktadır. Bu 

nedenle risk faktörlerinin dikkatli değerlendirilmesi yerinde olacaktır.  
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Çocuk Cinsel İstismarın Etkileri 

Wurtele (2009) çocuk cinsel istismarını kurbanı, aileleri, toplulukları ve toplumu 

olumsuz etkileyen geniş çaplı sosyal bir problem olarak değerlendirmektedir. Çeçen-Eroğul ve 

Kaf Hasırcı (2013) cinsel istismarın nedenlerini karmaşık olarak nitelendirirken, sonuçlarını ise 

kısa ve uzun vadede bireyin yaşam kalitesini ve yaşam doyumunun olumsuz etkilemesine neden 

olan, toplumun her kesimini ilgilendiren ciddi bir sosyal problem olarak değerlendirmişlerdir. 

Bu açıdan ele alındığında cinsel istismarın etkilerinin sadece kurbanla sınırlı kalmayacağı; hem 

kurbanın ve hem de istismarcının ailelerini, toplulukları ve toplumu etkileyen sonuçları olacağı 

söylenebilir. Bununla birlikte Wenar (1994) cinsel istismarın en çok gözlenen etkilerinin 

korkular, travma sonrası stres bozukluğu, davranış problemleri, cinselleştirilmiş davranışlar ve 

özgüven düşüklüğü olarak bildirirken; Amado, Arce ve Heraiz (2015), cinsel istismarın etkileri 

ile ilgili yaptıkları derleme çalışmasında cinsel istismar mağdurlarının normal bireylere göre 

anlamlı şekilde daha fazla kaygı bozukluğu, depresyon, fobi, sosyal fobi ve panik bozukluk 

yaşadıklarını bildirmektedirler. 

Çocukları Cinsel İstismardan Korunmaya Yönelik Yapılan Çalışmalar 

Alanyazın incelendiğinde çocukların cinsel istismar ve bundan korunma ile ilgili çok 

az şey bildikleri anlaşılmaktadır (Wurtele ve Kenny, 2010). Wurtele ve Owens (1997) 406 

çocukla yaptıkları çalışmada yaşları 3,5 ile 5,5 arasında değişen çocukların sadece % 38’inin 

kötü dokunuşları doğru tanımlayabildiklerini; geri kalan kısmın ise cinsel istismar içerikli 

dokunuşları kabul edilebilir olarak tanımladıklarını bildirmektedirler. Aynı araştırmada 

çocukların yarısının cinsel istismarın kendilerinin suçu ve hatası olduğunu ve sadece birkaç 

katılımcının cinsel istismar içerikli dokunuşları bildirebileceklerini düşündüklerini 

bulmuşlardır. Zhang, Chen, Feng, Li, Zhao ve Luo (2013) Çin’de yaptıkları araştırmada 3-5 yaş 

arasındaki çocukların yarısından azının istismarcıların tanıdıkları kişiler olabileceğini 

bildiklerini, % 25’inin ise baş etme becerilerine (hayır diyebilme ve oradan uzaklaşma) sahip 

olduklarını ifade etmişlerdir.  

İstismarın önlenmesi yönelik çalışmalar; henüz istismara uğramamıș çocuk ve ergenler 

için; bunun yanında geçmişlerinde istismar yaşantısı olan çocukların yeniden istismara 

uğramaması için son derece önemli bir yaklaşımlardır. Çeçen (2007), çocuk cinsel istismarını 

önleme yollarını üç başlıkta incelemektedir. Birincil düzey çalışmaların okullarda ve risk 

altındaki çocuklara yönelik hazırlanacak programlarla, cinsel istismara ilişkin bilgilendirilerek, 

istismara maruz kalınma olasılığına karşı çocuğun bilgi ve beceri açısından güçlendirilmesini 



96 

içermektedir. İkincil düzey çalışmalar, toplumda cinsel istismar açısından risk faktörlerinin ve 

gruplarının belirlenmesi, cinsel olarak istismar edilen çocuğun sistem içerisinde yaşadığı 

güçlük ve stres kaynaklarının giderilmesi, güvenliğinin sağlanması, çocuğun korunması ve 

güçlendirilmesi için gereksinim duyulan yasal düzenlemeleri içerir. Üçüncü düzey çalışmalar 

ise cinsel istismar mağduru çocukta ortaya çıkabilecek kısa ve uzun süreli etkilerin 

azaltılmasına yönelik, daha çok klinik düzeyde iyileştirici çalışmaları içermektedir. 

Cinsel istismarın önlenmesinde en çok kullanılan yöntem ise Amerika Birleşik 

Devletleri ve Kanada gibi gelişmiş ülkelerde düzenli bir şekilde kullanılan ve bireylerin küçük 

yaşlardan başlayarak cinsel istismardan korunabilmeleri ile ilgili “kişisel güvenlik” ya da “iyi 

dokunuş kötü dokunuş” gibi farklı isimler altında yer alan okul temelli psiko-eğitimi 

programlarıdır. Psiko-eğitim programları aracılığıyla çocuklarda istismar içerikli cinsel 

davranışlar ile ilgili bilinç, bilgi ve farkındalığın arttırılması yoluyla kişisel güvenlik ve başa 

çıkma becerileri arttırılarak istismar edilme ihtimallerinin azaltılabileceği ifade edilmektedir 

(Kenny, Capri, Thakkar-Kolar, Ryan ve Runyon, 2008). Alanyazındaki programlar 

incelendiğinde cinsel istismarın önlenmesinde bu tip psiko-eğitim programlarının kullanılması 

yönünde bir eğilim olduğu görülmektedir. Bu programların temel içeriği daha çok kişisel 

güvenlik kuralları, iyi dokunuş/kötü dokunuş, iyi sır/kötü sır, hayır diyebilme, sınırlar, 

yabancıları tanıma, yabancılarla konuşma ve istismar durumlarını bildirme gibi başlıklardan 

oluşmaktadır. Alanyazın incelendiğinde bu programların cinsel istismardan korunmaya yönelik 

bilgi ve beceri düzeylerinde artış sağladığı pek çok araştırmada belirtilmektedir (Chen, Fortson 

ve Tseng, 2012; Crowley, 1989; Daigneault, Hébert, McDuff ve Frappier, 2012; Dalea, 

Shanleya, Zimmer-Gembecka, Linesb, Pickeringb ve Whitea, 2016; Del Campo Sánchez ve 

López Sánchez, 2006; Hazzard, Webb, Kleemeier, Angert ve Pohl, 1991; Hébert, Lavoie, 

Piche´ ve Poitras, 2001; Hurtado, Katz, Ciro, Guttfreund ve Nosike, 2014; Kolko, Moser ve 

Hughes, 1989; Kraizer, Witte ve Frye, 1989; Saslawsky ve Wurtele, 1986; Snyder, 1986; Tutty, 

1997).   

Cinsel istismardan korunmaya yönelik programlar günümüzde yaygınlaşmakta ve 

farklı ülkelerde ve farklı kültürlerde de uygulanmaktadır. Bu noktada cinsel istismardan 

korunmaya yönelik programların adapte edilmesi, geliştirilmesi ve uygulanması noktasında 

dikkat edilmesi gereken nokta ise kullanılacak programın kültüre göre farklı özellik taşıyıp 

taşımamasıdır. Programların genel içeriği incelendiği zaman pek çok programın benzer 

özellikler gösterdiği anlaşılmaktadır (kişisel güvenlik kuralları, iyi dokunuş/kötü dokunuş, iyi 

sır/kötü sır, hayır diyebilme, sınırlar, yabancıları tanıma, yabancılarla konuşma ve istismar 
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durumlarını bildirme vb). Araji, Fenton ve Straugh (1995) yaptıkları araştırmada uyguladıkları 

programın etkilerinin öğrencilerin cinsiyetleri ya da sosyo-ekonomik durumlarına göre farklılık 

göstermediğini bildirmişlerdir. Morris, Kouros, Janecek, Freeman, Mielock ve Garber (2017) 

ise yürüttükleri çalışmada 1 ile 6. sınıf arasında öğrenim gören 1177 çocuğa ulaşmışlardır. 

Çalışma sonucunda programın etkisinin cinsiyet ya da etnik kökene bağlı olarak değişmediğini; 

programın düşük gelir düzeyindeki ve cinsel istismar vakalarının daha sık rastlandığı 

topluluklarda daha etkili olduğunu bulmuşlardır. Bu sonuçlar cinsel istismardan korunmaya 

yönelik programların farklı sosyo-ekonomik düzeydeki ve kültürlerdeki öğrencilerle 

uygulanabileceğini düşündürmektedir.  

Sonuç olarak cinsel istismardan korunmaya yönelik psiko-programlarının çocuklara 

istismar olan ve olmayan durumları ayırt etmeyi öğrettiği, bilgilerini ve kişisel güvenlik 

becerilerini arttırdığı söylenebilir. Bu süreçte bunu olumsuz etkiler yaratmadan yapabildikleri 

görülmektedir. Ayrıca çocukların bu bilgileri gerçek hayatta kullanabildiklerine dair bazı 

bulgular vardır. Bu durum cinsel istismardan korunma programlarının cinsel istismarın 

önlenmesinde önemli bir rol oynadığını düşündürmektedir.  

Son yıllarda ise cinsel istismardan korumaya yönelik programların sadece öğrencilere 

yönelik değil aynı zamanda öğretmenlerin ve ebeveynlerin de katılımıyla gerçekleştirilmesi 

yönünde bir eğilim vardır. Çocuk odaklı cinsel istismardan korunma programların (özellikle 

okul temelli programlar) başarılı olması için ebeveyn katılımının çok önemli olduğunu pek çok 

araştırmacı tarafından bildirilmektedir (Boyle ve Lutzker, 2005; Cox, 1998; Deblinger, Stauffer 

ve Steer, 2001; Finkelhor ve Dziuba-Leatherman, 1995; Mendelson ve Letourneau, 2015; 

Reppucci, Jones ve Cook, 1994; Wurtele, Kvaternick ve Franklin, 1992; Wurtele, 2008). Zhang, 

Chen, Feng, Li, Zhao ve Luo (2013) cinsel istismar konusundaki ebeveyn çocuk ilişkisinin ve 

ebeveyn bilgi düzeyinin çocukların kendini koruma becerileri için anlamlı değişkenler 

olduğunu bildirmektedirler. Kenny ve diğ. (2008) ise cinsel istismar ve ondan korunmanın ve 

kişisel güvenlik bilgilerinin ebeveynler tarafından çocuklarına öğretilmesinin tıpkı trafik 

kurallarının ya da yangın anında yapılacakların öğretilmesi gibi önemli olduğunu ifade 

etmektedirler. Bu bulgular ebeveyn katılımının cinsel istismardan korunmaya yönelik 

programların önemli bir parçası olduğunu göstermektedir. Bazı çalışmalarda ise 

bilgilendirilmiş ebeveynlerin cinsel istismara uğradığını açıklayan gençlere karşı daha 

destekleyici tepki verebilecekleri ifade edilmiştir (Hackett, Balfe, Masson ve Phillips 2014; 

Hébert ve diğ., 2001). Bu durum ebeveyn eğitiminin sadece cinsel istismarın önlenmesinde 
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değil aynı zamanda cinsel istismarın sonuçları ile baş etmede de önemli bir faktör olduğunu 

düşündürmektedir.  

Cinsel istismarı önlemeye yönelik programların okul temelli olması nedeniyle okul 

çalışanlarının ve öğretmenlerinin de cinsel istismar konusunda eğitilmeleri gereklidir. Bununla 

birlikte öğretmenler ile yapılan araştırmaların çoğunun öğretmenlerin cinsel istismar bilgi 

düzeyleri, tutumları ve inançları hakkında olduğu; ayrıca bu araştırmalarda öğretmenlerin cinsel 

istismar hakkında yeterince bilgiye sahip olmadıkları ve bildirme konusundaki bilgilerinin 

yetersiz olduğu anlaşılmaktadır (Abrahams, Casey ve Daro 1992;  Hurtado, Katz, Ciro ve 

Guttfreund 2013; Mathews 2011; Marquez-Flores, Marquez-Hernandez ve Granados-Gamez, 

2016; Ryan 1992). Bu konuda araştırma yapan Zhang, Chen ve Liu (2015) 245 okul öncesi 

öğretmeni ile yaptıkları çalışmada öğretmenlerin %62.8’inin okul öncesi çocukların da istismar 

edilebileceğini bilmediklerini, %74.5’inin istismarcıların sadece erkekler olduğunu 

düşündüklerini ve %34.9’unun erkek çocuklarının istismara uğramayacağını düşündüklerini 

bildirmektedirler.   

Okul çalışanlarının ve öğretmenlerin çocukları destekleyici bir yapıda olmaları, yetkili 

makamlara gerekli bildirimde bulunmaları ve istismara uğrayan çocukları belirleyerek onlara 

yasal ve toplumsal destek sağlama konusunda temel bir noktada oldukları pek çok araştırmacı 

tarafından ifade edilmektedir (Kenny ve diğ, 2008; Scholes, Jones, Stieler-Hunt, Rolfe ve 

Pozzebon, 2012; Walsh, Mathews, Rassafiani, Farrell ve Butler, 2012). Çocukların ebeveynleri 

dışında en çok vakit geçirdikleri ortam olan okul ve burada görevli öğretmenlerin ve diğer 

personelin cinsel istismardan korunma ve mücadele konularında kritik bir rolü olduğunu 

tartışılmazdır. Bu durum öğretmenlerin ve okul çalışanlarının çocuk cinsel istismarı ve 

önlenmesi konularında yapılacak olan çalışmaların değişmez bir parçası haline getirmektedir.  

Sonuç olarak, çocuğun cinsel haz için kullanılması olarak tanımlanan çocuğa yönelik 

cinsel istismar hem çocuk hem de yakın çevresi için psikolojik, sosyal ve sağlık alanlarında 

kısa ve uzun süreli olumsuz etkileri olan problemdir. Uluslararası düzeyde yapılan araştırmalar 

cinsel istismarın sadece belirli ülkelerde, kültürlerde ya da inanç sistemlerinde ortaya 

çıkmadığını; hemen hemen her ülkede bu problem durumunun yaşadığını göstermektedir. Yine 

yapılan araştırmalar cinsel istismarın pek çok nedeni olduğunu ve mağdurların çok çeşitli 

şekillerde tepkiler verebildiklerini göstermektedir. Cinsel istismar denildiğinde akla ilk gelen 

istismarcıların cezalandırılması ile ilgili bir anlayış olmakla beraber son yıllarda cinsel 

istismarın önlenmesine yönelik çalışmaların arttığı görülmektedir. Bu çalışmalar kapsamında 

en çok kullanılan yöntem ise ebeveyn ve öğretmenleri de kapsayan çocuklara yönelik okul 
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temelli çalışmalardır. Bu kapsamda çocuklara beden bütünlüğü, iyi-kötü dokunuş, iyi-kötü 

sırlar, hayır diyebilme, sınırlar, yabancıları tanıma, kişisel güvenlik kuralları, duygular ve 

istismar durumunu bildirme gibi konular cinsel istismarın önlenmesine yönelik yapılan 

çalışmaların içeriğini oluşturmaktadır. Bu içerik doğrultusunda geliştirilmiş olan programlar 

anasınıfı düzeyinden başlayarak 14-15 yaş grubu öğrencilere kadar uygulanmaktadır. Ayrıca 

programların öğrencilerin bilişsel ve gelişimsel özellikleri göz önüne alınarak tek bir yaş veya 

sınıf düzeyinde uygulanmakla beraber aynı programın bir alt ya da bir üst yaş veya sınıf 

düzeyinde de uygulanabilecek şekilde geliştirildiği ve uygulandığı çalışmalar da görülmektedir. 

Sonuç olarak, cinsel istismardan korunmaya yönelik hazırlanan psiko-eğitim programlarının 

çocuklara istismar olan ve olmayan durumları ayırt etmeyi öğrettiği, cinsel istismara ilişkin 

bilgilerini ve kişisel güvenlik becerilerini arttırdığı ve programlar sonucunda cinsel istismarın 

önlenmesine yönelik etkili sonuçlar elde edildiği söylenebilir. Ayrıca programlar kapsamında 

ebeveynler ve öğretmenlerin de cinsel istismarın önlenmesine yönelik çalışmaları bir parçası 

olmaları yönündeki görüş gittikçe artmaktadır.  
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Koruyucu-önleyici çalışmalarının geliştirilmesinde rol aldığım Cinsel Şiddetle 

Mücadele Derneği (CŞMD) olarak; cinsel şiddetin kültür yoluyla öğrenilen ve normalleştirilen, 

dolayısıyla gerekli çalışmalar ve müdahaleler yapıldığında önlenebilecek bir sorun olduğunu 

düşünüyoruz. Bu nedenle; çocuk ve gençlik alanlarında uygulamak üzere, cinsel şiddete karşı 

koruyucu-önleyici çalışmaların sayısının ve kapasitesinin artırılmasına yönelik adımlar 

atıyoruz.  

Bu adımlardan biri derneğin pilot uygulamasını 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 

tamamladığı, odağında gençler arası sosyal/romantik ilişkilerdeki şiddet olgusu yer alan “Ne 

Var Ne Yok?!” projesi oldu. Lise gençlerinin ve eğitimcilerin toplumsal cinsiyet temelli şiddet, 

ayrımcılık, akranlar arası zorbalık, sanal şiddet, kişisel sınırlar, onay kavramı ve flört şiddeti 

konularında farkındalıklarının artırılmasına yönelik pilot bir çalışma olarak tasarladığımız, 

daha sonra yaygınlaştırma programı ile geliştirerek etkisini genişletmeye başladığımız 

projenin tüm uygulama aşamalarını ve materyallerini, projenin temel paydaşları olan siz okul 

psikolojik danışmanları ile paylaşmak istiyoruz. Bu makale ile de projenin amacı, yöntemi, 
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uygulama içerikleri ve çıktıları hakkında detaylı bilgi paylaşarak, gençlerle yürüteceğiniz 

çalışmalar için birer örnek sunmak istiyorum.  

 

Neden Böyle Bir Proje 

 

•Eğitim ortamlarında artan şiddet olayları ve gençler arasında şiddetin normalleştirilmesi  

•Eğitimcilerin ve psikolojik danışmanların, gençlerle yürütecekleri şiddeti önleme çalışmaları 

konusunda, yöntem ve materyal eksikliği yaşaması  

• Gençlerin önemli sosyalleşme alanlarından biri okul olmasına rağmen; gençlik döneminin 

duygusal, cinsel ve sosyal gelişiminin önemli ve yok sayılamaz bir bileşeni olan flört 

olgusunun, toplumsal yapı nedeniyle bu alanlarda yeterince konuşulamaması   

•Yaşadığımız dijital/görsel dünyada; şiddet konusunda gençlerin gelişim özelliklerine uygun 

bir dil ve yaklaşıma sahip, yaratıcı ve güçlendirici görsel materyallerin eksik oluşu  

 

Projenin Yöntemi 

 

1. Gençlerle bilgi ve farkındalık arttırıcı atölyeler; psikolojik danışmanlarla ve 

eğitimcilerle bilgilendirme toplantıları düzenlemek 

2. Gençlerin tutum ve algılarına dair veri oluşturmak 

3. Okul psikolojik danışmanlarının ve eğitimcilerin kapasitelerini artırmak üzere 

bilgilendirici materyaller ve uygulama el kitabı hazırlamak 

4. Gençler arasındaki güvenli ilişkilerin sosyal medya araçları kullanılarak 

gündemleşmesini ve yaygınlaşmasını sağlamak üzere görsel materyaller üretmek  

 

Projenin Hedefleri  

 

• Gençlerin sosyal ve duygusal ilişkilerindeki şiddet oranının azalmasına, tutum ve davranış 

düzeyinde kişisel sınır oluşturabilmelerine ve bu sınırları koruyabilmelerine,  
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• Gençlerin hayır deme ve hayır cevabını kabul etme becerisi kazanmalarına,  

• Genç kadınların özgüvenlerinin artmasına ve kendilerini daha rahat ifade edebilmelerine, • 

Gençlerde cinsiyetler arası eşitlik bilincinin yerleşmesine ve okulda yaşanabilecek toplumsal 

cinsiyet temelli şiddet olaylarının azalmasına,  

• Okul psikolojik danışmanlarının akran zorbalığı, sanal şiddet ve flört şiddeti vakalarına 

yaklaşım, müdahale biçimleri ve çözüm yöntemleri konusunda güçlenmelerine,  

• Gençlerin ihtiyaç duydukları noktada okul psikolojik danışmanlarından bilgi ve 

danışmanlık alabilmelerine katkı sunmaktır.  

 

Pilot Uygulama 

 

2016-2017 eğitim-öğretim yılında, İstanbul’daki yedi farklı kamu, özel ve meslek 

lisesinde, okul rehberlik birimleriyle iş birliği içerisinde yürütülen pilot uygulama ile hazırlık, 

9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileriyle sınıflar bazında iki ders saati bir araya gelinerek yaklaşık 

3500 gence ulaşıldı. Her bir çalışma, okul psikolojik danışmanı ya da branş öğretmeni eşliğinde 

gerçekleştirildi ve üretilen görseller gençlerle dersler süresince paylaşıldı. Proje uygulama 

süresinin sonunda; “Şiddet Bir Sınırı Aşmaktır: Gençlerin Toplumsal Cinsiyet ve Flört Şiddeti 

Algılarına Yönelik Araştırma Raporu”, eğitimcilere yönelik bilgilendirici broşür ve tüm 

uygulama yönergelerinin yer aldığı bir uygulama el kitabı hazırlandı.  
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 “Şiddet Bir Sınır Aşmaktır” isimli araştırma raporu aracılığıyla; gençlerin toplumsal cinsiyet 

rollerine bakışları ve bu rollerin hayatlarına yansımaları, şiddeti nasıl gördükleri, neyi şiddet 

olarak kabul ettikleri, sanal ortamda uygulanan şiddet konusuna bakış açıları, şiddetle ilgili 

toplumsal ve güncel olayları nasıl yorumladıkları, eğitim ortamında nelerle karşılaştıkları, 

güvenli ve güvensiz ilişki tanımları, şiddete maruz bırakıldıklarında kimden yardım 

istedikleri konularındaki algılarına dair veri oluşturarak hedeflenen;  

• Şiddet konusunda gençlerin algılarının ve düşüncelerinin görünür kılınması,  

• Şiddete sebep olan dinamiklere dair durum analizi yapılabilmesi ve  

• Şiddeti önleme noktasında gençlerin algı ve ihtiyaçlarına yönelik çalışmalara yol 

gösterebilecek istatistiki bilginin sunulmasıydı. 

 

Araştırmada iki anket uygulanmıştır. Uygulanan her iki ankette de hangi davranışların 

katılımcı gençler tarafından şiddet olarak tanımlandığı değerlendirildi. Genel olarak 

bakıldığında; tokat atmak, tehdit etmek, bağırmak, cinsellik için baskı yapmak gibi aktif bir 

edim içeren davranışlar, çok yüksek oranda şiddet olarak tanımlanmıştır. Ancak, partnerinin 

nerede ne yaptığını kontrol etmek, birlikte zaman geçirmek için baskı yaratmak, özel 

eşyalarını karıştırmak, kısıtlama koymak, ısrarla mesaj atmak gibi davranışlar düşük düzeyde 

şiddet olarak tanımlanmıştır. Araştırma bulguları; gençlerin kıskançlık, sahiplenme, gerekli 

görülen durumlarda partnerini kısıtlama gibi durumları, duydukları sevginin bir parçası 

olarak gördüklerine işaret etmektedir. (CŞMD, 2017) 

 

Projenin amaçlarından bir diğeri de okul psikolojik danışmanlarını proje uygulama 

sürecine birebir dahil ederek, okullarda akran şiddeti ve flört şiddeti ile ilgili çalışma alanları 

açabilmek ve bu çalışmaları sürdürülebilir kılmaktı. Proje gençleri bu konularda güçlendirmek 

kadar, flört şiddetinin yaşanması durumunda gençlerin başvurabileceği güvenli alanların 

yaratılmasına katkı sunmayı da amaçlamaktaydı. Bu sebeple; öğrencilerin hangi destek 

kaynaklarını benimsediklerini anlamak için her iki anket çalışmasına da bir Destek Tutum 

bölümü yerleştirildi. Bu bölümde gençlere fiziksel / ruhsal / cinsel şiddet yaşamaları 

durumunda kimden destek almak isteyecekleri soruldu. Gençlerin verdikleri yanıtlar; bir 

şiddet durumunda paylaşılacak kişi olarak ilk sıraya, aile ya da yakın arkadaşlarını 

koyduklarını, sonrasında güvenilen bir öğretmen ve dördüncü sırada okul psikolojik 
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danışmanını seçtiklerini göstermektedir. Okul müdürü ve müdür yardımcısı, paylaşılacak 

kişiler arasında çok düşük oranlarla listenin en altında yer almışlardır. Okul içinde, özellikle 

şiddet ve flört şiddeti konularında, en doğrudan destek sunabilecek okul psikolojik 

danışmanlarının her iki ankette de dördüncü sırada olmaları düşündürücüdür. (CŞMD, 2017) 

 

       

 

Yaygınlaştırma Programı  

 

Pilot uygulamanın ardından 2017-2018 eğitim-öğretim yılında, okul psikolojik 

danışmanlarının okul ortamlarında gençlerle koruyucu-önleyici çalışmalar yapmalarını 

desteklemek amacıyla bir yaygınlaştırma programı oluşturuldu. Altı gün, 32 saat süren 

programa İstanbul’da görev yapan 20 lise okul psikolojik danışmanı katıldı. Program aracılığı 

ile; psikolojik danışmanların toplumsal cinsiyet, akranlar arası şiddetin farklı biçimleri, şiddeti 

fark etme ve şiddete müdahale etme konularında bilgi ve farkındalıklarının geliştirilmesinin 

yanı sıra, gençlerle formel olmayan yöntemler kullanarak, grup çalışmaları yürütmelerini 

sağlayacak araçlar kazanmaları da hedeflendi. Programın son iki gününde “Ne Var Ne Yok?!” 

uygulama içerik ve materyalleri ile tanışan okul psikolojik danışmanları; kitapta yer alan 
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uygulamalar arasından, çalıştıkları grupların ihtiyaçlarına ve okulun yapısına uygun içerikleri 

seçerek uygulama ve süpervizyon aşamasına hazırlık yapmaya başladılar. Şubat-Haziran 

ayları arasında, 17 farklı lisede 178 şubede uygulama gerçekleştiren psikolojik danışmanlar 

500’ün üzerinde sınıf çalışması yürüterek 5518 gence ulaştılar. 

 

       

 

“Gençlerle Güvenli İlişkiler Üzerine Çalışmak” Uygulama Kitabı 

 

Uygulamaları takiben gerçekleştirilen süpervizyon toplantılarında paylaşılan deneyimlerden 

hareketle; pilot projenin sonunda yayınlanan “Gençlerle Güvenli İlişkiler Üzerine 

Çalışmak” isimli uygulama kitabı genişletilerek ve içerisindeki uygulamalar güncellenerek 

yeniden basıldı (CŞMD, 2018). Kitabın ilk iki bölümünde “Ne Var Ne Yok?!” Projesi 

hakkında detaylı bilgiye, projeye katılan eğitimcilerin ve gençlerin paylaşımlarına ve proje 

kapsamında yürütülen araştırmanın sonuçlarına ve yaygınlaştırma programına katılan 

psikolojik danışmanların gençlerle yürüttüğü uygulama deneyimlerine odaklandık. Üçüncü 

ve dördüncü bölümlerde, eğitimcilerin uygulama öncesinde ihtiyaç duyabileceği temel 

bilgilere ve önerilere yer verdik. Beşinci ve son bölümde ise hem proje süresince 

uyguladığımız hem de yararlı olabileceğini düşündüğümüz farklı uygulama örneklerini bir 

araya getirdik. Her uygulama için gerekli olan materyaller, etkinliklerin akışı, süresi, 

yönergeleri ve aktarılması gereken temel mesajlar uygulamalar bölümünde detaylıca 

açıklandı. Kitap bu haliyle, eğitim ortamlarında önleyici atölyeler yürütmek üzere bir rehber 

niteliğinde örnek oluşturuyor. Uygulama kitabına derneğin web sitesinden 

(https://cinselsiddetlemucadele.org/yayinlar/ne-var-ne-yok/) ulaşabilir; basılı olarak edinmek için 

bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

https://cinselsiddetlemucadele.org/yayinlar/ne-var-ne-yok/
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Uygulama Örneklerinde Değinilen Konular  

1. Çizgiyi Sil!: Cinsiyet, toplumsal cinsiyet, cinsiyet ayrımcılığı  

2. Komik Değil: Zorbalık, alay, seyirci kalan-müdahale eden  

3. Doğru mu Yanlış mı?: Ayrımcılık, sınır ihlalleri, mağdur suçlayıcılık  

4. Onay Aldın mı?: Onay kavramı, kişisel sınırlar, sağlıklı iletişim  

5. Ben Neresindeyim?: Güvenli ilişki, güvensiz ilişki, şiddet içeren ilişki  

6. Seni Online Görmüşler: Sanal şiddet, mahremiyet hakkı, stalking  

7. Adını Koyalım Şiddet: Fiziksel / duygusal / sanal / cinsel şiddet  

8. Saygı Var Şiddet Yok: Güvenli ilişki, eşitlik, saygı, flört hakları  

9. Aşk Bu Değil: Flört şiddeti, şiddet döngüsü  

10. Güç Değil, Eşitlik: Güç dinamikleri, baskı, kontrol  
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“Gençler Arası İlişkilerde Flört Şiddeti” Bilgilendirici Broşür  

 

Yine proje kapsamında eğitimciler için hazırladığımız ‘Gençler Arası İlişkilerde Flört 

Şiddeti‘ adlı bilgilendirici broşür ise; gençlerle güvenli ilişkiler konusunda çalışmaya 

başlamadan önce onlarla kurduğumuz ilişkilerde kendimizi nasıl konumlandırabileceğimize, 

bu konularda konuşmak için nasıl güvenli bir ortam ve kapsayıcı bir dil oluşturabileceğimize, 

şiddete maruz bırakılan gençleri desteklerken atabileceğimiz somut adımlara dair öneriler; 

flört şiddetinin ne olduğu, ne şekillerde gerçekleştiği, flört şiddetini besleyen mitler, güvenli 

ve şiddet içeren ilişkilerin özellikleri gibi bilgilere; güvenlik planı örnekleri, konu hakkında 

faydalanabileceğimiz kaynaklar ve gençlerin kendi görüşlerine yer verdik. Broşürü basılı 

olarak edinmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

 

 

 

Akranlar arası şiddet ve zorbalık son yıllarda eğitim sistemi içinde ele alınmaya 

başlanmış olsa da toplumsal cinsiyet ve cinselliğe yönelik geleneksel yaklaşımlar nedeniyle 

flört şiddeti sınırlı olarak çalışılmaktadır. Flört şiddeti ile mücadele etmenin yolu, onu yok 

saymak değil; anlamak, tanımlamak ve kabul etmektir. Yok saymak yalnızca kişilerin şiddet 

yaşantılarının halı altına süpürülmesine ve yetişkinlik hayatına yansıyabilecek uzun vadeli, 
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çok çeşitli problemlere yol açmaktadır. Bilgilendirici, koruyucu ve önleyici çalışmaların 

yapılması için başta Milli Eğitim Müdürlükleri ve okul idareleri olmak üzere; ilgili kişiler ve 

alanda çalışan kurumlar iş birliği yaparak hareket etmelidir. Dışarıdan uzmanların kamu 

okullarında çalışma gerçekleştirmesi prosedür açısından zor olduğu için; bu tip çalışmaların 

özellikle okul içindeki rehberlik birimleri ve eğitimciler tarafından uygulanması; gerekirse 

hizmet içi eğitim kapsamında okul psikolojik danışmanlarının kapasitelerinin güçlendirilmesi, 

koruyucu önleyici çalışmaların verimini artırmak adına daha etkili olacaktır. (CŞMD, 2017) 
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Kariyer, bir meslekte uzun zaman sürdürülen çalışmalar sonucunda elde edilen başarı 

olarak tanımlanabilir. Kariyer oluşturma sürecinde birey, alacağı eğitimler, kurslar ve kişisel 

gelişimine katkı sağlayacak çalışmalara yönelik birçok karar alır. Öğrencilerin üniversite ve 

bölüm seçimi kararıyla beraber lise seçimi de bu süreçte alınan kritik kararlardandır. Milli 

Eğitim Bakanlığı’ndaki psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri mevzuatlarında ‘kariyer 

rehberliği’ kavramıyla ilgili bir açıklama olmamakla beraber, 2023 eğitim vizyonunda ‘kariyer 

rehberliği sistemi kurularak çocukların kendilerini ve mesleklerini tanıma ile kariyer seçim 

süreçleri yapılandırılacaktır’ açıklaması bulunmaktadır. Kariyer planlamada ilgi ve 

yeteneklerin önemli olmasının yanı sıra; aile, çevresel koşullar, yaşanılan ülkenin sosyo-

ekonomik ve politik yapısı ve eğitim sisteminin sağladığı olanaklar da etkilidir. Bu makalede 

kariyer planlama konusunda ortaokul ve liselerde yürütülen bir TÜBİTAK 3001 projesi 

özetlenmiştir (Özyürek, 2019). 

Projenin Amacı 

Kariyer planlama ile ilgili olan bu çalışmamız, 2015 yılında Prof. Dr. Ragıp Özyürek’in 

Bağcılar’da okul psikolojik danışmanlarına verdiği bir seminerden sonra yapılan görüşmelerle 

mailto:ozgur.simsek@windowslive.com
mailto:harunertural.pd@gmail.com
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başlamıştır. Bu görüşmelerde okullardaki psikolojik danışmanlar, öğrencilerle kariyer 

planlama çalışmalarını yıllık çerçeve programlarında planladıklarını ve bu doğrultuda 

çalışmalar geliştirdiklerini dile getirmişlerdir. Bu bağlamda, okullarda kariyer planlama 

çalışmaları yapılırken; bireysel olarak öğrencilerin ilgilerine/sorunlarına odaklanıldığı, 

ağırlıklı olarak bireysel veya küçük gruplarla ilgilenildiği, ders çalışma programlarına yardım 

edildiği, öğretmenler ile az miktarda iş birliği yapıldığı, çoğunlukla öğrencilerin eksikliklerine 

odaklanan kriz yönelimli uygulamalar geliştirildiği ifade edilmiştir. Halihazırda okullarda 

kariyer rehberliğiyle ilgili çalışmaların, çoğunlukla kapsamlı gelişimsel bir okul psikolojik 

danışmanlığı programına ve kanıta dayanmadığı anlaşılmıştır. 

Okul psikolojik danışmanlarıyla yapılan görüşmeler sonucunda kapsamlı gelişimsel 

modele dayalı bir kariyer gelişimi modeline ihtiyaç duyulduğu anlaşılmıştır. Bunun için 

Özyürek tarafından bir araştırma projesi (3001) geliştirilerek 2017 yılında TÜBİTAK’a 

sunulmuştur. Proje TÜBİTAK Başkanlığı tarafından 03.10.2018 tarihinde onaylanarak 

çalışmalara başlanılmış ve 15.10.2018 – 15.10.2019 tarihleri arasında tamamlanmıştır. 

Kanıta dayalı kariyer planlama ve kariyer rehberliği çalışmalarının geliştirilmesi ve 

etkililiğinin araştırılması projenin temel amaçlarındandır. Bununla beraber bireysel 

görüşmelerde ve sınıf çalışmalarında uygulanacak sistematik materyallerin oluşturulması, 

sınanması ve sonuç olarak okul psikolojik danışmanları için kılavuz niteliğinde bir 

portfolyonun elde edilmesi de projenin diğer bir amacıdır. Bu amaç doğrultusunda Özyürek 

tarafından kariyer gelişimi ünitesi ve portfolyö kitapçığı oluşturulmuştur.  

 

Projenin Katılımcıları 

 

Proje kapsamında; Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Zeytinburnu ve Sarıyer ilçelerinde, 

3 Anadolu Lisesi, 2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2 ortaokul olmak üzere toplamda 7 

okulda uygulama yapılmış olup Mustafa Kemal Üniversitesi’nden Doç. Dr. Oğuzhan 

Çolakkadıoğlu ve Çukurova Üniversitesi’nden Doç. Dr.Oğuzhan Kırdök projede araştırmacı 

ve İstabul Aydın Üniversitesi’nden Ar. Gör. Vildan Saruhan doktora bursiyeri olarak görev 

almışlardır. Ayrıca bir lisans bursiyeri de görev almıştır. 

‘Okul psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri çerçeve programındaki kariyer 

planlama çalışmalarının kanıta dayalı uygulamalarla geliştirilmesi’ isimli TÜBİTAK 3001 
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projemizde (No: 217K366) uygulama yapılan okullar, sınıflar ve okul psikolojik danışmanları 

şu şekildedir: 

 Bağcılar- Abdurrahman Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - 11. ve 12. 

sınıflar – Psk. Dan. Zeynep Yılmaz 

 Bağcılar - Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - 11. ve 12. sınıflar – Psk. Dan. 

Dilek Özbebek 

 Bağcılar - Aşkaleli İbrahim Polat Ortaokulu - 8. Sınıflar - Psk. Dan. Zerrin Yiğitcan 

 Bahçelievler - Bahçelilevler Anadolu Lisesi - 11. ve 12. Sınıflar - Psk. Dan. Özgür Şimşek 

 Bakırköy - Bakırköy Anadolu Lisesi - 11. ve 12. sınıflar – Psk. Dan. Nilüfer Altun  

 Sarıyer – Ali Akkanat Anaolu Lisesi - 11. ve 12. sınıflar – Psk. Dan. Neşe Ataselim 

 Zeytinburnu - Ahmet Vefik Paşa Ortaokulu - 8. Sınıflar - Uzm. Psk. Dan. Harun Ertural 

Psikolojik danışmanlar öncelikle sınıf rehberliği üniteleri, kariyer planlama 

portfolyosu içerikleri, araştırmanın deseni ve hangi ölçme araçlarının uygulanacağı 

konusunda eğitim almışlardır. Aynı zamanda projeye tamamlanıncaya değin aylık 

periyodlarda, on adet grup süpervizyonu yapılmıştır. Bu toplantılarda okul psikolojik 

danışmanları belirli bir sıra çerçevesinde, hangi çalışmaları yapacaklarını öğrenmişler ve aynı 

zamanda yaptıkları çalışmaların neler olduğunu bu grup süpervizyonu toplantılarında 

paylaşmışlardır. 
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Kullanılan Testler ve Formlar ile Kimlere Uygulandığı 

Ergenlerde Karar Verme Ölçeği ( EKVÖ; Çolakkadıoğlu, 2003; Mann, Harmoni, & Power, 

1989)  

EKVÖ, periyodik bireysel görüşmeler yaparak, hem ortaokul hem de liselerde, 8. ve 

12. sınıfa giden 10 deney ve 10 kontrol grubu öğrencileri olmak üzere, toplamda 20’şer 

öğrenciye uygulandı. Kontrol ve deney grubundaki öğrencilere ön test ve son test desenine 

göre bu uygulamalar yapıldı. 

Mesleki Olgunluk Ölçeği ( MOÖ; Kuzgun ve Bacanlı, 2005) 

MOÖ, sınıf rehberliği çalışmaları kapsamında sadece liselerde 1 deney ve 1 kontrol 

grubu sınıfı olmak üzere, 11. sınıf öğrencilerine, ön test ve son test desenine uygun olarak 

uygulanmıştır. 

Çocuklarda Kariyer Gelişim Ölçeği ( ÇKGÖ; Bacanlı, Özer ve Sürücü, 2007) 

ÇKGÖ, sınıf rehberliği çalışmaları kapsamında sadece ortaokullarda 1 deney, 1 kontrol 

grubu sınıfı olmak üzere, 8. sınıf öğrencilerine, ön test ve son test desenine uygun olarak 

uygulanmıştır. 

Program Değerlendirme Anketleri (PDA) 
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PDA, araştırma kapsamında geliştirilmiştir, sınıf rehberliği çalışmalarında öğrencilerin 

derslere karşısı ilgisinde ve gelecekle ilgi düşüncesinde artışın değerlendirilmesi amacıyla, 

velilere ve çalışma yapılan sınıfın dersine giren öğretmenlerine sadece son ölçüm desenine 

uygun olarak uygulanmıştır. 

Veli bilgi onay formu 

Bu formun periyodik bireysel görüşme yapılan öğrenci velileri tarafından 

doldurulması sağlanmıştır.  

 

Sınıf Rehberliği Çalışmaları Süreci 

Liselerde 11. sınıf, ortaokullarda 8. sınıf öğrencileriyle çalışılmıştır. Her okulda bir 

deney ve bir kontrol grubu olmak üzere iki 11. sınıf ve iki 8.sınıf seçilmiştir. On birinci sınıflara 

MOÖ, 8. sınıflara çocuklar için ÇKGÖ uygulanmıştır. Kontrol grubundaki öğrenciler için 

herhangi bir çalışma yapılmazken, deney grubundaki öğrencilere 8 derslik bir sınıf rehberliği 

programı uygulanmıştır. Okul müdürü ve öğretmenler projeyle ilgili bilgilendirilmiş, 

müfredat yoğunluğuna göre öğretmenlerin dersleri alınarak, sınıf rehberliği oturumları 

tamamlanmıştır. Sınıf rehberliği çalışmaları 1. dönemde tamamlanmış olup, derslerde 

aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır (Bostancı, 2015, 2016; Özyürek, 2016; Özyürek ve ark., 2015). 

a ) Üniversiteye ve liseye geçiş sınav sistemlerinin anlatılması 

b ) Yaşadığımız şehirdeki üniversitelerin ve liselerin tanıtılması 

c) Yasak Kelimeler etkinliği (Erkan, 2006, s. 4-5). Bu çalışma tabu oyununun mesleklere 

uyarlanmış halidir. Öğrenciden yasak (tabu) kelime söylemeden kendisine verilen karttaki 

kelimeyi anlatması istenir.  
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d) Örnek aldığım kişiler. Bu çalışmada öğrencilere bir kağıda hayatta örnek aldığı kişileri ve 

bu kişilerin hangi özelliklerini örnek aldıkları yazmaları istenir. Sonrasında bu özellikleri 

kazanmak için ne yapılması gerektiği üzerine konuşulur.  

e) Altıgen bahçe etkinliği. Bu etkinlikte Holland’ın tipoloji kuramı baz alınmıştır. Kuramdaki 

altıgen modelde, insanların realistik, araştırmacı, sosyal, girişimci, yaratıcı ve düzenli olmak 

üzere 6 farklı kişilik tipine uygun özellikleri olduğu ve insanların bu tiplere uygun olacağı ele 

alınmaktadır. Öne çıkan baskın kişilik özelliklerine göre yapılan mesleki tercihler başarılı bir 

kariyer yaşamı sürdürülmesini sağlayabilir. Altıgen bahçe etkinliğinde öğrencilerden 

kendilerini dev bir bahçede hayal etmeleri istenir. Altı farklı köşede altı farklı kişilik 

özelliğinden insanların olduğu açıklanır. Öğrencilerden kendilerini yakın hissettikleri ve 

çalışmak istedikleri kişilik tiplerinden insanların bulunduğu köşelere, sırasıyla en çok 

istediklerinden en az istediklerine doğru geçmeleri istenir. Bulundukları köşelerde ne iş 

yaptıkları, nasıl hissettikleri üzerine konuşulur.  
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Bu etkinlikten, periyodik bireysel görüşmelerde de yararlanılmış ve öğrencilerin 

bölüm tercihlerinin netleşmesini, hangi tür işleri yapacaklarını fark etmelerini sağlamak 

amaçlanmıştır.  

 

f) Rollerim ve ben etkinliği  

Etkinliğin amacı öğrencilerin yaşamlarında üstlendikleri rolleri bu roller arasındaki 

çatışmaları ve her rol için ayırdıkları zamanı fark etmelerini sağlamaktır. 

g) Zaman makinesi etkinliği (Erkan, 2006; s. 140-142). 

Bu etkinlikte öğrenciden bir zaman makinesi hayal etmesi ve bu makineye binerek 15-

20 yıl sene kadar ileri bir tarihe gitmesi istenir. Ne iş yaptığı, işinde mutlu olup olmadığı, 

nerede yaşadığı, çevresinde kimlerin olduğu, evlenip evlenmediği gibi sorular sorularak 

gelecek ve kariyer planlamayla ilgili projeksiyon yapması sağlanır.  

h) Verimli ders çalışma 

Verimli ders çalışma ile zaman yönetimi becerileri konusunda öğrenciler 

bilgilendirilmiştir. 

 

Periyodik Bireysel Görüşmeler Süreci ve Kariyer Planlama Portfolyosu Kitapçığı 

 

Periyodik bireysel görüşmeler için 8. ve 11. sınıflardan 10 öğrenci kontrol grubu, 10 

öğrenci de deney grubunda olmak üzere, 20’şer öğrenci belirlenerek EKVÖ (Çolakkadıoğlu, 
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2003) ön testleri uygulanmıştır. Öğrenci seçiminde okul psikolojik danışmanları farklı 

yöntemler kullanmışlardır. Sınıflara duyuru yaparak gönüllü olmak isteyen öğrenciler 

arasından, düşük başarı gösteren öğrenciler arasından ya da okul kurallarına uyum 

sağlamada zorlanan öğrenciler arasından seçimler yapılmıştır. 

Kariyer planlama portfolyo kitapçığı öğrencilere dağıtılmış olup, her öğrenciyle 

yaklaşık birer saat süren, 3 ayrı görüşme yapılarak, portfolyo kitabındaki formlar üzerinden 

görüşmelerin yapılması tamamlanmıştır. Görüşmelerin uzaması nedeniyle bazı öğrenciler için 

3’ten fazla görüşme yapılması gerekli görülmüştür. Kariyer planlama portfolyosu kitapçığı 

aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır. 

Bölüm 1: Karakteristik Özelliklerle Akademik Seçeneklerin Eşleştirilmesi 

a) Sınav sistemi bilgisi ve hedeflenen bölüm ve üniversiteler/liseler: Sınav sistemi anlatılır ve 

hedeflenen okul/bölüm/sıralama hakkında teknik bilgiler verilir. 

b) Altıgen bahçe ve ben etkinliği: Yukarıda bu etkinlik kısaca açıklanmıştır. 

c) Yeteneklerim etkinliği (Kırdök, 2018): Bu etkinlikte meslekler ve mesleklerin gerektirdiği 

yeteneklerin neler olduğu öğrencilere aktarılmıştır. Örneğin elektrik, bilgisayar 

mühendislikleri gibi bölümlerden birini okumak isteyen bir öğrencinin şekil-uzay, mekanik, 

ve sayısal yeteneklerinin yüksek olması gerekmektedir. 

d) Mesleki değerlerim etkinliği ( mutluluğun resmi ) ve mesleki değer çeşitleri (Kırdök, 2018): 

“Bir resmin anlattıkları” etkinliğinde mutluluk kavramının öğrenciler için ne ifade ettiği, 

Türkiye’de mutluluğun resmi olarak bilinen Dianne Dengel’in resmi öğrencilere gösterilerek, 

mutluluk konusu sorgulanmaya çalışılmıştır. Sonra mutlulukla ilgili ifadeler okunur ve 

öğrenciye bu ifadelere katılıp katılmadığı sorulur ve düşünmesi için zaman tanınır. “Mutluluk: 

her şeyi öğrenebilme çabasındadır’ ifadesi bir örnektir. Daha sonra başarı, yaratıcılık, estetik, 

ekonomik ödüller, otorite gibi mesleki değerler hakkında açıklamalar yapılarak, mutlulukla 

mesleki değerler arasındaki bağlantı fark ettirilmeye çalışılmıştır. 

e) İlgilerim etkinliği – ilgi başarı grafiği (MEB, 2002; s., 138-141): İlgi başarı grafiği üzerinde 

puanlama yapılarak öğrencinin derslere ilgi düzeyiyle, ders başarısı arasındaki ilişki bulunur. 

Örnek olarak biyoloji dersine ilgi düzeyi yüksek olan bir öğrenci, ders başarısına ortalama bir 

puan verebilir. Böylece öğrenci derslere ilgi düzeyi ve başarısı hakkında bir profil oluşturur. 

Aşağıda örnek bir çalışmanın görseli bulunmaktadır. 
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Bölüm 2: Tercih Edilecek Bölümlerle İlgili Olanaklar ve Yönetmelik Bilgilerini Araştırma 

a) Burs kredi ve sanatsal olanakları araştırma: Öncelikli olarak burs ve kredi’nin ne anlama 

geldiği öğrencilere anlatılır. Devlet bursuyla vakıf üniversiteleri tarafından sağlanan burslar 

arasındaki farklar, burs veren özel kuruluşlar, okulların sosyal sportif çalışmaları hakkında 

bilgi verilir. 

b) Yönetmelik bilgilerini araştırma: Fakülte, meslek yüksekokulu, yüksekokul, dekan, rektör, 

üniversite senatosu gibi birimlerin ne anlama geldiği anlatılır. Daha sonra öğrencilerin internet 

ortamlarında ya da diğer yollarla, değişik olanaklar ve yönetmelikleri araştırmalarının 

yararları üzerinde durulur. 

Bölüm 3: Verimli Ders Çalışma, Test Teknikleri, Zaman Yönetimi ve Stresle Baş Etme 

Becerileri Bilgisi 
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a) Ders çalışma becerileri ölçeği (Özerman, 2007): Ders çalışma becerilerini değerlendiren 

maddeler uygulanarak sonuçlara göre öğrenciye geri bildirim verilir. 

b) Sınav önemi ölçeği (Özerman, 2007): Öğrencilerin merkezi yerleştirme sınavına verdiği 

önem ölçülür ve geri bildirim verilir. 

c) Sınava hazırlık kaygısıyla başa çıkma envanteri (Özerman, 2007): Sınavlar öncesinde oluşan 

gerginlik, kaygı ve belirsizlikle başa çıkma becerileri değerlendirilerek, geri bildirim verilir. 

d) Verimli ders çalışma becerileri formu: Ders çalışma programı hazırlama, ders çalışma 

masasını ve odasını düzenleme ve sınav teknikleri konusunda öğrencinin becerileri 

değerlendirilir. 

e) Test teknikleri formu: Test çözme teknikleri konusunda öğrencinin becerileri değerlendirilir 

ve geri bildirim verilir. 

d) Zaman yönetimi formu: Zaman yönetimi tekniklerini içeren ifadeler yardımıyla, zaman 

yönetimi üzerine konuşulur.  

Bölüm 4- Karar Verme ve Hedef Belirleme Programı 

a) Kariyer inançlarıyla ilgili düşüncelerin tanınması (Özyürek, 2010, 2012): Kariyer 

planlamada inançların ve düşüncelerin tanınmasına yönelik bir formdur. Öğrenciye birbirine 

zıt iki ifadeden (örneğin, kariyer yolumu diğer kişiler etkileyebilir - kariyer yolumu kendi 

kendi kendime belirlemek isterim) (Brown, Brooks ve ark., 1996; s. 26-27) hangisine daha yakın 

olduğu sorulur. Sonrasında bu inanç ve düşüncenin kendisi için ‘işlevselliği’ üzerinde 

konuşulur. 

b) Ülkemizdeki eğitim ve sınav sistemine özgü kariyer inançlarıyla ilgili tartışma ifadeleri 

formu: “Ülkemizdeki eğitim ve sınav sistemine özgü kariyer inançlarıyla ilgili tartışma 

ifadeleri’ formunda, “meslek liselerine tembel öğrenciler girer”, “bütün öğrenim yaşantımın 

tek bir sınavla değerlendirilmesini yanlış buluyorum” gibi düşüncelere ne derece katılıp 

katılmadığı üzerine konuşulur.  

c) “İlgilerim ve yeterliklerim uyuyor mu ?” formu: Öğrencinin derslere ilgisi ve yeterliklerinin 

uyuşup uyuşmadığı, varsa uyuşmazlık nedeni üzerine bir çalışmadır. Örnek olarak, yabancı 

dil derslerinden hoşlanıyor, ancak yeterliliğinin olmadığını düşünüyorsa, bu uyuşmazlığın 

nedeni ve nasıl aşılabileceği konusunda öğrenciyle konuşulur. 
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d) Kapasite ve ders başarısının karşılaştırılması formu: Aşağıdaki örnek görselde de 

görüleceği gibi ders başarısı ve kapasite arasında karşılaştırma yapılmıştır. Öğrencinin 

kapasitesinin yüksek ve başarısının düşük olduğu belirlenen derslerdeki başarı düzeyini 

arttırmak için yapılması gerekenler üzerine konuşulur. 

 

 

 

Projede Karşılaşılan Bazı Güçlükler 

Projenin okullarda yürütülmesiyle ilgili olarak okullara özgü koşullar yaşanmış ve bu 

koşullar araştırma ya da kapsamlı gelişimsel modelin uygulanmasını zorlaştırmıştır. Örneğin, 

uygulamaların yapıldığı liselerden birisine yeni atanan müdürün okuldaki işleyişi 

değiştirmesi, okul binasının değiştirilmesi, okul psikolojik danışmanı (rehberlik öğretmeni) 
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araştırmacının kısa dönem askerlik yapması, bir diğer araştırmacının iki okulda birden 

görevlendirilmesi, mesai saatleri içinde başka projeler (il eylem planı, harezmi, bağımlılık, 

bizim gök kubbemiz-kardeş okul, aile akademisi, veli akademisi) yürütmek zorunda 

kalınması, Yeşilay’ın “Bir anne bin evlat” projesi gereği diğer okullarda veli seminerleri 

verilmesi, okulda çok fazla şiddet olayının yaşanması, intihar girişiminin olması, soruşturma 

yürütülmesi, sık sık kriz durumlarının yaşanması bu koşullar örnektir. Bu yaşananlar projenin 

yürütülmesini zorlaştırmıştır. Ayrıca, deney grubundaki (sınıflarındaki) öğrencilerden okul 

değiştirenler olmuştur. Kariyer planlama portfolyosundaki formların periyodik bireysel 

görüşmeler yöntemi ile görüşülmesi sırasında, okuldaki deneme sınavları ya da olağan 

sınavların programı da işleyişi aksatmıştır. 

Ölçümlerin uygulanması sırasında bazı okullarda sınıfların mevcutları değiştirilmiş, 

haliyle sınıf rehberliği üniteleri sonlandıktan sonra son test uygulaması, öğrenciler rehberlik 

servisine çağrılarak yapılmıştır. Bütün bu yaşananlar sınıf rehberliği oturumları ve periyodik 

görüşmelerle ilgili uygulamaların yapılmasını zorlaştırmış ve haliyle, ASCA Ulusal Modelin 

(American School Counselor Association, 2012) uygulamaları için başlatılacak dönüşüme 

engel olmuşlardır. Doğal olarak okul psikolojik danışmanları bir dönüştürme sıkıntısı 

yaşamışlardır. Bu konu ile ilgili okul psikolojik danışmanları, örneğin, okullarında cinsel 

istismar, şiddet gibi aşırı yoğun sorunlarla adeta “boğuştuklarını”, bu işlere yoğunlaşmışken, 

proje uygulamalarına (sınıf rehberliği ile periyodik bireysel görüşmelere) zaman ayırmalarını 

okuldaki iş yoğunluğundan dolayı yöneticilerin öncelikli görmediğini belirtmişlerdir. 

Okullara özgü yaşanan bu gibi birçok sıkıntılı durum da araştırmanın iç geçerliği için bir tehdit 

unsuru olmuş olabilir. Ayrıca, bulguların dış geçerliği ya da genellenebilirliği açısından, temsil 

edici olmayan uygun örneklem kullanımı söz konusu olduğu için diğer okul psikolojik 

danışmanları kendi okullarına özgü durumlara göre bu bulgulardan yararlanmalıdır 

(Özyürek, 2019).  

 

Sonuçlar 

 

Araştırma bulgularını elde etmek için parametrik olan ve olmayan analizler 

yapılmıştır. Bu makalede sadece elde edilen sonuçlar özetlenmiştir. İsteyen okurlara Proje 

Raporu e-posta ile gönderilebilir.  

Program değerlendirme anketleri ile ilgili bulgular düşünüldüğünde, her üç 

örneklemin (veli, öğrenci ve öğretmenler) de okul psikolojik danışmanlarının bu çalışmalarını 

destekliyor oldukları görülmektedir. Veliler, periyodik bireysel görüşmelere, öğretmenler ise 
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sınıf rehberlik çalışmalarına karşı daha olumlu yaklaşmış olabilirler. Özetle, öğrencilerin, 

velilerin ve öğretmenlerin bu çalışmalarla ilgili olumlu bir izlenimleri olduğu görülmüştür. 

Sınıf rehberlikleri ve kariyer farkındalığı geliştirme ünitesinin uygulanması 

sonucunda, MOÖ (Kuzgun ve Bacanlı, 2005) puanları bakımından, beş lisenin toplu biçimde 

yapılan analizlerinde, ön ölçümler kontrol edildiğinde, kız öğrencilerin mesleki olgunluk 

ölçümündeki ortalamaları erkek öğrencilerle kıyaslandığında daha yüksek bulunmuştur. 

EKVÖ (Çolakkadıoğlu, 2003) puanları bakımından, ortaokul öğrencileri için ilgileri, denetim 

odakları, örnek aldıkları anahtar figürler ve benlik tasarımları altölçekleri bakımından 

farkındalık geliştirdikleri söylenebilir. Bu sonuç sadece bir ortaokul öğrencilerinden elde 

edilmiştir. 

Periyodik bireysel görüşmelerin uygulanması sonucunda, EKVÖ (Çolakkadıoğlu, 

2010) puanları bakımından, beş lisenin toplu biçimde yapılan analizlerinde, kız öğrencilerin 

periyodik bireysel görüşmelerden yararlandıkları söylenebilir. Kontrol grubuna kıyasla, 

deney grubundaki liseli kız öğrencilerin daha az umursamaz ve daha az sorumluluktan kaçma 

eğiliminde oldukları bulunmuştur. Ancak erkek öğrenciler için İhtiyatlı Seçicilik, 

Umursamazlık, Panik ve Sorumluluktan Kaçma altölçekleri bakımından oldukça karışık 

bulgular elde edilmiştir. Bunun muhtemel nedenlerinden birisi, heterojen özellikleri olan 

liselerdeki öğrencilerin aynı örneklemde bulunmuş olmaları olabilir. Beş farklı lisedeki 

öğrencilerin ortalamaları ayrı ayrı karşılaştırıldığında ise EKVÖ açısından da parametrik 

olmayan test sonuçlarına göre anlamlı farklılıklar bulunmamıştır. 

 

Öneriler ve Sonuç 

 

Bu araştırma önceki araştırmalarla karşılaştırıldığında seçkisiz olmayan öğrenci 

ataması, farklı okullarda deney ve kontrol grupları oluşturulması, okul psikolojik 

danışmanlarının kendilerinin çalışmaları yürütmesi, öğrencilerin yanı sıra veli ve 

öğretmenlerin görüşlerinin değerlendirilmesi, hem sınıf rehberliği (temel okul psikolojik 

danışmanlığı programı stratejisi) hem de periyodik bireysel görüşme (bireysel öğrenci 

planlama stratejisi) yöntemlerinden yararlanılması, birden çok ölçme aracının kullanılması 

gibi özelliklerinden dolayı okul psikolojik danışmanlığı alanyazınına yeni bir yöntembilim 

kazandırma niteliğindedir.  

Okul psikolojik danışmanlığı program yönetimi konusunda bu araştırmada kullanılan 

yöntemden yararlanılması, bu alanın gelişimine katkı sağlayabilir. Kullanılan yöntembilim, 

okul psikolojik danışmanlığı program yönetimi konusunda araştırma planlayacak 
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araştırmacılara farklı bakış açıları getirmiştir. Bunlardan birisi, sınıf rehberliği ve periyodik 

bireysel görüşmelerle ilgili olarak okul psikolojik danışmanlarının yaptıkları çalışmaların, yarı 

deneysel bir desene uygun olarak sınanabileceğidir. İkinci bakış açısı da okullarında sınıf 

rehberlikleri ve periyodik görüşmeler kullanan okul psikolojik danışmanlarının yaptıkları 

çalışmaların öğrenciler üzerindeki etkilerinin incelenmesidir. İlginç olarak, okullar bireysel 

olarak düşünüldüğünde, analizlerde anlamlı farklılıklar bulunamamıştır. Dolayısıyla, okul 

psikolojik danışmanlarının kendi okullarında yaptıkları çalışmaların etkililiğinin algılanması 

kolay olmayabilir. Görüldüğü üzere, kapsamlı gelişimsel bir modele uygun olarak iki farklı 

yöntemle yapılan uygulamaların, öğrencileri, velileri ve öğretmenleri nasıl etkilediği 

konusunda bir birikim elde edilmiştir (Özyürek, 2019).  
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