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Sevgili Okul Psikolojik 
Danışmanları,

Prof. Dr. 
Ragıp Özyürek
İstanbul Medipol Üniversitesi
r.ozyurek@gmail.com

8. sayımızla, yine beraberiz.. 
Bu sayımızda gündemimiz bir hayli yoğundu. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından hazırlanan 

Okul Psikolojik Danışmanlığı Ulusal Standartları, MEB Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği ve alandışı 
eğitim konusu gündemimizi bir hayli işgal etti. Bu üç önemli konuda meslektaşlar tarafından hazır-
lanan yazılarımızı bulabileceksiniz. Bildiğiniz gibi Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinin iptal edilmesi 
için Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Genel Merkezi ve sendikalar tarafından iptal 
davaları açıldı. Umuyoruz ki en kısa zamanda kapsamlı gelişimsel modelin kavramsallaştırmasına 
dayalı bir Okul Psikolojik Danışmanlığı Hizmetleri Yönetmeliği hazırlanacaktır. Mesleki Yeterlilik Ku-
rumu internet sayfasında duyurulan Okul Psikolojik Danışmanlığı Ulusal Standardının bu konuda 
bir rehber olacağına inanıyoruz. 

Alandışı eğitim ve alandışı istihdam konularında yapılan çalışmalar, günümüzde çok daha 
önemli hale geldi. Artık mezunlarımız özel okullarda istihdam edilmek için daha çok başvuru yap-
maya başladılar. Alandışı istihdam bu anlamda profesyonel eğitim almış PDR mezunları için çok 
daha büyük haksızlık olmaya başladı. Bu nedenle, gerek Genel Merkez gerekse de Şube Yönetim 
Kurulları büyük mücadeleler verdiler. Sosyal medya da dahil olmak üzere alandışı eğitimlerin dur-
durulması için büyük gayret gösterildi, gösterilmeye de devam ediliyor. Ancak okul psikolojik da-
nışmanlığı alanının profesyonel olarak yürütülmesi gerektiğini düşünen bizler, daha köklü çözümler 
üretmek zorundayız. Sonraki sayılarımızda yine bu konu üzerinde duracağız.

Gündemdeki bir diğer konu da terörle mücadele sırasında yakınlarını kaybeden şehit ve gazi 
çocuklarına sağlanacak destekle ilgilidir. Bu sayımızda meslektaşlarımız bize destek oldular ve 
makaleler hazırladılar. Kendilerine özellikle teşekkür ediyoruz.

Bu hassas gündem konularının yanı sıra bir de okul psikolojik danışmanının gündeminden 
hiç düşmeyen; özel gereksinimli çocuklar, boşanma, okula uyum ve oryantasyon, okul fobisi, cin-
sel yönelim, motivasyon, intihar ve madde bağımlılığı gibi konularda psikolojik danışmanlar ya da 
psikolojik danışman eğitimcileri uygulamaya yönelik harika makaleler hazırladılar. Okul psikolojik 
danışmanları için her bir makalenin pratikte çok kullanışlı olacağına inanıyoruz. Bir öğrencimiz ise 
okullarda gözlem dersi ile ilgili düşüncelerini dile getiren bir makale hazırladı. Sonraki sayılarda da 
okul psikolojik danışmanlığı uygulamaları konusunda değerli öğrencilerimizin, psikolojik danışman-
ların ve psikolojik danışman eğitimcilerin makalelerini yayımlamak isteriz.

Ayrıca, 2017 yılında okul psikolojik danışmanlığı alanında Dünya çapında önemli bir girişim 
başlatıldı: Okul Temelli Psikolojik Danışmada Politika Araştırma ve Değerlendirme Uluslararası Top-
luluğu kuruldu (The International Society For Policy Research and Evaluation in School-Based 
Counseling - ISPRESC). Bu sayıda konuyla ilgili tanıtıcı bir yazı bulabileceksiniz. Türkiye’yi temsil 
etmek isteyen okul psikolojik danışmanları ve psikolojik danışman eğitimcileri bu oluşum ile iletişim 
kurabilirler. Kısaca, yoğun gündemimiz bu şekilde yansıtılmaya çalışıldı.

Sonraki sayılarımızda devam etme dileğiyle…
Saygılarımızla...

Prof. Dr. 
Filiz Bilge
Türk PDR-DER Genel Başkanı
Hacettepe Üniversitesi
fbilge@hacettepe.edu.tr
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Alan Dışı Atamalar 
Konusunda Türk Psikolojik 
Danışma ve Rehberlik 
Derneği Tarafından 
Yapılan Çalışmalar

Psikolojik Danışma ve Rehber-
lik (PDR), Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık (RPD), Eğitimde Psiko-
lojik Hizmetler (EPH) anabilim dalla-
rından mezun olanlar ağırlıklı olarak 
Milli Eğitim sistemi içinde kendileri-
ne önemli bir yer açtılar, açtıkları bu 
yer, yıldan yıla gelişti. PDR hizmet-
lerinin; Milli Eğitim sistemi içerisinde, 
öğrenciler, öğretmenler, okul yöne-
timleri ve öğrenci velileri tarafından 
işlevselliği kabul gördükçe, verdikleri 
hizmetler görünür oldukça ve verilen 
hizmetlerden yararlanma durumu 
arttıkça, bu alan daha da gelişti. Ala-
nın gelişmesi ilgiyi de arttırdı ve nite-
kim, 2016 ÖSYM verileri PDR ala-
nının tıp ve hukuktan sonra en çok 
tercih edilen üçüncü alan olduğunu 
göstermiştir. 

Alandaki gelişmeler süreklilik 
arz eden bir şekilde devam eder-
ken, ciddi bir problem de bu geliş-
meye sürekli eşlik etti. Ne yazık ki, 
yaygın tabir ile alan dışı atama olarak 
tanımladığımız, PDR, RPD ile EPH 
anabilim dalı dışındaki alanlardan 
mezun olanlar yıllarca rehber öğret-
men kadrosunda istihdam edildiler. 

Bu süreçte de Türk Psikolojik Danış-
ma ve Rehberlik Derneği Yönetim 
Kurulları ise PDR formasyonu ve ye-
terliliğine sahip olmadıkları gerekçesi 
ile alan dışı mezunların rehber öğret-
men olarak istihdam edilmelerinin 
sakıncaları konusunda kamuoyunun 
aydınlatılması için gayret gösterdi.

Alan dışı atamalar; Türk Psiko-
lojik Danışma ve Rehberlik Derneği 
Genel Merkez ve Şube yönetim ku-
rullarının, alan akademisyenlerinin, 
dernek üyeleri ve tüm psikolojik 
danışmalar ile psikolojik danışman 
adaylarının gündemini oluşturmak-
tadır. Son beş dönemdir Türk PDR-
DER Yönetim Kurulu üyeliğinde 
bulunan bir kişi olarak biliyorum ki, 
Genel Merkez Yönetim Kurullarının 
Başkan ve üyeleri defalarca Milli 
Eğitim Bakanları, Milli Eğitim Bakanı 
Müsteşar ve Müsteşar yardımcıları, 
Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve 
Üyeleri, Özel Öğretim Genel Mü-
dürleri, Özel Eğitim ve Rehberlik 
Hizmetleri Genel Müdürleri, Genel 
Müdür Yardımcıları ve Daire Baş-
kanları ile alan dışı atamaları durdur-
mak için görüşmeler yapmışlardır. 

Psk. Dan. Ali Erdoğan
Türk PDR-DER Yönetim Kurulu Üyesi
e-Posta: alierdogan483@gmail.com

Değerli psikolojik danışmanlar ve değerli psikolojik danışman adayları,
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Yapılan bu görüşmelerde, tüm yet-
kililer alan dışı atamaları onaylama-
dıklarını belirtmişlerdir. Bu nasıl bir 
çelişkidir ki; hem alan dışı atamalara 
karşı olunacak hem de, aynı kurum 
bünyesinde alan dışı atamaya zemin 
hazırlayacak rehberlik kursları dü-
zenlenecektir! Milli Eğitim Bakanlığı 
yetkilileri “Alan dışı mezunlar sadece 
özel öğretim kurumlarında istihdam 
edileceklerdir.” şeklinde açıklama 
yapmışlardır, ancak bu açıklamayı 
da çok ciddi bir çelişki olarak görü-
yoruz. Devlet eğitimin niteliği bağ-
lamında “Kamu” ve “Özel” ayırımı 
yapılmamalıdır. Devlet okulları için 
onay verilmeyen atamalara, özel 
okullar için de verilmemelidir. 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
özel dershanelerde “psikolojik da-
nışman” “rehber öğretmen” çalış-
tırılması zorunluluğu getirildiğinde, 
özel öğretim kurumları, bireysel ve 
kurumsal olarak; Milli Eğitim Ba-
kanlığı üzerinde basınç uygulamış-
lardır. Üniversitelerin PDR anabilim 
dallarından mezun olan psikolojik 
danışmanların alandaki ihtiyacı kar-
şılamadığını gerekçe gösterilerek, 
sadece özel dershanelerde ve özel 
öğretim kurumları olmak üzere, ağır-
lıklı olarak sosyoloji ve felsefe bö-
lümlerinden mezun olanlar çok kısa 
süren “rehberlik kursları” sonrasında 
rehber öğretmen kadrolarında istih-
dam edilmişlerdir. Hatta bazı özel 
dershane sahipleri ile özel okul sa-
hipleri, bu durumdan oldukça mem-
nun kalmışlardır. Felsefe ve sosyoloji 

mezunlarının; hem felsefe derslerine 
girmelerini sağlamışlar hem de “reh-
ber öğretmen” kadrosunda görev-
lendirmişlerdir. Pek çok dershane ve 
özel okul ise reklamlarında “uzman 
psikolojik danışman” çalıştırdıklarını 
özellikle belirtmişlerdir. Bazıları da iki 
kadroya (rehber öğretmen ve felsefe 
öğretmenliği) sadece bir meslek ele-
manı istihdam ederek, hizmet alan-
ların nitelikli PDR hizmeti almalarını 
önemsememişlerdir. 

Bazı branşlarda başarıları göz-
lemlemek kolay olabilir. Aynı kurum-
da görev yapan birden fazla branş 
öğretmeninin başarısını (matematik 
dersi gibi) yıl içinde yapılan sınav 
sonuçlarına bakarak değerlendirebi-
liriz. Bu başarıyı ülke genelinde ya-
pılan sınavlarla karşılaştırarak daha 
geniş bir değerlendirme de yapa-
biliriz. Ancak PDR gibi bir alanda 
verilen hizmetleri, sınavla değerlen-
dirmek zordur ve ne yazık ki yapılan 
yanlışlıkların sonucu yıllar sonra an-
laşılabilir. Bu nedenle, topluma mut-
suz bireyler yetiştirme ihtimali dik-
kate alınmalıdır ve bunu denetleme 
görevinin de mutlaka devlette olma-
sı gerekir. Nitekim, bazı özel kurum 
sahipleri yüksek kar getirisini, nitelikli 
PDR hizmetlerine tercih edebilirler, 
ancak hizmetin niteliğini koruma gö-
revi diğer alanlarda olduğu gibi bu-
rada da devletin görevi olmalıdır.

Türk Psikolojik Danışma ve 
Rehberlik Derneği olarak; alan dışı 
atamalara karşı her alanda mücade-
le etmeye çalıştık; alan dışı atama-

lara karşı pek çok dava açtık. Açı-
lan davalar çoğunlukla kamu yararı 
gerekçesi ile reddedilmiştir. Bugün 
kamu yararı olarak belirtilen alan 
dışı atama gerekçelerinin hiçbiri adil 
değildir; atamayı bekleyen 10 bin 
civarında PDR mezunu bulunmak-
tadır. Tüm çaba ve mücadelemize 
rağmen rehberlik kursları zaman 
zaman tekrar tekrar önümüze gelse 
de, bu kursların hiçbir yasal ve haklı 
bir dayanağı bulunmadığını, bir gün 
haklı mücadelemizin tüm yetkililer 
tarafından dikkate alınacağına ina-
nıyoruz. Temel hedefimiz bu alan ve 
mesleğin daha fazla zarar görme-
mesidir. Milli Eğitim Bakanlığı önün-
de; dernek genel merkez yönetici-
leri, önceki dönem yöneticileri, alan 
akademisyenleri, şube yöneticileri 
ve üyelerimizle birlikte kitlesel basın 
açıklamaları yaptık. Açıklamalardan 
sonra; Milli Eğitim Bakanı ve Milli Eği-
tim Bakanı Müsteşar yardımcıları ile 
konuyu görüştük. Mesleğimizin ge-
nel ilkelerini ve mesleki hassasiyeti-
mizi yetkililere ilettik. Basına konu ile 
ilgili verdiğimiz röpörtajlarda; basın 
mensupları alan dışı atamalarla ilgili 
verdiğimiz bilgiler karşısında hayret-
lerini gizleyememektedirler. Basın 
mensupları bu durum karşısında, 
“Nasıl olur da 10 bin civarında alan 
mezunu dururken, çok kısa süren bu 
kurslarla meslek elemanı yetiştirilir 
ve alan mezunlarının yerine istihdam 
edilir.” demektedirler. 

Bizler mesleğimizi yasal ve hu-
kuksal sınırlar içinde savunmaya 
devam edeceğiz. Bizim diğer alan-
lara karşı olumsuz bir duruşumuz 
olmadı. Lütfen bu yazıdan psiko-
lojik danışmanlar disiplinler arası 
çalışmalara karşıdır gibi bir anlam 
çıkarılmasın. Kurumsal olarak diğer 
alanlarla her hangi bir çatışma için-
de de bulunmadık. Psikolojik danış-
manların meslek örgütü olarak, her-
kesin eğitimini aldığı alandaistihdam 
edilmesi ve yetkililerin bunun için 
plan ve program yapması gerektiğini 
savunuyoruz.

Psikolojik Danışmanlar ve psi-
kolojik danışman adaylarına saygı 
ve sevgi ile…  

Psk. Dan. Ali Erdoğan  |  Alan Dışı Atamalar Konusunda Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Tarafından Yapılan Çalışmalar
MAKALE
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m a k a l e

Yeni Rehberlik Hizmetleri 
Yönetmeliğinin 
Bir Etik Dışı Dayatmasına 
Yönelik Çözüm Önerileri

Aynur Eren Gümüş
Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı
e-Posta: aynurgumus@hotmail.com

MEB tarafından hazırlanmış ve önemli tartışmalara konu olmuş reh-
berlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin yönetmelik, yapılan 
eleştiri ve iyileştirme önerileri dikkate alınmadan 10 Kasım 2017 ta-

rihli ve 30236 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak Rehberlik Hizmetleri Yö-
netmeliği adıyla yürürlüğe konulmuştur. Yönetmelikte adından içeriğine ka-
dar önemli tartışmalı konular bulunsa da bu makalede sadece ders saatleri 
içinde psikolojik danışma hizmeti kapsamında yardım verilecek öğren-
cinin adının okul idaresine bildirilmesine ilişkin düzenleme ele alınmıştır.        

İlgili madde Yönetmeliğin altıncı 
bölümünde Rehberlik Öğretmeninin 
görevlerini düzenleyen 34. maddesi-
nin “g” bendinde şöyle yer almakta-
dır: “Rehberlik hizmetlerinin etkin ve 
verimli bir şekilde yürütülebilmesi için 
ihtiyaç duyulan durumlarda bireysel 

veya grupla psikolojik danışma ve 
görüşme yapmak üzere öğrenciyi 
ders saati içerisinde rehberlik servi-
sine davet eder. Görüşme içeriğinin 
gizliliğini koruyarak görüşülecek öğ-
rencinin yalnızca adını ve görüşme 
saatini eğitim kurumu idaresine bil-
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dirir.” Bu düzenleme ile öğrencilerin 
ders saatlerinde etkili bir psikolojik 
danışma hizmeti almalarının önü 
açılmış, diğer yandan, öğrencinin 
adının yönetime bildirilme zorunlulu-
ğu, okul düzeninin bozulmasına kar-
şı bir önlem gibi alınsa da önemli bir 
ikilem potansiyeli oluşturmuştur. Da-
hası bu madde, Yönetmeliğin ikinci 
bölümünün 5. maddesinde yer alan; 
bireye ve bireysel farklılıklara saygı, 
gizlilik ve mesleki ve etik değerlere 
uyulması yönündeki, rehberlik hiz-
metlerinin yürütülmesinde dikkate 
alınması zorunlu olan ilkeler ile de 
çelişmektedir. 

Bir mevzuat içinde istisna oluş-
turacak bazı uygulamalar, koruduğu 
hukuki değer (adliyeyi, toplumu ya 
da çocuğu korumak gibi) açık oldu-
ğunda, bu yönetmelikte olduğu gibi 
çelişkili olacak biçimde düzenlene-
bilir. Ancak, bu madde neredeyse 
yönetmelikte yer alan her ilke ile çe-
lişirken ve daha önce benzerine her-
hangi bir yönetmelikte rastlanmayan 
bir uygulama getirirken, korunmaya 
çalışılan hukuki değerin ne olduğu 
bilinmemektedir. Okul yönetimi ile 
paylaşılması zorunlu bilgi, sadece 
ders saatleri içinde verilen psikolojik 
danışma hizmetini alan öğrencinin 
adını ve görüşme saatini içerse de 
öğrenci ve ebeveynleri için psikolojik 
danışma ilişkisine girmeme kararının 
verilmesinde etkili olabilir. Örneğin, 
bir öğrencinin dönemin başından 
sonuna kadar farklı ders saatlerinde 
psikolojik danışma hizmeti alması, o 
öğrencinin kendisinde ve/veya ebe-
veynlerinde okul yönetimi tarafından 
“sorunlu bir çocuk” olarak etiketlen-
me endişesi oluşturabilir. Bu endişe-
nin sonucu olarak, ya yardım ilişki-
sinin başlamaması ya da zamansız 
bir şekilde sürecin sonlandırılması 
kararı alınabilir. 

Psikolojik danışma ilişkisinin 
yaşamsal bir parçası olan gizliliğin 
korunması ve mahremiyete saygı 
(ACA, 2014) güvene dayalı ve üret-
ken bir psikolojik danışma ilişkisinin 
gelişmesinde merkezi öneme sahip 
olduğu kadar, çok yönlü etik ve ya-

sal bir konudur. Bu nedenle etik kod 
ve yasalarda ne kadar ayrıntılı dü-
zenlenirse düzenlensinler, psikolojik 
danışmanların en fazla etik ikilem 
yaşadıkları konu gizliliktir (Corey, Co-
rey, Corey ve Callanan, 2014). Yeni 
olarak adlandırılan bir yönetmelikten 
yaşanacak etik ikilemlerin sıklığını 
azaltacak bir rehberlik oluşturması 
beklenirken, ne yazık ki daha ça-
tışmalı koşulların oluşmasına neden 
olunabilir.

Psikolojik danışmanın sır sak-
lama görevinin kapsamı, danışan 
tercihlerine ya da sağlayacağı olası 
yararlara göre değişebilir ve gizlili-
ğin sınırları daha da genişletilebilir 
(Corey ve diğ., 2014). Dolayısıyla, 
olası maddi ve manevi istenmeyen 
sonuçlara karşı danışanın psikolojik 
danışma hizmeti için başvurduğu-
nun ya da hizmet almayı kabul et-
tiğinin üçüncü kişilerden gizli tutul-
masını isteme hakkı vardır (Gümüş 
ve Eren-Gümüş, 2013). Ancak yeni 
yönetmelikteki bu madde gereği, 

ders saatleri içinde alınan psikolojik 
danışma hizmeti için bu hakkın kul-
lanılamayacağı ortadadır. 

Söz konusu yönetmeliğin iptali 
için açılan davalar sonuçlanana ka-
dar, okul psikolojik danışmanlarının 
görev tanımındaki yasal bağlayıcı-
lıkla ders saatlerinde hizmet alan 
öğrencinin adının ve oturum saatle-
rinin kurum idaresine verilmesi için 
öncelikle bilgilendirilmiş onay alma 
yükümlülüğü üzerinde durmak ge-
rekir. Bilgilendirilmiş onay almaya 
ilişkin ne Türk PDR-DER (2006) 
Etik kitapçığında bir madde bulun-
maktadır ne de ilgili yönetmelikler 
bu konuda bir madde içermekte-
dir. Oysa okulda psikolojik danış-
ma hizmetinin nitelikli bir biçimde 
yapılabilmesi için bu uygulamaların 
hem yasal hem de etik bir konu 
olarak önemle ele alınması gerekir 
(Eren-Gümüş ve Gümüş, 2013). 
Hatta karşılaşılan etik sorunların 
çözümünde bilgilendirilmiş ona-
yın, eylemin en önemli basamağını 

Aynur Eren Gümüş  |  Yeni Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinin Bir Etik Dışı Dayatmasına Yönelik Çözüm Önerileri
MAKALE
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ya da en azından bir parçasını oluş-
turması gerektiği söylenebilir.

Yürürlüğe giren yönetmeliğin 
getirdiği bu uygulamayı da dahil 
ederek, gizlilik kuralının doğası, sı-
nırlılıkları ve okulda nasıl uygulandığı 
konularının okul rehberlik ve psiko-
lojik danışma servisi panosundan 
yazılı olarak ilan edilmesi öncelikli 
adımdır. Psikolojik danışma hizme-
tine gereksinim duyan öğrencilerin 
cesaretlerini kırmamak için ders 
saatleri içinde verilen psikolojik da-
nışma hizmetleri ile sınırlı olacak şe-
kilde, danışan isminin ve görüşme 
saatlerinin sadece okul yönetimi ile 
paylaşılacağı, bunun dışında hiçbir 
bilginin paylaşılmayacağı, okul yö-
netiminin de bu bilgileri gizli tutmak 
zorunda olduğu, öğrencinin zararı-
na olacak şekilde kullanılmayacağı, 
sadece tehlike ya da suça maruz 
kalma veya maruz bırakma gibi du-
rumlarda yasal ve etik zorunluluklar 
gereği öğrencinin bilgisi dahilinde 
gizliliğin bozulacağı bu panodan ilan 

edilmelidir. Bu bilgilendirmede öğ-
renci isminin yönetime bildirilmesi 
koşulunun sadece ders saatlerinde 
psikolojik danışma hizmeti vermey-
le ilgili olduğunun altı çizilmelidir. 
Böylesi bir yazılı ilan, bilgilendirilmiş 
onay için sadece bir başlangıç ola-
bilir. Öğrenci, okul psikolojik danış-
ma ve rehberlik servisine geldiğinde 
ona sözel olarak gizlilikle ilgili bilgi 
verilirken yönetmeliğin getirdiği bu 
zorunluluğun ders saatleri içinde ve-
rilecek psikolojik danışma hizmetleri 
için geçerli olduğu, ders aralarında 
yapılan kısa süreli görüşmelerin bu 
kapsamda olmadığı, sözel olarak 
açıklanmalı ve öğrencilerin sorduğu 
sorulara açıklıkla yanıt verilmelidir. 
Ayırt etme gücü olan öğrencinin bu 
koşullarda bilerek psikolojik danış-
ma hizmetini almayı kabul etmesi, 
uygulamayı hukuka uygun hale geti-
rir. Ayırt etme gücü olmayan öğrenci 
için psikolojik danışma hizmetine ih-
tiyacı olması halinde kendisine bilgi 
verildiği gibi yasal temsilcisine de bil-

gi verilerek onayı alınır (Eren-Gümüş 
ve Gümüş, 2013). 

Psikolojik danışmanın bu içe-
rikteki yazılı ve/veya sözlü bilgilen-
dirmesi sonucu öğrencilerin ve/
veya yasal temsilcilerin, psikolojik 
danışma ilişkisine girmeme kararları 
rapor edilerek bir istatistik tutulması 
yararlı olabilir. Bu yüzden bir öğren-
cinin ve/veya yasal temsilcinin dahi 
olumsuz karar vermesi önemliyken, 
bu kararı verenlerin sayısı arttığında, 
yaşanan sıkıntıların daha önemli hale 
geleceği de açıktır. Yaşanan sıkıntı-
ların artması halinde, bu durum ilçe, 
il ve bakanlığın ilgili birimlerine rapor 
edilebilir ve sonuçta yönetmeliğin bu 
maddesi için daha hızlı bir değişiklik 
yapılabilir. 

Öğrenci isimlerini yönetime bil-
dirme zorunluluğunun iptali için uy-
gulamadan gelen haklı dayanaklar 
gösterilmeye çalışılırken, psikolojik 
danışma hizmetine acil ihtiyacı olan 
ve ders aralarında verilen yardımdan 
daha fazlasına gereksinim duyan 
öğrenciler için mağdur olmalarının 
önüne geçecek önlemlerin alınması 
gerekmektedir. Yönetmelik madde-
sinin uygulanması nedeniyle bir öğ-
renci yardım almama kararı verirse, 
sorunu okul yönetimine bildirilmek 
ve bazen en büyük ahlaki eylemin 
katı kuralları kırmak üzerine kurula-
cağını uygun bir dille yönetime an-
latmak, tekil düzeyde de olsa bu 
öğrenci için sorun çözebilir.  
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m a k a l e

Şehit ve Gazi Ailelerinin 
Okul Çağındaki Çocukları 
ile Çalışmak için Öneriler

Okul psikolojik danışmanları 
şehit ve gazi çocuklarına psikolojik 
destek ve profesyonel yardım et-
mekle yükümlüdür ve sahada çalı-
şan birçok meslektaşımız bunu yap-
maktadır. Türk Psikolojik Danışma ve 
Rehberlik Derneği ile ilgili bir haberde 
belirtildiği üzere “Askerlerimiz, polis-
lerimiz ve şehitlerimizin yakınları için 
elimizden geleni yapmak durumun-
dayız.” (IHA, 2015). Bu çerçevede 
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ça-
lışan binlerce okul psikolojik danış-
manı, şehit ve gazilerimizin okul ça-
ğındaki çocukları ile birçok çalışma 
yürütmektedir. Bu çalışmalar özellik-
le kriz yönetimi ve travmaya müda-
hale  gibi çözüm bulucu ruh sağlığı 
çalışmalarını kapsamaktadır. Ayrıca, 
psikolojik ilk yardım gibi koruyucu 
ve önleyici çalışmalar ve diğer psi-
kososyal müdahaleler de yapılmak-

tadır. Ruh sağlığı alanında önemli bir 
meslek örgütüyüz, ancak konuyla 
ilgili bilimsel araştırma ve destekleyici 
alan yazın eksikliği sahadaki meslek-
taşlarımızı zorlamaktadır. 

Şehit ve gazilerimizin okul ça-
ğındaki çocuklarının refah ve mutlu-
luğunu arttırmak adına neler yapıla-
bilir? Yapılabilecekler sınırsız olmakla 
birlikte, maalesef okul bağlamında 
ve okul psikolojik danışmanları tara-
fından “neler yapılabilir?” ve “bu ço-
cuklara nasıl yaklaşılması gerekir?” 
konusunda okul psikolojik danış-
manları somut ve pratik bilgi, etkili 
yaklaşım tarzları ve profesyonel des-
teğe ihtiyaç duymaktadırlar. Bu yazı 
ile okul psikolojik danışmanlarının 
konuya yaklaşımlarını daha da ge-
liştirmek ve müdahale yöntemlerini 
zenginleştirmek amaçlanmıştır. Bu 
yazı hizmet sağladığımız okul-önce-

Yrd. Doç. Dr. Nadire Gülçin Yıldız
İstanbul Medipol Üniversitesi
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı
e-Posta: ngyildiz@medipol.edu.tr

Devlet ve millet olarak uzun yıllardır terör olayları ile mücadele etmek-
teyiz. Akşam evimizde haberleri izlemek amacı ile televizyonlarımızı 
açtığımızda, maalesef hemen her gün bir şehit haberi duymaktayız. 

Bu haberleri bir süre sonra duymaya alışmakta ve kanıksamaktayız. Öte 
yandan, ülkemizin ve milletimizin bütünlüğünü tehdit eden iç ve dış güçler, 
terör ile mücadele uğruna çalışanları yaralı ya da sakat bırakmakta, hatta 
canlarını almaktadır. Şehitlerimizin arkada kalan okul çağındaki çocukları ise 
uzun yıllar bu travmanın etkilerini yaşamaktadır. Bu durumda, öncelikli ola-
rak çocuğun günlük rutin yaşama dönmesi konusunda ona destek olunmalı 
ve çocuğun okula devam etmesi sağlanmalıdır. Bu süreçte, okul psikolojik 
danışmanlarına önemli sorumluluklar düşmektedir.
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si, ilk, orta ve lise dönemi öğrencileri 
için kaleme alınmış ve hepsi için okul 
çağı öğrencileri ifadesi kullanıldığı ol-
muştur.

Çocuğun Duygularını Kabul Edin
Öncelikle çocuğun duygularını 

kabul edin ve bu duyguları yaşama-
sına izin verin. Küçük çocuklar bazen 
neden ağladıklarını ifade edemezler. 
Çocuğa ağlama, üzülme, dert etme 
gibi ifadeler kullanmayın. Duyguların-
dan dolayı onu yargılamayın, eleştir-
meyin ve ayıplamayın. Çoğunlukla 
toplum içinde ağlamamak gerektiği 
vurgulanır ve bu nedenle çocuklar 
gözyaşı ve hıçkırıklarını kontrol etme-
yi dolayısı ile duygularını bastırmayı 
öğrenirler. Yetişkinler olarak çocu-
ğun neden ağladığını sorup öğren-
mekten ziyade daha da önemli olan 
konu şudur: Onun yanınızda ağla-
masını kabul etmeniz ve buna izin 
verip engellememenizdir. Çocuğun 
duygularını özellikle de yas ve travma 
sürecini yaşamasına, öfke patlama-
ları ile duygusal boşaltım yaşama-
sına ve benzer şekilde üzüntüsünü 
yaşamasına izin vermeniz önemlidir. 
Çocuğun duygularını doğal süreci 
içinde yaşamasına izin verdiğinizde, 
ona güvenli bir ortam yaratıp onun 
duygularını ifade etmesini sağlamış 
olursunuz.

Süreklilik Duygusunu Sağlamaya 
Özen Gösterin

Çocuğun günlük yaşam akışın-
da bir devamlılık ve istikrar olduğunu 
hissetmesi, onda güvenli alan algısı 
oluşturacak ve onu rahatlatacaktır. 
Güvenli alan çalışması yapılmadığı 
takdirde çocuk kaybettiği ebevey-
ninin onu terk ettiğini düşünüp, ya-
nında olan ebeveyninin de onu terk 
edeceğinden endişe duyabilir. Bu 
durum ise onun stres ile baş etme 
becerilerini olumsuz yönde etkile-
yebilir. Öte yandan, günlük rutin ya-
şamda devamlılık ve istikrar duygu-
su onun stresini hafifletecektir. Fırsat 
buldukça çocuğun sevdiği kişileri zi-
yaret etmesi (ör., önceden oturduğu 
semtteki arkadaşları, eski okulunda-
ki arkadaşları ya da yakın akrabaları 
gibi), kaybettiği ebeveyni ile yaptığı 
şeyleri yine fırsat buldukça yapması 
önemlidir. Süreklilik ve istikrar için-
de seyreden günlük yaşam olayları 
çocuk için güven sağlayıcı olacaktır. 
Çocuğun gerek ailesi ile olan yaşan-
tısında, gerek okul yaşamında, gün-
lük yaşamına ilişkin rutin etkinliklerin 
olması bu açıdan önemlidir. 

Çocuğa Karşı Açık ve Net Olun
Kaybettiği ebeveyni hakkında 

çocuk ile konuşurken açık ve net bil-
giler verilmelidir. “O şimdi gökyüzü-

ne yükseldi.” “Melek oldu, göklerde 
uçuyor.” “Öteki âleme gitti.” “Cen-
nete gitti.” gibi soyut açıklamalar 
özellikle de okul öncesi dönemdeki 
çocuğun zihninde karışıklıklar yara-
tabilir. Dolayısı ile soyut açıklamalar 
yapmaktan kaçınılmalıdır. Yapılan 
açıklamalar çocuk için anlaşılır ve 
çocuğun zihinsel gelişim yaşına uy-
gun olmalıdır. Sizin için ölüm hak-
kında konuşmak nasıl bir duygu, 
bu konuda konuşurken zorlanıyor 
musunuz? Bunları düşünmek gere-
kir. Ölüm hakkında konuşurken zor-
lanıyorsanız bu sizinle ilgili bir konu 
olabilir. Bunu fark etmeniz önemli! 
Ölüm hakkında daha kolay konuşa-
biliyorsanız, çocuğun size yönelttiği 
soruları da daha kolaylıkla cevapla-
yabilirsiniz (Türk Psikologlar Derneği, 
2017). 

Özellikle okul öncesi dönem-
deki çocuklar, ölüm hakkında size 
bir takım sorular sorabilir. Örneğin, 
“Peki babam ne zaman gelecek?” 
“Ben de ölecek miyim?” “Sen ne za-
man öleceksin?” “Onu şimdi kurtlar 
mı yiyecek?” “Ona yiyecek götürelim 
mi?” Bu tür sorular sormalarının te-
mel nedeni, bir yaşam evresi olarak 
çocuğun ölüm ile henüz tanışmamış 
olduğundan ve ölüm kavramını an-
lamaya çalışma çabasındandır. Bu 
soruları cevaplarken çocuğa ölüm 
ve ölümün gerçekliği hakkında so-
mut ve doğru bilgiler verilmelidir. Aksi 
takdirde, çocuğa yanlış ya da yaşına 
uygun olmayan soyut bilgiler ver-
mek, onda çarpık inanışlar oluştu-
rabilir ve ölüm korkusu ile yüzleşme 
becerisini geliştirmesine engel olur. 
Çocuğun akvaryumundaki balığının 
ölümüne şahit olması, evde çiçek-
lerin kurumasını izlemesi gibi olaylar 
ölüm kavramı ile tanışması ve yüz-
leşmesi için iyi bir bağlam sunabilir. 
Bu amaçla, ölü hayvanları görmesi, 
ölüm ile yüzleşmesini kolaylaştıra-
caktır. Çocuğun herkesin bir gün 
öleceği gerçeğini bilmesi, bir yaşam 
evresi olarak ölümü kabul etmesini 
sağlayacaktır. Çocuk “Peki sen de 
ölecek misin?” gibi sorular sorarak 
bütün sevdiklerinin onu terk edeceği 
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endişesine kapılabilir. Çocuğa karşı 
açık ve net cevaplar vermek gerekir. 
Verilebilecek cevaplar arasında şu 
tür bir cevap yer alabilir: “Herkes gibi 
ben de bir gün öleceğim, ama şu an 
için zannetmiyorum ve bunun olması 
için herhangi bir neden yok.” Sonuç 
olarak, çocuğa olabildiğince somut 
ve açık, muğlaklık ve karmaşıklıktan 
uzak aynı zamanda da doğru bilgi 
vermek önemlidir. Bu yaklaşım tarzı 
onun olayı kabul sürecini hızlandı-
racaktır (TPD, 2017). Bu gibi soru-
ları sadece bir yakınını kaybetmiş 
çocuklar sormaz; örneğin, babası 
terörle mücadele kapsamında gö-
reve giden bir çocuk da sorabilir. O 
zaman da yine bu bilgilerden yarar-
lanılabilir.

Oyun ve Sanat İyileştiricidir
Çocuğun yaşadığı kayıptan do-

layı üzgün ve depresif duygular için-
de olmasını kabul etmek önemlidir. 
Kendisine ve başkalarına karşı zarar 
verici olmadan, zaman zaman öfke 
gösterip, duygularını yaşamasına 
izin vermek gerekir. Bu yaklaşım tarzı 
ona yanında olduğunuzu hissettir-
meniz için iyi bir fırsattır. Bu süreçte 
oyun ve sanat, duyguların aktarımına 
izin verebilir ve bu yüzden de rehabi-
lite edici olabilir. Çocuk oyun aracılığı 
ile duygularını ifade etme ve boşalt-
ma yoluna gidebilir (Solter, 1989).

Ek olarak, çocuğun iyileşme 
sürecinde kullanılarak, oyunun te-
rapötik gücünden faydalanılmalıdır. 
Özellikle erken çocukluk dönemi ve 
ilkokul çağında oyun iyileştirici güce 
sahiptir. Oyun bağlamında çocuk 
kendini güvende ve kabul edilmiş 
hissettiği zaman, içinde yer alan ya-
ralayıcı duygular ortaya çıkar ve bu 
duygularla oyun aracılığı ile çalışması 
mümkün olur. Böylece de çocuk ba-
zen ağlayarak bazen de gülerek duy-
gusal boşalım yaşayabilir. Bu çocuk 
için çok faydalıdır. Oyun aracılığı ile 
çocuğun gülerek ve eğlenerek duy-
gularını boşaltmasını teşvik etmek, 
korkularını yenmesine de yardımcı 

olacaktır. Gerçek iyileşme sürecinin 
yaşanması için çocuğun yaşadığı 
öfke ve acıyı farklı bir bağlamda (ör., 
oyun, sanat gibi) yeniden yaşaması 
gerekir. Çocuk öfke ve acısını farklı bir 
bağlamda yeniden yaşarken, onun-
la çalışan kişinin de bu paylaşımları 
empatik bir şekilde ve ilgi ile dinleye-
rek, anlama çabası göstermesi, bu 
iyileşme sürecinde kritik rol oynar. 
Oyun, çocuğun yaşadığı gerçeklikle 
yüzleşmesini, sembol ve aktiviteler 
aracılığı ile sağlayarak bu süreçte 
kritik rol oynar. Çocuğun arkadaş-
ları, aile üyeleri veya zaman zaman 
kendi kendine oynadığı oyunun ya-
nısıra, oyun terapisi desteğinden de 
imkânlar el verdikçe faydalanılmalıdır. 
Çocuğun oyun yanında sanat, mü-
zik ya da spor ile uğraşması, stresini 
daha sağlıklı bir şekilde yönetmesini 
sağlayabilir (Solter, 1989). 

Günlük Tutmak İyileştiricidir
Günlük tutmak da çocuklar ve 

ergenler için bireysel farkındalığı ge-
liştiren en güçlü baş etme becerile-
rindendir. Bu nedenle, günlük tutma-
nın iyileştirici gücünden yararlanmak 
gerekir. Eğer çocuğun veya gencin 
günlük tutma hakkında tecrübesi sı-
nırlı ise onunla hangi başlıklar altında 
ve hangi konularda yazılar yazacağı 
ile ilgili sohbet ederek çalışma kita-
bı formatında bir taslak çıkartılabilir. 

Yrd. Doç. Dr. Nadire Gülçin Yıldız  |  Şehit ve Gazi Ailelerinin Okul Çağındaki Çocukları ile Çalışmak için Öneriler
MAKALE
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Günlük tutmanın iyileştirici gücünü 
kullanarak, çocuğun veya gencin 
tecrübesini normalleştirmesi ve duy-
gusal olarak yaşadığı çalkantılı ko-
nular hakkında yazılar yazarak çalış-
ması için farklı fırsatlar yaratılmış olur 
(Sherman ve Sherman, 2005). 

Çocuğun Sosyal Destek 
Sistemlerini Arttırın

Çocuğun sosyal destek meka-
nizmalarını zenginleştirmek birçok 
açıdan faydalıdır. Çocuk ile çalışma-
larda diğer okul personeli ve aile ile 
işbirliği içinde çalışmak çok önemli-
dir. Diğer okul personelini çocuğun 
özel ihtiyaçları hakkında bilgilendir-
mek gerekebilir. Aile ile işbirliği hem 
aileyi çocuğun okuldaki durumu 
hakkında bilgilendirmeyi hem de ço-
cuk hakkında aileden bilgi edinmeyi 
kapsar. Bunun yanında okul dışın-
daki destek sistemlerini araştırıp (ör., 
yardım kuruluşları, Türk Psikolojik 
Danışma ve Rehberlik Derneği Şu-
beleri, rehberlik araştırma merkezleri 
gibi), bu konuda çocuğun ve ailesi-
nin bu destek sistemleri ile bağlantı 
kurmasını sağlamak gerekebilir (By-
rne ve Riggs, 2002).

Okul Temelli Grup Çalışması 
Kısa süreli okul temelli grup ça-

lışması, çocuğun kaybettiği ebeveyni 
ile ilgili duygularını fark etmesini, tanı-

masını ve bu duygularla baş etmesi-
ni sağlar. Grup, çocuğun etkili ileti-
şim becerileri gibi bir takım beceriler 
edinmesi konusunda işlevsel bir rol 
oynar. Grup, çocuğun akranları ile 
iletişiminde onun bilgi ve becerileri-
ni arttırıcı çalışmalar yapma imkânı 
sağlayarak, ona yaşadıkları hakkın-
da arkadaşları ile nasıl konuşacağı-
na ilişkin fikirler verir. Grup çalışması, 
psiko-eğitimsel bir içerikte ise trav-
ma sonrası stres bozukluğu hakkın-
da çocuklara etkinlikler aracılığı ile 
bireysel farkındalığı geliştirici kaza-
nımlar sunar (American Psychologi-
cal Association, 2007). Bu şekilde 
öğrenciler, sağlıklı baş etme beceri-
leri ve stres yönetimi gibi temalarda 
bilgiler edinebilirler. Ölçülebilir ve ka-
nıta dayalı bilişsel terapi ve dayanık-
lılık çalışmaları ile çocuğun dayanık-
lılığını arttırmak hedeflenebilir. Bütün 
bu yaklaşım ve yöntemler, çocuğun 
baş etme yöntemlerini zenginleştir-
mek yanında, ona travma sonrası 
büyüme sürecini yönetmesi yetisini 
geliştirici nitelikte etkili yaşam bece-
rileri de kazandırabilir (Meadows ve 
ark., 2015; Easterbrooks, Ginsburg 
ve Lerner, 2013).  
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Yas, kişilerin kendisi için önemli olan yakınlarını ya da nesneleri kaybet-
mesinden sonra meydana gelen doğal bir tepkidir. (Worden, 2001). 
Yas sürecinde ortaya çıkan duygular kişilerin normal yaşantılarında 

hissettiği duygulardan farklılık gösterdiği için bu duygular yas tepkileri ola-
rak adlandırılır. Yas tepkileri kayıplardan sonra oluşur ve genellikle kaygı, 
keder ve üzüntü yoğun biçimde görülebilir (James, Friedman ve Landon 
Matthews, 2001). Yas sürecini yaşayan kişilerde daha çok içe kapanıklık ve 
yaşamı sorgulama ve kendisinden bir parça eksilmişçesine hayattan bek-
lentileri olmama gibi tepkiler görülür (Zara, 2011). Bunlara ek olarak, kişinin 
kendini büyük bir boşlukta hissetmesi ve bununla birlikte gelen depresyon, 
şok ve inkâr, kızgınlık ve isyan genellikle yas sürecinde görülen tepkiler ara-
sındadır (Zara, 2011).

m a k a l e

Kübler-Ross‘a (1969) göre, yas 
süreci beş aşamadan oluşmaktadır. 
İnkâr etmek, pazarlık, kızgınlık, dep-
resyon ve kabullenme yas sürecini 
oluşturan aşamalardır. İlk aşama 
olan inkâr evresi’dir. Bu aşama-
da kişi sevilen birinin kaybını kabul 
edemez ve ölümün gerçekliğini red-
deder. Örneğin, eşini kaybeden biri 
sofraya eşi için de tabak koyar. Ya 
da öğrencisini kaybeden bir öğret-
men sınıf yoklamasından öğrencinin 
adını silmez. Okullarda bu aşamada 
bir öğrenci kaybı olduğunda, sınıfta 
ölen öğrencinin sırasının bir süre boş 
bırakıldığı görülür. İkinci aşamada 

olan pazarlık evresi’nde çoğu za-
man yaşanılan kayıptan sonra ilahi 
bir pazarlık görülebilir. Bu esnada, 
ölümü kabullenmeme ve yapılan pa-
zarlık ile ölen kişinin tekrar gelece-
ği inancı olabilir. Örneğin, ilkokulda 
sınıf arkadaşını kaybeden öğrenciler 
mezuniyet kutlamasına gitmeyi red-
deder, karşılığında ölen arkadaşları-
nın geri gelmesini bekler. Ya da do-
ğum günü kutlamasından vazgeçer 
ve karşılığında ölen arkadaşının geri 
hayata dönmesini bekler. 

Yas sürecinin üçüncü aşaması 
kızgınlık’tır. Bu durum, daha çok kişi 
kendi yaşamını düşündüğünde zor-
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lanacağı ya da yapmak istemediği 
bir durumu, yapmak zorunda kaldı-
ğı zaman görülür. Örneğin, “neden 
yoksun, beni çocuklarla bir başıma 
bıraktın” diye yakınmalar görülür. 
Bu aşamada, kişilerde depresyon 
belirtileri görülebilir. Sevilen birini 
kaybettiğiniz zaman yas süreci bir 
yıl gibi uzun zaman sürebilir, fakat 
bu durum halen devam ediyorsa 
bu normal bir yas süreci değildir. Bu 
esnada, kişide depresyon belirtileri 
olup olmadığını araştırmak önemli-
dir. Örneğin, çok sevilen birisini eşini 
dostunu kaybeden bir insan günler-
ce yemek yemiyor ve sürekli yatakta 
kalıp başka bir şey yapmayı redde-
diyorsa ve kendine zarar vereceğini 
söylüyorsa, bu durumda bir yıl gibi 
uzun süre beklenmesine gerek yok-
tur. Diğer bir ifadeyle, kişide depres-
yon olup olmadığına erken müdaha-
le edilmesi oldukça önemlidir.

Yas sürecinin oluşumunda gö-
rülen son aşama ise kabullenme’dir. 
Sevilen birinin ölümünü kabullen-
mek, ondan mutluluk duyduğumuz 
anlamına gelmez. Tam aksine, ölü-
mü kabullenmek geleceğe yönelik 
güzel adımlar atmamıza yardımcı 
olur. Örneğin, eşini kaybeden biri, 
yaşadığı kaybı kabullenip çocukları-
nın geleceği için çocuklarıyla birlik-
te daha çok vakit geçirerek onların 
gelişiminde daha aktif ve yapıcı rol 
üstlenebilir. Bu hem yas sürecini at-
latmak adına güzel bir adım olurken 
hem de çocuklar için geleceğe daha 
umutla bakılmasına yardımcı olabilir.

Yas tutma süreci kişiler arası 
fark göstermekle birlikte, birçok kişi-
nin yaşamını önemli ölçüde etkileye-
bilir. Kimi insanlar sevilen kişinin ölü-
münden sonra yas tepkileri verirken, 
kimileri bu süreci erteleyerek sonraki 
zamanlarda bu tepkileri verebilir. Bu 
durumu belirleyen en önemli etken 
kişilerin farklı karakter özellikleri-
ne sahip olmaları ve yas süreçlerini 
nasıl değerlendirdikleriyle ilişkilidir 
(Brown, Jimerson ve Comerchero, 
2014). Yas tepkilerinde ortaya çı-
kan duygusal değişimlerin yanında 
fiziksel ve ruhsal değişimler de göz-

lenebilir. Yalnızlık duygusu ve sosyal 
çevreden uzaklaşma bu değişimlere 
örnek olarak verilebilir. Bunlara ek 
olarak, yas tepkilerini ve yas sürecini 
belirleyen etkenlerin başında kaybe-
dilen kişinin kim olduğu, kaybedilen 
kişiyle olan ilişkinin niteliği, kişinin 
nasıl öldüğü (doğal, kaza, intihar) ve 
sosyoekonomik etkenler önemli rol 
oynamaktadır (Brown ve ark., 2014). 
Kaybedilen kişinin yakınlık derecesi, 
örneğin; eşini, kardeşini, anne ve 
babasını kaybetmiş kişilerde görülen 
yas süreci diğerlerine oranla daha 
uzun sürmektedir (Zara, 2011). En 
uzun yas tepkilerini yaşayan ve yas 
süreci çok uzun süren kişiler anne 
ve babasını kaybeden ergen yaştaki 
çocuklar ve ergen yaştaki çocukları-
nı kaybeden anne ve babalar olarak 
bilinmektedir (Zara, 2011). Kaybe-
dilen kişiyle olan ilişkinin niteliği de 
yas sürecini etkileyen önemli bir et-
kendir. İlişkilerimiz iyi ve çok yakını-
mız olan birini kaybettiğimiz zaman 
yaşanılan yas süreciyle, ilişkilerimizin 
iyi olmadığı bir yakınımızı kaybettiği-
mizde yaşanılan yas süreci ve tep-
kileri farklılık göstermektedir (Sarp, 
2010; Cancer.Net Editorial Board, 
2015). Bunlara ek olarak, kişinin na-
sıl öldüğü yas tepkilerinin boyutunu 
önemli ölçüde etkiler. Örneğin, eşi 
intihar etmiş birisinde suçluluk, öfke 
vb. yas tepkileri görülürken, eşi has-

ta olan kanser tedavisi gören birinde 
yas tepkileri daha hafif ve yas süreci 
de daha kısa süreli olabilir. Yas süre-
ci, patolojik yas ile karıştırılmamalıdır. 
Patolojik yas kişinin normal yaşantı-
sına devam etmesine engel oluyorsa 
ve eğer yas süreci çok uzun zaman 
alıyorsa, altı ay gibi bir zamandan 
fazla ise ve kişilerde daha çok şid-
detli depresyon, intihar belirtileri ve 
kendine zarar verici davranışlar göz-
leniyorsa bu durumda klinik psiko-
loglardan ve psikiyatristlerden des-
tek alınmalıdır (Bildik, 2013).

Okullarda Ölüm
Okullarda kayıp ve yas konusu 

genellikle başa gelinceye dek göz 
ardı edilen ve üzerine konuşulmak 
istenmeyen bir süreçtir. Ancak, okul-
larda ölüm, okulun tüm paydaşlarını 
(müdür, öğretmenler, okul çalışan-
ları ve öğrencileri) önemli derecede 
etkilemektedir. Çünkü öğrenciler ev 
dışında günün büyük bir bölümü-
nü okulda geçirirler ve okul sadece 
bir eğitim yeri değil, aynı zamanda 
duyguların paylaşıldığı, psiko-sos-
yal birlikteliğin olduğu bir yerdir. Bu 
süreçte, öğrencilerin akademik ya-
şamında aksaklıklar, duygusal de-
ğişimlerin okul yaşamına yansıması 
ve kriz, vb. görülebilir (Bildik, 2013). 
Kayıptan sonra ölümden etkilenen 
öğrenciler için başta okul psikolojik 
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danışmanları olmak üzere öğret-
menlerden, okul yöneticilerinden 
ve akranlarından gelen psikolojik 
destek yas sürecini kolaylaştıran 
önemli bir kaynaktır (Wolfelt, 2007). 
Bu desteğin sistematik ve planlı ola-
bilmesi için okulun krize müdahale 
planının önceden hazır olması ve 
okul yönetici ve öğretmenlerinin bu 
konuda önceden bilgilendirilmesi 
faydalı olacaktır. Psikolojik danışman 
liderliğinde yürütülecek olan okulun 
krize müdahale planı dahilinde temel 
amaç okulda ölümle ilgili duygula-
rın paylaşılmasına fırsat verecek ve 
ölümü kabullenme sürecinin daha 
sağlıklı gerçekleşmesine zemin ha-
zırlayacak rehberlik hizmetlerinin 
sunulmasıdır (National Center for 
School Crisis and Bereavement, 
2006). 

Okul yönetici ve öğretmenleri-
nin okulun krize müdahale planına 
uygun davranarak psikolojik da-
nışmanlarla işbirliği yapmaları bu 
süreci kolaylaştıracaktır. Ölüm son-
rası okulda yürütülecek olan krize 
müdahale programının öğrencilerin 
gelişimsel özelliklerine uygun olarak 
hazırlanması ve onların ihtiyaçları 
göz önüne alınarak güncellenmesi, 
sunulan psikolojik yardımın niteliği-
ni belirleyecektir (National Center 
for School Crisis and Bereavement, 
2006). 

Çocuklarda ve Ergenlerde Ölüm ve 
Yas Kavramı Nasıl Gelişir?

Çocuklarda ve ergenlerde ölüm 
ve yas kavramı yetişkinlerde görü-
lenlere benzer niteliktedir. Genel ola-
rak çocuklarda ölüme ve yasa karşı 
verilen tepkileri belirleyen etmenler; 
ölen kişinin yakınlık derecesi, ço-
cuğun yaşı, gelişim düzeyi ve daha 
önce ölümle karşılaşıp karşılaşmadı-
ğı olarak bulunmuştur (National As-
sociation of School Psychologists 
[NASP] School Safety and Crisis 
Response Committee, 2015; Willis, 
2002). Fakat çocuklarda bu durum 
algılama kapasitelerine ve gelişim 
düzeylerine bağlı olarak yaş sevi-
yelerine göre incelenmektedir (Dy-
regrov, 2008; s. 15)

0-2 Yaş: Bebekler ölümle ilgili 
kavramları algılayamazlar. Bebek ilk 
yıllarda yaşanacak annenin kaybını 
hissedebilir, fakat bunu anlayamaz. 
Annenin kaybından sonra bebekler 
ölüm ya da uzun süreli yokluğun ay-
rımını yapamazlar, fakat bebeklerde 
yeme, içme ve uyku düzenlerinde 
değişiklikler olabilir ve bu durumu 
üzüntülü yüz ifadesiyle ifade edebilir-
ler. Yapılan bazı çalışmalara göre, be-
bekken annesini kaybeden kişilerde 
ileriki yaşlarda ümitsizlik, depresyon, 
bilişsel ve duygusal gelişimde gerile-
me görüldüğü bulunmuştur (Brown, 
Jimerson & Comerchero, 2014).

2-5 Yaş: Bu yaş aralıklarındaki 
çocuklar okul öncesi dönem olarak 
tanımlanabilir. Okul öncesi dönemde 
çocuklar ölüm ile kayıp kavramlarını 
bilişsel olarak anlama yetisine sa-
hip değillerdir. Bu yaştaki çocuklar 
genellikle ölümü bir kayıp görmez-
ler. Tam aksine ölümü geçici, ölen 
kişinin hayata geri dönebileceği bir 
süreç olarak düşünürler.  Ölüm ile 
ilgili soyut düşünceleri anlayamazlar 
ve bu süreçte kendilerini suçlama 
görülebilir. Bulundukları yaş itibariyle 
bu yaştaki çocuklar ben-merkezci 
olduğu için ancak kendisi ile sürekli 
ilgilenen ve  ihtiyaçlarını karşılayan 
birilerini artık yanlarında göremeyin-
ce o kişinin ölümünü hissedebilirler 
(Çataloğlu Sinangin, 2010; Willis, 
2002).

6-11 Yaş: Bu dönemdeki ço-
cuklarda zaman kavramı gelişmiştir. 
Geçmiş, gelecek ve şimdi kavram-
larını ayırt edebilirler. Zaman kavra-
mını benimsemesi çocuğun ölen bir 
kişinin gerçekten öldüğünü, yaşa-
mının sonlandığını anlamasına yar-
dımcı olur. Bu dönemde çocuklarda 
görülen kayıp sonrası yas tepkileri 
yetişkinlere benzer olabilir. Çocuklar 
ölüm sonrası özellikle aileden birinin 
kaybından sonra yoğun tepkiler ve-
rebilir. Bu tepkilere örnek olarak; ye-
me-içme problemleri, aşırı derecede 
üzüntü, içe kapanma ve saldırganlık 
verilebilir. Bu dönemdeki çocuklarda 
ölen birinin yaptığı hareketleri taklit 
etme gibi davranışlar görülebilir. Her 
ne kadar ölen birinin yaşamının son-
landığı düşüncesine sahip olsalar da 
ölüm kavramı tam olarak kişiselleşti-
rilmemiştir. Bu sebeple bu yaş aralı-
ğındaki çocuklar yaratık, ruh, ceset 
kavramlarından korkabilir ve nadir 
de olsa gece kabuslarıyla görebilirler 
(Christ, 2000; NASP, 2003).

Ergenlik Dönemi: Bu dönemde 
çocuklar ölümün ne anlama geldi-
ğini anlarlar. Ancak, ölümden sonra 
görülen yas tepkileri yetişkinlerden 
farklı olabilir. Bu dönemde çocuklar 
daha çok yakın çevresindekiler için 
endişe duymaya başlarlar. Ölüm ile 
birlikte artık hayatın sona erdiğini 
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ve yakın çevresindekilerin tehlikeli 
bir durumda ölüm riskleri olduğunu 
bilirler. Yakın çevresindekilerle ilgili 
ölüm kâbusları görebilir ve duygusal 
değişim yaşayabilirler. Bu dönem-
de kayıp yaşayan çocuklarda uzun 
süreli öfkelenme, suçlanma ve aşırı 
üzüntü duyguları yaşayabilirler (Co-
hen, Mannarino ve Deblinger, 2006)

Ergenlik döneminde çocuklar 
kendini ve ölümü sorgularlar. Yakın 
çevresindekiler kendisi için büyük 
önem taşır. Yaşanacak bir kayıp 
çocuğu önemli derecede etkileye-
ceği gibi gelecek yaşamını da etki-
ler. Uzun süreli dönemde daha çok 
intihar fikirleri, alkol ve madde kulla-
nımı, anksiyete ve fobiler görülebilir 
(Çataloğlu Sinangin, 2010; Cohen 
ve ark., 2006).

Çocuklarda ve ergenlerde 
ölümden sonraki süreçte meydana 
gelen yas tepkileri yetişkinlerde gö-
rülenlere benzer olsa da farklı yas 
tepkileri de görülebilir. Ergenlik dö-
neminde çocuğun yakınından birini 
kaybetmesinden sonra yaşayacağı 
yas süreci çocuğu hem fiziksel hem 
de duygusal olarak etkileyebilir. Ço-
cuklarda sık görülen yas tepkileri, 
aşırı üzüntü ve özlem, kaygılanma, 
çevreden kopma ve içe dönüklük, 
kendini suçlama, utanç duyma, teh-
likeli davranışlar ve iletişim kurmada 
isteksizlik sık görülen yas tepkileri-
dir. Özellikle ergenlik döneminde bu 
tepkilere daha sık rastlanılabilir (Gra-
not, 2005).

Yas sürecinde nasıl tepkiler 
verilmeli?

Yas sürecinde verilecek tepkiler 
çocuğun normal yaşantısına dön-
mesine ve yas sürecini biraz da olsa 
azaltmasına yardımcı olur. Bu esna-
da verilecek tepkiler oldukça önem-
lidir. Peki, bu dönemde çocuklara 
verilecek tepkiler neler olabilir? 

Çocuklarla ölüm hakkında ko-
nuşmak için onların gelişimsel se-
viyelerini, hassasiyetlerini ve sahip 
oldukları kültürel normları göz önün-
de bulundurmak gerekir. Başka bir 
deyişle, sağlıklı bir yas dönemi ge-

çirebilmeleri için onlara ihtiyaçlarına 
göre yaklaşmak daha faydalı ola-
caktır. Yas sürecindeki tepkilerden 
biri de sosyal olarak içe kapanmadır 
(Worden, 2001). Böyle bir durum-
da çocuğu güvenebileceği biriyle 
konuşmasına cesaretlendirmek iyi 
olacaktır. Bu süreçte öğretmenleri 
ile konuşmak, okul psikolojik danış-
manına durumu bildirmek ve hatta 
gerekli birtakım bilgileri edinmek sü-
recin sağlıklı devam etmesini sağla-
yabilir (NASP, 2003).

Çocuklara ölüm haberi onlar 
için sevilen kişiler tarafından sessiz 
ve sakin bir ortamda verilmelidir. 
Çocuklardan ölümü saklamamalı ve 
olabildiğince doğru cevaplar veril-
melidir. Çocuklara ölümü açıklarken 
“tanrı”, “uyku”, “melekler”, “cennet” 
gibi kavramlar kullanılmamalıdır. Bu 
kavramlar çocuklar üzerinde ters et-
kiler yaratabilir. Özellikle ölen biri için 
“uykuya gitti” demekten kesinlikle 
kaçınılmalıdır çünkü çocuk ölüm ile 
uyku arasındaki farklılığını anlayama-
yabilir ve uyku problemleri yaşayabi-
lir aynı zamanda kabuslar görebilir. 
Bunlara ek olarak, çocukların ya-
şantısının devam edeceğini, ihtiyaç 
duydukları şeylerin karşılanacağı bu 
konular hakkında duyduğu kaygılar 
giderilmeye çalışılmalıdır. Bu çocuk 
için normal yaşantısına devam et-
mesine ve duygusal değişimlerin 
azalmasına yardımcı olabilir. (Perry 
ve Rubenstein, 2002).

Yas Sürecinde Öğretmenin Rolü ve 
Görevleri

Yas sürecinde öğretmenlerin 
rolü ve görevleri oldukça önemlidir. 
Çünkü öğrenciler onların bilgi ve biri-
kimlerine olduğu kadar, desteklerine 
de ihtiyaç duyarlar. Onların gözünde 
yalnızca bir eğitimci ya da öğretmen 
değil, aynı zamanda saygı uyandıran 
bir figür, rol model ve hatta bazen 
de sırdaş olurlar (Dyregrov ve Idsoe, 
2013).

Öğretmenlerin yas sürecinde 
bir çocuğa yapabileceği ilk görevler-
den biri de onu evinde hissettirmek-
tir. Böylece içinde bulunduğu duru-

mun bütün yeni yanlarını, korkutucu 
etkilerini, duygu ve düşüncelerini 
paylaşma ihtiyacını azaltabilirler. 

Biliyoruz ki, öğretmenlik, öğren-
cilerle iyi iletişim sağlamayı gerekti-
ren bir meslektir. Çoğu öğretmen bu 
beceriye sahiptir. Örneğin; öğrenci-
nin bilişsel uygun ve yeterli miktarda 
göz teması kurarak,  açık uçlu so-
rularla beraber duygu ve düşünce-
lerini öğrenebilirler. Bunun yanı sıra 
öğrenciye yaklaşabilmek adına onla-
rın dilinden de konuşabilirler. Bazen 
“ölümü” konuşmak bu kadar kolay 
olmayabilir ve bu durum çocuğun 
yaşına ve geçmiş deneyimlere göre 
değişiklik gösterebilir. Bunun yanı 
sıra, yas sürecinde bir çocuğun en 
büyük ihtiyacı; onlarla konuşan biri-
nin olması değil, onları dinleyen, an-
layan birinin varlığıdır. Bazen sadece 
müsait olmak ve dinlemek yeterlidir 
(Wolfelt, 2007). Söyleyeceklerimiz 
hakkında endişelenmek yerine, on-
lara ölüm hakkında konuşma fırsa-
tı vermek, bu ortamı yaratabilmek 
daha faydalı olacaktır (NASP, 2003). 
Eğer çocuk kendini iletişim kurma-
ya hazır hissediyorsa, dürüst olmak 
ve mümkün olduğunca doğrudan, 
basit bir dil kullanmak gerekir. Bu, 
güven ortamını artırır, iletişimi hızlan-
dırır. Aksi halde çocukların ihtiyacı 
olmayacağı kadar detaylı ve  karma-
şık bir bilgiyle karşılarına geçmek, 
kafa karışıklığına yol açabilir. Ço-
cukların kayıp ve yasla ilgili algıları, 
bireysel deneyimlere ve farklılıklara 
bağlı olarak değişebilir. Bireysel fark-
lılıklar sadece bu tepkilerin oluşumu-
nu değil, süresini de belirler. Bazen 
bu süreç sabır gerektirebilir çünkü 
diğer süreçlere göre yas, apaçık 
görülmeyebilir. Böyle durumlarda iyi 
bir gözlemci olup, çocuğun hal ve 
davranışlarını anlayabilmek gerekli-
dir. (NASP School Safety and Crisis 
Response Committee, 2015).

Peki yas süreci hakkında ne-
ler yapılabilir, nelere başvurulabilir? 
Öğretmenler, bu tür durumlarda 
daha verimli yardımı verebilmek için 
çeşitli seminerlere ve diğer eğitim 
olanaklarına başvurabilirler. Bu on-
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ları, çocuklardaki yas süreci hakkın-
da bilgi edinmelerine yardımcı olur. 
Yas sürecinde olan bir çocuğu okul 
psikolojik danışmanına yönlendirebi-
lirler ya da iş birliği yapabilirler. Ay-
rıca, öğretmenlerin yaşam ve ölüm 
hakkındaki tecrübelerini ya da var-
sayımlarını gözden geçirmeleri ve 
yaşadıkları benzer bir sürece odak-
lanmaları onlara bu konu hakkında 
içgörü sağlayabilir. Bu da yakınını 
kaybetmiş bir çocuğu anlamada ko-
laylık sağlar. (Wolfelt, 2007).

Yas Sürecinde Ailenin Rolü ve 
Görevleri

Aileler sahip oldukları sos-
yo-kültürler normlara ve dinsel öğ-
retilere göre çocuklarına ölümle ve 
yasla nasıl başa çıkılacağını öğretir. 
Bu yüzden, temelde her ne kadar 
bireysel bir süreç olarak görünse 
de bireysel değildir çünkü bu süreç 
ailesel ve toplumsal dinamiklerden 
büyük ölçüde etkilenebilir. Yas sü-
reci ailenin her bir üyesinin rolüne 
farklı zorluklar ekleyebilir. Örneğin; 
ölüm ardından ebeveynler eski aile 
düzenini kurmakta ve sorumlulukları 
paylaşmakta zorlanabilir (Çataloğlu 
Sinangin, 2010). 

Çocuklarda bu durum yalnızlık 
hissi yaratabilir, çevresine, yaşanan-
lara ve kendine öfke duyabilir, ken-
disi ve ailesi için endişe duyabilir. Bu 
güçlü ve zor duyguları deneyimle-
yen bir çocuk, bu duyguların nasıl 
meydana geldiğini ve nasıl başa çı-
kılacağını bilmek ister ve yönlendiril-
meye ihtiyacı vardır (Hibbert, 2017). 
Bu durumda çocuğun yas sürecini 
sağlıklı bir şekilde atlatabilmesi için 
aile içi destek çok önemlidir. Ebe-
veynler yas sürecinde çocukların 
ihtiyaç duyduğu en önemli kişilerdir. 
Bu süreçte, ailelerinden görecekleri 
destek çocuklar için çok faydalıdır. 

Unutulamamalıdır ki bu normal 
bir süreçtir ve içinde yaşadıkları duy-
guları göstermelerine izin vermek ve 
bu konuda eleştirel olmamak gere-
kir. Onların öfkesini göstermeye yar-
dımcı olacak uygun aktiviteler bulu-
nabilir - koşma, spora ağırlık, yazı 

yazma, resim yapma gibi. Bunun 
yanı sıra uygun olmayan davranışları 
da engellemek adına limitler koymak 
yararlı olacaktır (Walsh, ve McGold-
rick, 2004).

Başka bir önemli nokta ise ebe-
veyn olarak duyguları gizlememektir. 
Çocuğun bir yetişkinin bu süreçle 
nasıl başa çıktığını görmesini sağ-
lamak ona ne yapması gerektiği 
hakkında örnek teşkil edecektir. Ağ-
lamayı, kaybedilen insanı özlemeyi, 
onun hakkında güzel anılardan bah-
setmeyi, cenaze törenine katılma-
yı görmesini sağlamak gibi (NASP, 
2003).

Yas Sürecinde Psikolojik 
Danışmanların Rolü ve Görevleri

Yas döneminde psikolojik da-
nışmanların önemi oldukça büyük-
tür. Psikolojik danışmanların okul-
larda krize müdahale planları ve 
bunları belirleyen bazı temel ilkeler 

vardır. Worden’e (2001) göre, aşağı-
da verilen 10 temel ilke yas sürecin-
de önemli rol oynamaktadır.

1. Ölümün kabullenilmesine psi-
kolojik danışmanların deste-
ği: Danışana yaşanılan kaybın 
gerçek olduğunun uygun bir 
dille anlatılması ve bu duru-
mun kabullenilmesi sürecinde 
önemli rol psikolojik danışman-
lara düşmektedir. Danışanların 
yaşananların gerçek olmadığı-
nı, yaşanmadığını düşünmesi-
ni önlemek gerekir. Psikolojik 
danışmanların, ölüm ile ilgili so-
rular sorarak danışanlara yaşa-
nanları tekrar değerlendirmesini 
sağlamak faydalı olmaktadır. 

2.  Danışana kayıptan sonra ortaya 
çıkan duyguların fark edilmesi-
ne yardımcı olmak: Psikolojik 
danışmanlara düşen, danı-
şanlarının yaşadıkları olumsuz 
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duyguları sadece fark etme-
lerine yardımcı olmak değil, 
aynı zamanda bu duygularıyla 
yüzleşerek, duygusal boşalımın 
sağlanması ve yaşananların an-
lamlandırılmasına destek sağla-
maktır. 

3.  Ölen kişinin yokluğunda danışa-
na yaşamını devam ettirmesine 
yardım etmek: Kaybın ardından 
bireylerin yaşam tarzlarının de-
ğişmesi ve sorumluluklarının 
artması normal bir durumdur. 
Psikolojik danışmanın görevi 
danışanının ölen kişi olmaksı-
zın hayatını devam ettirmesini 
desteklemektir. Bu aşamada 
psikolojik danışman, problem 
odaklı yaklaşarak karşılaşılabi-
lecek sorunlar ve bu sorunların 
aşımına yönelik çözümler üre-
tilmesine yardımcı olmalıdır. Bu 
şekilde danışanın kaygıları ve 

sıkıntılarının azalmasına destek 
sağlanacaktır. 

4.  Danışanın yaşadığı kayba yö-
nelik anlam bulmasına olanak 
sağlamak: Bireyler, ölüme bir 
neden bulamadıklarında, ölüm 
biçimine göre bir takım politik 
ya da sosyal etkinliklere girişe-
bilmektedirler. Bu, kaybettikleri 
kişinin boş yere ve anlamsız bir 
şekilde ölmediklerine inanmala-
rına yardımcı olmaktadır. Psiko-
lojik danışmanların bu süreçte 
sevilen birinin kaybına yönelik 
danışanın anlam bulmasına 
yardımcı olması, kişilerin daha 
olumlu düşünmelerine ve ölü-
mü anlamlandırmasına katkı 
sağlar.

5.  Kaybedilen kişiye yönelik duy-
gusal enerjinin başka ilişkilerde 
kullanılmasına yardımcı olmak: 
Bazı bireyler kayıp sonrası yeni 

ilişkiler kurmanın yanlış oldu-
ğunu düşünmektedirler. Aynı 
şekilde bazı kişiler ölen kişinin 
yerini kimsenin alamayacağına 
inanmaktadırlar. Bu düşünce 
bir bakıma doğru olmakla birlik-
te, bu süreçte psikolojik danış-
manlara düşen, ölüm sonrası 
danışanın hayatındaki boşluğun 
yeni ilişkilerle doldurulabileceği-
ne, fakat kaybedilen kişinin ye-
rinin asla doldurulamayacağına 
farkındalık sağlamaktır. 

6. Yas sürecinde danışana gerek-
li zamanı tanımak: Psikolojik 
danışmanlar durumun zaman 
alacağını, bunun normal oldu-
ğu konusunda danışanı ve ai-
lesini bilgilendirir. Geleneklere 
göre ölümün örneğin, yedinci 
günü, 40. günü ve birinci yıl-
dönümünde dinsel etkinlikler 
düzenlenmektedir. Bu dönem-
lerde danışanların yaşadıkları 
konusunda konuşmaya ce-
saretlendirilmeleri, duyguları-
nı açığa çıkarmalarına imkân 
sağlanması, destek olunması 
gerekli ve önemlidir.  7 .   
Danışanı yas tepkilerinin neler 
olduğu konusunda bilgilendir-
mek: Çoğu bireyde kayıp son-
rası ortaya çıkan yas tepkileri, 
bireyleri günlük yaşamlarından 
alıkoyarak anormal şeyler yaşa-
dıkları duygusuna kapılmalarına 
neden olabilmektedir. Psikolojik 
danışmanın, normal yas tepki-
leri konusunda danışanlarını bil-
gilendirmesi ve tepkilerinin nor-
malleşmesine yardımcı olması 
gerekir.

8.  Psikolojik danışmanların, her bi-
reyin farklı yas tepkisi olacağını 
göz önünde bulundurması: Yas 
tepkileri kişiden kişiye farklılık 
gösterebilir. Bireysel, çevresel 
ve kültürel farklılıklar yas tutma 
biçim ve sürecinin insandan in-
sana değişkenlik göstermesine 
neden olur. Aile bireyleri ara-
sında bile değişkenlik gösteren 
yas tepkileri, aile içi huzursuz-



18 Okul Psikolojik Danışmanı E-Bülteni

luğu neden olabilir. Psikolojik 
danışmana düşen görev, danı-
şanları ve ailelerini yas tepkile-
rinin kişiden kişiye değişkenlik 
gösterebileceği konusunda bil-
gilendirmektir.

9.  Danışana bu süreçle baş etme 
yöntemlerini bulmasına yardım-
cı olmak: Yas danışmanlığı sü-
recinde psikolojik danışmanla-
ra, gerçekçi, anımsatıcı ve sert 
bir dil kullanmaları önerilmiştir 
(Worden, 2001). Ölen kişiye ait 
bir fotoğraf veya onunla ilgili bir 
eşyanın görüşmelere getirilme-
si, yakınlık sağlanması açısın-
dan büyük önem taşır. Dilerse 
danışan ile yazı, şiir, resim gibi 
sanat terapi etkinlikleri ile ölen 
kişi hakkında duygu ve düşün-
celerini farklı yollarla aktarma-
larına yardımcı olunabilir. Yas 
döneminde bireylerden, ölen 
kişi ile ilgili eşyalar ile bir kitap 
veya bir kutu oluşturması iste-
nerek, anı formasyonu oluştu-
rulması desteklenebilir. Diğer 
bir etkili teknik ise danışandan 
ölen kişiyi hayal etmesi ve ona 
söylemek istediklerini dillendir-
mesini istemektir. Bireyler yas 
sürecinden oluşan duyguları ile 
yüzleşemediklerinde, metafor 
kullanımı yas acısının direncini 
azaltarak, simgelerle duygula-
rını ifade etmesine yardım ede-
cektir. 

10. Patolojik bir durum olduğunda 
gerekli yerlere yönlendirmek: 
Yas sürecinde patolojik yas 
tepkileri görüldüğünde, psiko-
lojik danışmanlar bu durumu 
göz ardı etmemeli ve gerekli 
yerlere yönlendirmeler yapma-
lıdır. Yas sürecini yaşayan kişi-
lerde, yas süreci uzun zaman 
sürüyorsa ve daha çok şiddetli 
depresyon, intihar belirtileri ve 
kendine zarar verici davranışlar 
gözleniyorsa bu durumda klinik 
psikologlardan ve psikiyatrist-
lerden destek alınmalıdır. 

Bütün bunlar göz önüne alın-
dığında, sevilen birinin kaybında ya-
şanılacak yas sürecinde psikolojik 
danışmanlar, kişilerin normal yaşan-
tılarına dönmelerinde ve bu süreci 
kolaylaştırmalarında önemli bir etki-
ye sahip olabilirler. Ayrıca, okullarda 
yaşanılan ölümlerde ve sonrasındaki 
yas sürecinde psikolojik danışman-
ların liderliğinde yürütülen krizi ön-
leyici müdahale planları okul iklimin 
iyileştirilmesinde önemli bir rol oyna-
maktadır.  
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Ülkemizde birbiri ardına gelen bireysel ve toplumsal travmalar, yaşa-
nılan krizler, terör eylemleri ve doğal afetler sonucu birçok vatanda-
şımız hayatını kaybetmektedir. Yaşanılan olaylar eğitim kurumlarını 

doğrudan etkilemekte veya eğitim kurumlarına da yansımaktadır. Travmatik 
olaylarda hayatını ve yakınını kaybeden öğrenciler olmakla birlikte bu trav-
matik olaylar okul atmosferini ciddi anlamda etkilemektedir. Bundan ötürü 
okul psikolojik danışmanlarının becerilerini güncel tutması gerekmektedir.

Yas, yaşamın tehlikeye girme-
si, bir yakınını veya maddi gücünü 
kaybetme ya da kaybetme tehdidi 
ile karşılaşılması durumunda insan-
ların ortaya koydukları duygusal, 
davranışsal ve düşünsel tepkiler yas 
tepkileri olarak adlandırılır (Stroebe, 
Hansson ve Schut, 2001). Yas sade-
ce bir yakınını kaybetme değil, aynı 
zamanda kişinin bağlılık geliştirdiği 
herhangi bir nesnenin kaybı sonrası 
da yaşanılabilen bir deneyimdir. 

Travmatik yas ise; zamansız 
ve beklenmedik bir anda ve özel-
likle şiddet ya da korkunç bir olay 
sonucu meydana gelen ölümlerin 
ardından bireyde oluşan tepkiler 
ve bu tepkilere bağlı olarak, bireyin 
yaşam alanlarındaki işlevselliğinin 
önemli derecede olumsuz etkilen-
mesi olarak tanımlanır. “Travmatik 
yas” terimi, deprem, saldırı gibi trav-
matik yaşantılar sonucunda ölümün 
gerçekleşmesini takiben, travmatik 



20 Okul Psikolojik Danışmanı E-Bülteni

stres fenomeni ile yas fenomeni ara-
sındaki etkileşimden doğan ruhsal 
durumu tarif etmek için kullanılmaya 
başlanmıştır (Aker, 2012).

Travmatik yasta; birey bir yan-
dan özlem duygusuyla kaybına ve 
kaybıyla ilgili anılara doğru çekilir-
ken, diğer yandan, kaybın travma 
bileşeniyle ilişkili korku ve sıkıntı his-
siyle kaybından ve anılarından uzak-
laşma ihtiyacı hisseder. Böylelikle bu 
iki kuvvet arasında sıkışan birey, ya-
sını tamamlamasını sağlayacak yas 
ödevlerini yerine getirememekte ve 
yas hali normal seyrini izleyemediği 
için sonlanamamaktadır. Tablo 1’de 
travmatik yasın, bilişlere, duygudu-
ruma ve davranış/yönelime göre yas 
ve travma stresi bileşenlerinde yaşa-
nanlar belirtilmektedir.

Yası Etkileyen Değişkenler
Bir yakının kaybının ardından 

yaşanan yas, birçok açıdan deği-
şiklik gösterebilir. Ölen kişi ile yakın-
lık, o kişi ile olan ilişkinin önemi ve 
bağlanma düzeyi, ölen kişiye karşı 
duyguların yoğunluğu yas tepkileri-
ni etkiler. Ölen kişinin yaşı da önemli 
bir yer tutar. Bireyin yaşı ileri bir dö-
nemi kapsıyorsa gösterilen tepkiler 
daha hafifken yaşının daha aşağıda 
bir dönemde olması yas tepkilerinin 
yoğun ve uzun süreli olmasını sağlar. 
Ayrıca kadınlar yas tepkilerini daha 
açık bir şekilde yaşadıkları ve sosyal 
destek aradıkları görülürken, erkek-
ler çoğu kez içsel süreçlere odakla-
nırlar. Ölümün beklenmedik olması 
ya da ölen kişinin ağır bir hastalık 
sonucu ölmesi tepkilerde farklılıkla-
rın görülmesine neden olur. Ayrıca 
kişinin incinebilirliği, sosyal desteği 
ve kültürel farklılıklarda yası etkileyen 
başlıca değişkenlerdir. Aşağıda bu 

konuyla ilgili olgu örnekleri bulun-
maktadır.

Olgu Örnekleri
Olgu 1: Psikolojik danışman 

olarak Diyarbakır’da bir ilkokulda 
görev yapıyorum. Okulun eğitim-öğ-
retim yılının ilk günü okula yakın bir 
mahallede çıkan bir çatışmada, ro-
ketatar mermisinin 3. sınıf kız öğren-
cimin evine isabet etmesi sonucu 
öğrencim hayatını kaybetti, annesi 
ise ağır yaralandı. Daha sonra so-
kağa çıkma yasağının ilan edilmesi 
nedeniyle akrabalar tarafından ölen 
öğrencimin naaşı alelacele köylerin-
de defnedildi. Diğer yandan annenin 
tedavisi devam ediyordu. Okulun 
ilk haftası ve sokağa çıkma yasa-
ğı olması sebebiyle, okula iki hafta 
boyunca öğrenciler gelemedi. Tabi 
yaşanan acı hadiseden öğrencileri-
nin haberi yoktu. İlk anlarda sokağa 
çıkma yasağının olması, annenin ya-
ralı olması ve vefat eden öğrencimin 
babasının daha önceden hayatını 
kaybetmiş olması gibi nedenlerden 
ötürü yası tutulamadı, annenin iyi-
leşmesi için günlük hayatın normale 
dönmesinden sonra çalışmalarımıza 
başlayabildik. 

Olgu 2: Diyarbakır iline atandı-
ğım ilk yıl –ayrıca mesleğimin de ilk 
yılı- okul duvarına çarpan bir vinç ka-
zasında yıkılan beton bloğun altında 
kalan iki 1. sınıf öğrencimiz hayatını 
kaybetti. Bu olay okulumuzda öğret-
menler, öğrenciler ve veliler üzerin-
de oldukça olumsuz etkiler yarattı. 
Yaklaşık bir hafta boyunca okula 
gelen öğrenci sayısı çok az oldu. 
Gelen öğrencilerle birlikte -özellikle 
ölen öğrencilerin bulunduğu sınıfla- 
ben ve diğer psikolojik danışman 
arkadaşım çalışmalarımızı yürüttük. 

Velilere yaptığımız bilgilendirmelerle 
ve duygu paylaşımlarıyla onlara da 
destek olmaya çalıştık. Bu süreçte 
bir akademisyenden süpervizyon 
desteği alma fırsatı buldum. Daha 
sonra okulumuzun bağlı bulunduğu 
rehberlik ve araştırma merkezinden 
yardım istedim. Psikososyal müda-
hale ekibi’nin yapmış olduğu çalış-
malarla bütün öğrencilere ulaşma 
fırsatı yakaladık. 

Çocuklar ve Yas
Yaşanan bir ölümün ardından 

çocuklar da yetişkinler gibi yas tep-
kileri gösterebilirler. Üstelik çocuk-
lar çoğunlukla ölüm kavramıyla ilk 
kez karşılaştığı için onlarla bu konu 
hakkında konuşmak daha zordur. 
Çocuklarla ölüm hakkında nasıl 
konuşulacağı çocukların içinde bu-
lundukları gelişim aşamasına göre 
değişmektedir. Çocukların gelişim 
dönemlerine uygun olarak ihtiyaçları 
olan bilgiler verilirse yaşayabilecek-
leri olası bir kriz durumu aşılabilir (Er-
dur Baker ve Doğan, 2017).

Çocuklarda ölüm kavramının 
gelişimi ve kazanılması bilişsel ge-
lişim ve yaşa bağlı olarak ayrı ayrı 
incelenmektedir (Aksu ve Okçay, 
2010). Bilişsel gelişime bağlı olarak 
ölüm kavramının gelişimini ve kaza-
nılmasını inceleyen araştırmacılar üç 
bilişsel yapıdan söz etmektedir. Bu 
yapılar geri döndürülemez olma, iş-
levsizlik ve evrenselliktir (Speece ve 
Brent, 1984). 

Gelişimsel Evrelere Göre 
Çocuklarda Ölüm Algısı

Duyusal Motor Dönemi (0-2 
yaş):  Bu dönemdeki çocuklar ölen 
kişinin yalnızca yokluğunu fark eder, 
fakat bu yokluğun geri dönüşü ol-

Tablo 1:  Travmatik yasın yas ve travma stresi bileşenlerinde yaşananlar

Yas bileşeninde olanlar Travma bileşeninde olanlar

Bilişlerde Odak ölende ölenin görüntüsü Odak ölümde, dehşetin görüntüsü

Duygudurumda Ölene hasret, ayrılma anksiyetesi, öfke 
(inkâr), üzüntü

Güvene hasret, tehlikenin anksiyetesi, öfke, 
tahammülsüzlük, hissizlik

Davranış ve Yönelimde Öleni arama Tehlikeden korunma

Uzm. Psk. Dan. Ramazan Aydın - Psk. Dan. Kübra Nur Kimsesiz  |  Okul Ortamı: Çocuk, Travma ve Yas
MAKALE



21ŞUBAT 2018

mayan bir yokluk olduğunu algılaya-
mazlar (Göka, 2009). Çocuklar du-
yusal motor dönemin sonuna doğru 
nesnenin sürekliliğini kavradığı için 
ölüm kavramının gelişiminin de bu 
dönemde olduğu söylenebilir (Erdur 
Baker ve Doğan, 2017).

İşlem Öncesi Dönem (2-6 
yaş): Bu dönemde bilişsel olarak 
süreklilik kavramı gelişmediği için 
ölümün geri dönülemez olduğunu 
ve süreklilik gösterdiğini kavraya-
mazlar. Ölümü yaşamı sona erdi-
ren değil de geçici bir durum olarak 
algılarlar. Örneğin, ölenlerin başka 
bir yerde bulunduklarını, havaya ve 
suya gereksinim duyduklarını düşü-
nebilirler (Kıvılcım ve Doğan, 2014). 
Dil gelişimi tamamlandığından bu 
yaşlarda çocuklar mükemmel şe-
kilde dili kullanabilirler ve dolayısıyla 
yaşadıkları kayıpla ilgili duygularını 
dile getirebilirler. Eğer ebeveynleri 
açıklama yaparsa bu yaş çocukları 
kaybı anlayabilecek yeterliğe sahip-
tirler (Yıldız, 2004).

Somut İşlemler Dönemi (6-
11): Bu yaş dönemindeki çocuk-
lar, ölümün geri dönülmezlik, sona 
erme ve evrensellik gibi üç önemli 
özelliğini kavrayabilirler. Çocuklar 
bu dönemde ölümün bedensel yanı 
üzerinde odaklanma eğilimi göstere-
bilirler. (Kıvılcım ve Doğan, 2014). 

Ergenlik Dönemi (12-18):  Ço-
cukluktan yetişkinliğe geçiş dönemi-
dir. Sembolik olarak düşünebilme, 
metaforlar ve kuramlar oluşturabil-
me durumu ve kendi düşüncelerini 
analiz edebilme yetileri gelişir (Sezer 
ve Kaya, 2009).

Çocukların Yas Tepkileri
Çocukların, yas tepkileri çok çe-

şitli olabilmektedir. Bazıları duruma 
yüksek sesle isyan edebilir, bağıra-
bilir, ağlayabilir. Bazıları da duyduk-
ları habere tepkisiz kalabilirler. Bu 
durum çocukların haberi sindirmek 
için zamana ihtiyaçları olduğunun bir 
göstergesidir. Bazı çocuklar, sevdik-
leri birinin öldüğünü duyduklarında, 
şoka girebilirler. Bu durum, çocuğun 
hareket edememesi, konuşamama-
sı ve tepki verememesi anlamına ge-
lir. Eğer çocuğun duyduğu haber ilk 
anda günlük hayatını etkilemiyorsa 
-vereceği tepkiyi-somut değişiklik-
leri yaşamaya başlayana kadar er-
teleyebilir. Yetişkinler, çocuğu belli 
bir yönde tepki vermeye zorlamak 
yerine, verdiği tepki ne olursa olsun, 
onu kabul edip desteklemelidirler. 
Tablo 2’de yaş dönemlerine göre 
çocukların gösterdikleri yas tepkileri 
belirtilmiştir.

Okul Psikolojik Danışmanı Neler 
Yapmalıdır?

Kayıp yaşayan bir çocuğa ai-
lesinin yanı sıra öğretmenlerin ve 
psikolojik danışmanların da destek 
vermesi gerekmektedir. Özellikle ruh 
sağlığı çalışanları olarak psikolojik 
danışmanlara büyük görev düşmek-
tedir. Okul psikolojik danışmanlarının 
kayıp yaşayan bir çocukla ilgili yapa-
bileceği çalışmalar ve dikkat etmesi 
gerekenler şu şekildedir (Erdur Ba-
ker ve Doğan, 2014; Zara, 2011);
• Ölüm hakkında konuşmak, ço-

cuğun ölümle ilgili neyi bilip neyi 
bilmediğini anlamak yapılması 
gerekenlerin başında gelir. Ço-
cukla konuşurken içinde bulun-
duğu gelişim düzeyi göz önün-
de bulundurulmalı, kullanılacak 
kelimeler buna göre seçilmeli-
dir.

• Daha sonra yaşanılan kayıpla 
ilgili çocukla konuşulacak gü-

Tablo 2:  Yaş dönemlerine göre çocukların yas tepkileri.

Okul Öncesi Dönem
(2-6 Yaş)

Okul Dönemi
(6-11 Yaş)

Ergenlik
(12-18 Yaş)

- Fobik Tepkiler
- Güven/sevgi/destek ihtiyaçlarında 
sarsılma
- İçe kapanma
- Yeme/uyku bozuklukları

- Okul başarısında düşüş
- Üzüntü, içe kapanma
- Ebeveynlere aşırı bağlanma
- Seçici Unutkanlık
- Daha kabul edilebilir bir senaryo 
yazma

- Öfke/inkâr/suçluluk
- İntihar düşüncesi
- Madde kullanımı
- Başkalarının bakımını üstlenme
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venilir bir ortam yaratmak ve 
çocuğun bu ortamda ölen ki-
şiyle ilgili duygularını aktarması-
nı sağlamak gerekmektedir. 

• Okul psikolojik danışmanının en 
önemli görevlerinden biri gö-
rüşme sırasında çocuğun yas 
tepkilerini incelemek ve aileye 
gerekli bilgiler verilmelidir. Özel-
likle çocuğun psikiyatrik destek 
alması gerekiyorsa, yönlendir-
me yapılmalıdır. Ancak aileye 
bilgi verilirken gizlilik ilkesi göz 
ardı edilmemeli, yalnızca gerekli 
bilgiler paylaşılmalıdır.

• Çocuklara bir kayıp yaşadıkları 
zaman yardımcı olabilmek, on-
ları anlamayı ve tepkileri hakkın-
da bilgi sahibi olmayı gerektirir. 
Çocuğun gelişim düzeyini göz 

önünde bulundurmak ve bu 
düzeye başlı olarak verdiği tep-
kileri bilmek önemlidir. 

• Okul psikolojik danışmanı bu 
süreçte çocukla nasıl iletişim 
kuracağıyla ilgili aileyi ve öğret-
meni bilgilendirmesi yararlı ola-
caktır. Öğretmenin de yaşadığı 
üzüntüyü ele alıp sınıf öğretme-
nini güçlendirmesi gerekir.

• Ölümü seyahat, yolculuk veya 
uyku olarak nitelendirmek 
yanlıştır. Bu şekilde anlatıldığı 
zaman çocuk uyumaktan ve 
yolculuğa çıkmaktan korkabilir. 
Çocuklara canlıların doğumun-
dan, yaşamından, yaşlanma-
sından ve ölümünden bahse-
dilebilir. Bunun için gerekirse 
çevredeki hayvanlardan örnek-

ler verilebilir. 
• Dinsel törenlere katılmak faydalı 

olabilir. Kaybedilen kişinin cena-
ze törenine katılmak ölüm ger-
çeğiyle yüzleşmeyi sağlamakla 
birlikte, acının yaşanmasını, 
ifade edilmesini ve kaybedilen 
kişiyle vedalaşma yapılmasını 
sağlar.

• Yas sürecinde kaybı olan in-
sanın kaybı hakkında sık sık 
konuşması ve kaybettiği kişiyi 
hatırlatan uyaranlardan (fotoğ-
raf, anı defterleri, ölenin kişisel 
eşyaları) mahrum bırakılmaması 
gerekir.  
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Yeni Yönetmeliğe 
Eleştirel Bakış

Psk. Dan. Veli Üstüner
veliustuner@mynet.com

1 Kasım 2017 Çarşamba günü yayınlanan Resmi Gazetedeki  “ULU-
SAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 
2017/17)” “Psikolojik Danışman”, “Okul Psikolojik Danışmanı”, “Ka-

riyer Psikolojik Danışmanı” ilk defa meslek tanımları arasına girmiş olduğu-
na sevinirken, sevincimiz, 10 Kasım 2017 Cuma günü Resmi Gazetedeki 
“MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ” 
ile üzüntüye bıraktı. Milli Eğitim Bakanlığı’nda çalışan psikolojik danışma ve 
rehberlik mezunlarının unvanlarının güncellenerek, Milli Eğitim Bakanlığı’nda 
“Okul Psikolojik Danışmanı” olmasının önünün açıldığını düşündük; ne yazık 
ki olmadı.

Bizim beklentimiz, bu standart-
ların olumlu değişimlerin başlangıcı 
olmasıydı. Artık MEB atama branşı 
rehberlik olarak belirlenen kadro un-
vanımız okul psikolojik danışmanı ya 
da psikolojik danışman olarak değiş-
tirilecek, PDR eğitimi olmayan kişiler 
artık Psikolojik Danışman unvanını 

kullanamayacak, meslek yasasının, 
meslek odasının ve meslek etik ku-
rulunun önü açılarak sınırlarımız ve 
yerimiz belli olacaktı.

Yeni rehberlik hizmetleri yö-
netmeliği hazırlanırken alanımızdan 
kimlere danışılarak hazırlandığını 
tam olarak bilmiyoruz. Alanımıza ön-



24 Okul Psikolojik Danışmanı E-Bülteni

cülük yapan Türk PDR Derneği’ne, 
üniversitelerin ilgili bölümlerine, 
alan hocalarına, sivil toplum örgüt-
lerine ve sendikalara danışıldı mı? 
Danışılsaydı, kuşkusuz bu şekilde 
bir yönetmelik hazırlanmazdı. 10 
Kasım 2017 tarihinde yayımlanan 
bu son yönetmelik psikolojik danış-
manlar tarafından kabul görmemiş 
ve Türkiye çapında sert eleştiriler 
yöneltilmiştir. Bu yeni çıkarılan son 
yönetmeliğin 16 Aralık 1985 tarihli 
tebliğler dergisinde yayınlanan Reh-
berlik Hizmetleri Yönetmeliğinden ve 
17.04.2001 tarihli Resmi Gazete‘de 
yayınlanan Rehberlik ve Psikolojik 
Danışma Hizmetleri yönetmeliğin-
den geride bir anlayışa sahip olaca-
ğı düşünülemezdi. Ancak maalesef 
durum budur. Haliyle alanında uz-
man olmayan kişilerce hazırlanmış 
bu yönetmelikle gerek derneğimiz 
gerekse sendikalar aracılığıyla yasal 
yollardan hakkımız aranacaktır. Kişi-
sel olarak olumlu ve olumsuz görüş-
lerim şu şekildedir:

Yeni yönetmelikle ilgili olarak;  
• Belirtilen kurumlardaki rehberlik 

servisi adının psikolojik danış-
ma ve rehberlik servisi olarak 
değiştirilmesini,

• Tanımlar kısmında yazan “Bö-
lüm: Rehberlik ve araştırma 
merkezlerindeki rehberlik hiz-
metleri bölümünü” ve “Bölüm 
başkanı: Rehberlik ve araştırma 
merkezlerindeki rehberlik hiz-
metleri bölümü başkanını” ifa-
delerinin, psikolojik danışma 
ve rehberlik hizmetleri bölü-
mü ve psikolojik danışma ve 
rehberlik hizmetleri bölümü 
başkanı olarak değiştirilmesini,

• Koordinatör rehberlik öğretme-
ni yerine Koordinatör Psikolo-
jik Danışman,

• Tanımlardaki “Rehberlik öğret-
meni; eğitim kurumlarındaki 
rehberlik servisleri ile rehber-
lik ve araştırma merkezlerinde 
rehberlik hizmetlerini yürüten 
personeli” yerine, Psikolojik 

Danışman: Eğitim-Öğretim 
kurumlarındaki psikolojik 
danışma ve rehberlik servis-
leri ile rehberlik ve araştırma 
merkezlerinde öğrencilere 
psikolojik danışma ve reh-
berlik hizmeti veren, üniversi-
telerin psikolojik danışma ve 
rehberlik ile eğitimde psiko-
lojik hizmetler alanında lisans 
eğitimi almış personel olarak 
değiştirilmesini öneriyorum,

• Yönetmeliğin tanımlar kısmında 
yer alan farklı alan çalışanların, 
şu ana kadar kaç RAM’da ça-
lıştığını merak etmekteyim. 28 
yıllık meslek yaşantımın 14 yıla 
yakını RAM çalışanı olarak geç-
miştir. Bu süre içinde “çocuk 
gelişimi ve eğitimcisi, eğitim 
programcısı, ergoterapist (bu 
yönetmelikte yeni konulan per-

sonel), fizyoterapist, psikomet-
rist, sosyal çalışmacı” kadro ve 
unvanı ile kimse çalışmamıştır. 
Ayrıca, bu kadro ve unvan veri-
lirse, kadroların eğitim sınıfında 
mı yoksa genel idari hizmetler 
sınıfında mı çalışacakları da tar-
tışma konusudur. 

• Yeni yönetmelikte psikolojik 
ölçme araçlarının uygulanma-
sında; bu araçların gizliliği ve 
bilimsel standartlarının korun-
ması, ölçme aracı uygulanırken 
uygulayıcı, ölçme aracının ge-
çerliği, güvenirliği, geliştirme ya 
da uyarlama çalışmaları, sınırlı-
lıkları ve bu aracın hangi amaç-
lar için nasıl kullanılacağı ölçme 
aracı uygulanırken ölçme aracı-
nın yönergesinde ve el kitabın-
da belirtilen koşullara uyulması 
zorunluluğu, psikolojik ölçme 

Psk. Dan. Veli Üstüner  |  Yeni Yönetmeliğe Eleştirel Bakış
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aracı, uygulama ve değerlen-
dirme yeterliliği olmayan kişiler 
tarafından kullanılamayacağı 
şeklindeki belirtmeleri olumlu 
olarak gördüm. Ama kimlerin 
psikolojik ölçme araçları uygu-
layıcısı olacağı belirsiz kalmıştır.

• Psikososyal koruma, önleme 
ve krize müdahale hizmetlerinin 
ve krize müdahale ekiplerinin 
standartlaşması da olumlu ol-
muştur.

• Danışmanlık tedbiri uygulama-
ları yeni yönetmelikte yazılmış 
ve rehberlik servisleri tarafından 
uygulanması gerektiği belirtil-
miştir. Yönetmeliğe madde ola-
rak konmadan önce de bu ça-
lışmalar yapılmaktaydı. Ancak 
bu maddeye danışmanlık tedbir 
uygulamalarında, dosya başına 
bilirkişilik ücreti ödenmesi ek-

lenseydi, kanımca nöbet tut-
mak için ödenen ücretten daha 
işlevsel olurdu. Tedbir kararı uy-
gulayan meslektaşlarımızın çok 
iyi bildiği gibi, bu görev bizlere 
zahmetli bir iş yükü getirmekte-
dir.

• “Sınavlarda görev alabilir; bel-
leticilik ve nöbet görevi yapar” 
maddesi ne yazık ki suiistima-
le uğrayabilir ve sadece ücret 
için nöbet tutmak isteyen kişiler 
olabilir. 

• RAM’ların yıllardır özel eğitim 
ağırlıklı olarak çalıştığını hepi-
miz biliyoruz. Bu konuyla ilgili 
kısımda sıralanan maddelere 
ek olarak şöyle bir önerim var-
dır. Bu kurumların araştırma 
yapma ile ilgili sorumlulukları ne 
yazık ki çok azdır. RAM’larda 
araştırma ve geliştirme bölümü 
oluşturularak farklı çalışmalar 
yapılmasına olanaklar yaratıl-
malıdır. RAM’lara yeni kadrolar 
verilip eğitim programcısı, psi-
kometrist, sosyal çalışmacılar 
bu bölümde çalışarak, psiko-
lojik danışmanlar ve özel eğitim 
öğretmenleri ile farklı projeler 
yapabilirler.

• “Rehberlik öğretmeninin gö-
revleri” başlığı altında sunulan 
işleri yapma sorumluluğumuzu 
düşündüğümüzde, çok kısıt-
lı bir zamanda bu görevlerin 
yapılması gerekecektir. Yeni 
yönetmelikte bir psikolojik da-
nışmanın kaç öğrenci ile il-
gilenebileceği belirtilebilirdi. 
Bir okuldaki tek bir psikolojik 
danışman ile sıralanan bu 38 
ayrı görevin gerçekleştirilmesi 
mümkün değildir. Bir de buna 
“sınavlarda görev alabilir”; “bel-
leticilik ve nöbet görevi yapar” 
gibi maddelerin eklendiğini dü-
şünürsek, iyice içinden çıkılmaz 
hatalı bir yönetmelik yazıldığını 
söyleyebiliriz. Örneğin, şu so-
runun yanıtı önemlidir: Nöbetçi 
olduğumuz günlerde rehber-
lik hizmeti vermeyecek miyiz? 

Dolayısıyla, en az ve en fazla 
kaç öğrenciye bir psikolojik 
danışman kadrosu verilmesi 
şeklinde bir maddenin bu yö-
netmeliğe eklenmesi gerekliydi.

• Sorulacak sorulardan birisi de 
şunlar olabilir: Görüşülecek öğ-
rencinin yalnızca adını ve gö-
rüşme saatini eğitim kurumu 
idaresine bildirilmesi ne kadar 
doğrudur? Bu görüştüğümüz 
öğrenci ile nasıl güven ilişkisi 
içinde olacağız?

• Yeni yönetmelik çıkmadan önce 
okullarda çalışan psikolojik da-
nışmanların mesai sürelerinin 
de sekiz saate çıkacağı dü-
şünülürken bu “elemanların” 
çalışma saatlerine dokunulma-
mış. Ama yaz tatili döneminde 
görevlendirilebileceğimiz ek-
lenmiş. Psikolojik danışmanlar 
hakkında daha önceki yönet-
meliklerde “eleman” şeklinde 
bir ifade kullanılmamıştır. Kul-
lanılan bu ifadenin psikolojik 
danışma hizmetleriyle ilgili bakış 
açısını yeterince yansıttığını dü-
şünüyorum.

Sonuç
Yeni yönetmelikle ilgili olarak 

eleştirilecek birçok madde var. An-
cak bu makalede madde madde 
yönetmelik ele alınsaydı bu çok 
uzun bir yazı olurdu. Bu nedenle, 
yazıma burada son vermek isti-
yorum. Sonuç olarak okullardaki 
psikolojik danışma hizmetlerini iler-
leten yeni bir yönetmeliğe kavuştu-
ğumuzu söyleyemeyiz. Ne yazık ki 
psikolojik danışmanların beklentile-
rinin çok gerisine düşüldü ve haliyle 
bu meslektaşlar arasında bir düş 
kırıklığı yarattı. Daha çağdaş, bilim-
sel ve birçok psikolojik danışmanın, 
üniversitelerdeki alan hocalarımızın, 
derneğimizin, sendikaların ve sivil 
toplum örgütlerinin birlikte tartışa-
rak üreteceğimiz bir yönetmelik di-
leğimle.  
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m a k a l e

Özel Gereksinimli 
Çocuklara Sahip Ailelerin 
Eğitimi ve Desteklenmesi

Aileler güzel ve sağlıklı bir çocu-
ğun doğumunu beklerken, engelli bir 
çocuğun doğumuyla birlikte büyük 
bir kayıpla yüz yüze gelirler. Onlar yeni 
doğan engelli bebekleri için yeni bir 
imaj geliştirmek, kendi rollerini yeni-
den tanımlama gereksinimi duyarlar. 
Bütün bunlar ebeveynlerin duygusal 
durumları üzerinde oldukça etkilidir. 
Aileler bu gerçekle yüz yüze kaldık-
larında, sevilen bir kişinin kaybından 
duyulan pek çok duyguya benzer bir 
duyguyu yaşarlar (Peterson, 1987; 
Akt., Baykoç, 2010)

Araştırma sonuçları; anne ba-
banın özel gereksinimi olan çocuğun 
doğumuyla tepkilerinin şok, inkar, 
üzüntü, kızgınlık, suçluluk, kaygı, 
beklenmedik krizler, dış dünyanın tu-

tumuyla yüz yüze gelmekten kaçın-
ma, hayal kırıklığı, kendine güven ve 
saygı duymada azalma gibi bazı duy-
guları ve tepkileri ortaya koyduklarını 
göstermektedir (Turgut, 2014). Özel-
likle alanda yaptığımız çalışmalar, 
veli görüşmeleri bize, velilerin kabul-
lenme aşamasına geçmelerinin yıllar 
alabildiğini göstermiştir. “Belki başka 
doktora gitseydim böyle olmazdı, 
Akrabamla evlenmesem çocuğum 
belki sağlıklı olurdu, hamileliğimde 
kendime daha iyi bakabilseydim keş-
ke…” şeklinde olumsuz düşünceler 
ve sürekli bir vicdan muhasebesi var 
olan durumu, çocuğun istek ve ihti-
yaçlarını, nasıl eğitilmesi gerektiğini 
anlayıp ona göre izlenecek yolları be-
lirlemeyi engellemektedir. Bu sebeple 

Psk. Dan. Çağla Çakmak
Tuşba Rehberlik ve Araştırma Merkezi
e-Posta: cagla749@hotmail.com

Küçük bir çocuğun yaşamında anne-baba önemli bir yer tutmaktadır. 
Aileler çocuk bakımı gibi büyük bir sorumluluğun altına derece dere-
ce girmektedir (Baykoç, 2010). Aileler, hamilelik döneminden itiba-

ren aileye yeni katılacak bireye ilişkin çok farklı duygular yaşarlar. Mutluluk, 
heyecan, endişe, şaşkınlık, telaş, gerginlik… Çocuğun cinsiyeti, tutacağı 
takım, kime benzeyeceği, ilerde ne olacağı vs. üzerine tartışmalar, tahminler, 
beklentiler başlar minik bebek beklenirken. Peki kaç aile engelli bir çocuğa 
sahip olabileceğini aklından geçirebilir? Kaç anne baba böyle tatlı bir telaşın 
içerisindeyken çocuğunun göremeyeceğini, işitemeyeceğini, konuşamaya-
cağını, yürüyemeyeceğini, kalem tutamayacağını, akranları gibi çevresinde 
olup bitenleri algılayamayacağını, tüm hayatını bir karanlığın içine sokacak 
hastalık veya engelle dünyaya merhaba diyeceğini düşünmek, yaşamak 
ister? Bu ihtimaller aileler için oldukça kaygı verici bir durum olduğundan 
böyle bir olasılığı anne babalar bilinçdışına itme eğilimindedir.
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“Şu an çocuğun durumu ve ihtiyacı 
nedir?” şeklinde velilerle geçmişle 
oyalanmaktan ziyade şu ana odak-
lanmaları için gerekli çalışmaların 
yapılması sağlıklı olarak beklenendir. 
Örnek olarak merkezimize gelen ve 6 
yaşında orta düzey zihinsel engeli bu-
lunan bir kız çocuğuna sahip anneyi 
vermek istiyorum. Anne görüşme 
boyunca aslında başka bir hastane-
de doğum yapmak istediğini ancak 
oradan randevu alamadığı için iste-
mediği bir hastanede doğum yaptığı-
nı böyle olmasaydı çocuğunun sağ-
lıklı olacağını vs. sürekli yeni baştan 
anlattı. 6 yıl geçmiş olmasına rağmen 
çocuğun eğitimine ilişkin atılmış her-
hangi bir adım mevcut değil sadece 
annenin keşkeleri bulunmakta. İşte 
bu süreçte anne hem kendini yıp-
ratmakta hem de farkında olmadan 
çocuğu ihmal etmektedir. Velilere bu 
noktada farkındalık kazandırmak çok 
büyük bir öneme sahiptir.

Ailede özel gereksinimli bir ço-
cuğun bulunmasının beraberinde ge-
tirdiği problemler tüm aileler üzerinde 
psikolojik bir baskı oluşturmaktadır. 
Çocuğun kişisel bakım ihtiyaçları, 
beslenme, sağlık, toplumsal uyum-
suzluk ve bağımlı yaşama durumları 
ebeveynler için tükenmişlik yaratan 
unsurlar olabilmektedir. Bu nedenle 
özel eğitime gereksinim duyan ço-
cuğa sahip aileler için daha özel bir 
aile eğitimi hizmeti uygulanmalı ve 
bu hizmetler çocukların ve ailelerin 
eğitim gereksinimlerine uygun olarak 
programlanmalıdır (Cavkaytar ve Di-
ken, 2006).

Ülkemizde, özel gereksinimli ço-
cuğa sahip ailelerin eğitimi, bilinçlen-

dirilmesi, çocuğun engeline yönelik 
farkındalık oluşturulmasına ilişkin cid-
di eksiklikler bulunmaktadır. Özellikle 
daha kırsal kesimde yaşayan, konu 
hakkında hiçbir malumatı bulunma-
yan çok sayıda aile bulunmaktadır. 
Doğu illerimizin birinde RAM’da gö-
rev yapmaktayım. Çalıştığım süreçte 
bu çocuklar ve aileleriyle fazlaca gö-
rüşme fırsatı bulmaktayım. Ailelerde 
bulunan ciddi boyuttaki eğitim ek-
sikliği sürecin her aşamasında ken-
dini göstermekte. Yaptığım inceleme 
ve görüşmeler bu çocukların büyük 
bir kısmının akraba evliliğinin acı bir 
sonucu olduğunu ortaya koymakta, 
ancak aileler akraba evliliğini yaşam 
şartları içerisinde fazlaca normalleş-
tirdikleri için böyle bir durumun or-
taya çıkmasının, yaptıkları evliliğin bir 
sonucu olabileceğine ilişkin herhangi 
bir farkındalığa sahip değiller. Akraba 
evliliği dışında çok ileri yaşlarda yapı-
lan doğumlar, ebeveynlerin bilinçsiz 
sigara ve alkol tüketimi, düşük sos-
yo-ekonomik şartlara bağlı olarak an-
nenin hamilelik döneminde yetersiz 
beslenmesi, evde sağlıksız şekilde 
yapılan doğumlar, sağlık kuruluşla-
rına ulaşımda yaşanan zorluklar ve 
sıkıntılar, çocuğun erken yaşlarda 
geçirdiği ciddi hastalıklara –özellik-
le havale, menenjit- geç müdahale 
edilmesi gözlemleyebildiğim diğer 
risk faktörleri arasında yer almaktadır. 
Yaptığım veli görüşmelerinin birinde 
tanıdığım bir baba 82 yaşında, amca-
sının kızıyla evlenmiş, 12 çocuğunun 
7’si engelli, RAM’a getirdiği orta dü-
zeyde zihinsel engele sahip son ço-
cuğunu 72 yaşında kucağına almıştı. 
Çocuğun engeline ilişkin herhangi bir 

bilgisi, farkındalığı olmadığı için “bü-
yüyünce düzelir” mantığıyla duruma 
yaklaşmaktaydı. Çocuğun rehabilite 
edilmesi amacıyla devletin sağladı-
ğı destek eğitim için bu işle ilgilenen 
kimselerin yönlendirmesiyle RAM’a 
gelmiş, ancak tam olarak neden ora-
da olduğuna, çocuğa verilecek des-
tek eğitimin amacının, gerekliliğinin 
ve kapsamının ne olabileceğine, bu 
eğitimin takibinin ne şekilde yapıla-
bileceğine ilişkin herhangi bir bilgisi 
bulunmayan velilerden sadece bir 
tanesiydi. Bu noktada bu ailelere yö-
nelik verilecek eğitimler özel bir önem 
arzetmektedir. Özellikle uç kırsal böl-
gelerde, köylerde yaşayan, sınırlı ve 
yetersiz bilgi kaynaklarına sahip aile-
lere ulaşabilmek adına çeşitli projeler 
geliştirmek, eğitimler düzenlemek 
konuya ilişkin birincil önceliğimiz ol-
malıdır. Zira bu çocukların sağlıklı bir 
rehabilitasyonu ve eğitim sürecinde 
gelişim gösterebilmeleri için aile eği-
timi ve desteği yapılan çalışmaların 
merkezinde yer almalıdır.

Özel gereksinimli çocuğa sahip 
aileler, hem duygusal süreçte, hem 
de çocuğun eğitimiyle ilgili durum-
larda çıkabilecek problemlerle baş 
etmeye çalışırken, verilecek profes-
yonel destekte dört temel amaçtan 
bahsedilebilir. Bunlar, anne-baba-
nın çocukla yapılan eğitim sürecine 
dahil olması, aileyi duygusal olarak 
desteklemek, bilgi alışverişinde bu-
lunmak, anne-baba-çocuk ilişkisini 
artırmaktır. Bu amaçlar doğrultu-
sunda ailelerin çocuğuyla yapacağı 
çalışmada özel eğitime ilişkin teknik 
ve yöntemlerin öğretildiği, aile eğitim 
etkinlikleri çerçevesinde ebeveynin 
eğitimde aktif olması, özel gereksi-
nime sahip diğer ailelerle duygusal 
paylaşımlarda bulunmaları, birbirle-
rinin deneyimlerinden yararlanmak 
için etkinlikler düzenlenmesi, ailele-
re çocuklarını tanıtma fırsatı vererek 
çocuğuyla olan iletişimini arttıması, 
çocuğun eğitim hizmeti aldığı kurum-
da verilmesi gereken danışmanlık ve 
rehberlik hizmetidir (Fırat, 2000).

Özel gereksinimli çocuğa sahip 
ailelere verilecek psikolojik danışma 
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ve rehberlik hizmetleri, ebeveynlerin 
çocukları için ne yapabileceklerini de 
sorgulamasına neden oluyor. Buna 
yanıt bulmaları için aile eğitimleri dü-
zenlenmelidir. Ailelerin özellikle erken 
tanılamadan sonra eğitime katılımla-
rının sağlanması özel eğitim alanında 
hep gündemde kalan konulardan 
biridir. Araştırmalar gösteriyor ki, ai-
leler çocuklarının gelişiminde önemli 
rol oynamaktadır. Bunun için ailelerin 
eğitimlere katılması gerekmektedir. 
Özel gereksinimli çocuğa sahip ebe-
veynlerin eğitime katılma gerekliliğinin 
birçok farklı nedeni vardır: Özel ge-
reksinimli çocuk ailesi tarafından aşırı 
şekilde korunduğu için, bazı beceri-
leri edinmede geç kalmaktadır. Özel 
gereksinimli çocuk çeşitli nedenlerle 
ihmale uğramaktadır. Bu ihmal on-
ların temel ihtiyaçlarını karşılamasını 
engellemektedir. Özel gereksinimli 
çocuktan yapabileceklerinin üstün-
de performans beklenmektedir. Bu 
gerçekleşmeyince de çocuk gizli ve 
açık şekilde reddedilmektedir. Bunun 
hem aileye hem çocuğa verdiği ha-
sar yıllar boyu tamir edilememektedir 
(Çağlar, 2000).

Ebeveynlerin çocuklarına karşı 
tutumlarında kararlı olmaları bek-
lenir. Çocuklarına ödüllendirme ve 
cesaretlendirme yoluyla destek ol-
malıdırlar. Sarı’ya (2010) göre aile 
ile uzmanın iletişim kurabilmesi ve 
aileyi eğitime dahil edebilmek için 
çeşitli uygulamalar yapılabilir. Bun-
lar, aile-uzman görüşmesi, çocukla 
ilgili performans takip defteri tutma, 
veli toplantıları ve ev ziyaretleridir. 
Aile-uzman görüşmesinde, çocukla 
ilgili olarak aileye uzman tarafından 
bilgi verilir. Çocuğun eğitim ihtiyaçları, 
çocukla çalışılacak etkinlik hakkında 
aile bilgilendirilir. Çocukla ilgili perfor-
mans takip defteri tutma uygulama-
sında, eğitime gelen çocukla yapı-
lan çalışma sonrasında, çocuğun o 
günkü verimiyle ilgili notlar tutulur. Bir 
sonraki aşamada bilgi verilir. Aileye 
evde nasıl çalışması gerektiği ile ilgili 
bilgi verilir. Veli toplantılarında, ailelere 
çocuklarının genel durumuyla ilgili bil-
gi verilir. Eğitim sırasında karşılaşılan 

problemlerle başetme üzerine çözüm 
önerilerinde bulunulur. Aile seminer-
lerinde, ailelere bilgi almak istedikleri 
konular belirlenerek kapsamlı bir eği-
tim programı hazırlanır. Bu programa 
göre aileler seminere davet edilerek, 
eğitime dahi olmaları sağlanır. Ev zi-
yaretlerinde ise, ailenin çocuğun eği-
timine dahil olması için yapılabilecek 
etkinliklerden biridir. Genellikle, ço-
cuğun eğitim programında aktif olan 
kişi annedir. Çocuğun babası ve kar-
deşleri, eğitim sürecinde anne kadar 
aktif olamamaktadırlar. Yapılacak ev 
ziyaretleri ile ailenin tüm üyeleri, ço-
cuğun eğitimi ile ilgili bilgilendirilebilir.

Aile rehberliği programlarında 
amaç, anne-baba grupları oluşturu-
larak, ebeveynlere günlük yaşamda 
kendileri ve çocukları için gerekli be-
cerilerin öğretilmesi konusunda bilgi 
vermek, ebeveynlerin süreç içinde 
yaşadıkları duygusal değişimleri pay-
laşmalarını sağlamaktır. Ebeveynlerin 
çocuklarının eğitimlerinde aktif rol 
almaları, ailelerle birlikte eğitime da-
hil olan eğitimcilerinin, yakınlarının, 
hizmet kuruluşundaki personelin de 
çocuğa ve aileye karşı olumlu tu-
tum sergilemesine fırsat vermektedir 
(Sarı, 1999). Çocukların tanılanma-
sı ve bu doğrultuda gerekli eğitsel 
tedbirlerin alınabilmesi için okul yön-
lendirmeleri de oldukça önemli bir 
rol üstlenmektedir. Bu noktada ilk iş 
sınıf öğretmenlerine ve rehber öğret-
menlere düşmektedir. Eğitim-öğretim 
sürecinde bilişsel, duyuşsal veya psi-
komotor alanlarda akranlarından ma-
nidar düzeyde farklılaşan öğrencilerin 
izleme ve değerlendirme çalışmala-
rıyla belirlenip konuyla ilgili uzmanlara 
yönlendirmelerinin yapılabilmesi için 
okullar ehemmiyetli bir konumdadır. 
Bu süreçte öğretmenler tarafından 
belirlenen öğrenciler için velilerle 
görüşülüp durumun anlatılması ve 
yapılabilecek iş ve işlemlerle ilgili ve-
lilerin yönlendirilmesi gerekmektedir. 
Ancak veliler, sıklıkla durumun kabul-
lenilmesinde ve gerekli adımların atıl-
masında ciddi direnç göstermektedir. 
Belirtilen durumla ilgili öğretmenler 
suçlanmakta ve veli çocuğuna ilişkin 

bu tespiti hiçbir şekilde yakıştırama-
maktadır. Uzun süren bu inkar evre-
siyle veli çoğu zaman hiçbir adım at-
mamakta, gerekli tedbirler alınmadığı 
için çocuk da eğitim süreci içerisinde 
izole olabilmektedir. Velilerin çeşitli 
engel gruplarına ilişkin eğitilmesi ve 
farkındalık kazandırılmasına yönelik 
planlanmış çalışmalarla, hem velile-
rin psikolojik olarak bu durumu ola-
bildiğince normalleştirip çocuğu için 
atılması gereken adımları atabilmesi 
hem de bu çocukların engeli doğ-
rultusunda alınan tedbirlerle eğitim 
sürecine kazandırılabilmesi hedeflen-
melidir.

Sonuç olarak özel gereksinimli 
çocukların ailelerine yönelik yapıla-
bilecek çalışmalar ve eğitimler hem 
çocukların desteklenmesi ve gelişim 
gösterebilmesi hem de ailelerin biliş-
sel, duyuşsal ve psikolojik farkındalı-
ğının arttırılması yönünde manidar bir 
fark sağlamaktadır. Var olan eksiklik-
lerin tespiti ve giderilmesine yönelik 
yapılabilecek önleyici ve müdahale 
edici çalışmalar bu çocukların eğitim-
lerinde, hayata hazırlanmalarında ve 
kendilerine yetebilecek en üst düzey-
de beceriler kazanmalarında büyük 
önem taşımaktadır.  
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Ç ocuklardaki problem davranışların nedenlerini açıklamaya çalışan 
kuramcılar, psikodinamik ve sosyal öğrenme kuramı olmak üzere 
iki ana grup altında toplamaktadır. Birçok kuramcının değindiği gibi 

çocukluk döneminde olan davranış problemlerinin en temel faktörlerinden 
bir tanesi de dürtü çatışma veya haz ilkesi ile açıklanmaktadır. Yazının temeli 
bu kuramsal çerçeveye dayanmaktadır.

Özellikle ilkokul 1. sınıfa başla-
yan çocuklar, 0-6 yaş arasında edin-
dikleri kazanımları ilk defa bireysel 
hareket etmeye başladıkları birinci 
sınıf döneminde ortaya koymaya 
başlarlar. Evet daha önce anaokulu, 
kreş vb. bir kuruma gitmiş olabilirler 
ancak yine orada da ev ortamına 
benzer, korunaklı bir süreç vardır. 
Çocukların ortaya koyduğu bu dav-

ranışlar, ailenin memnun olmadığı ya 
da benim çocuğum yapmaz dediği 
davranışlar olabilir. Bu davranışlar 
birçok aile tarafından yeni girilen 
ortama bağlanır ancak süreklilik 
gösteren davranışlar genellikle okul 
öncesi dönemde temelleri atılan to-
humların ürünleridir. Buna istinaden 
anne – baba tutumlarının, çocukla-
rın geliştirdikleri davranışlardaki öne-
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mi pek çok kaynakta vurgulanmıştır 
(Yavuzer, 2004; Yörükoğlu, 2000)

Davranışların temelinin okul ön-
cesi dönemde atıldığını düşünürsek, 
davranış problemleri için de bu dö-
nemi incelememiz gerekir. Dürtü ça-
tışma kuramının ilk başladığı nokta, 
haz ilkesidir ve bu ilke de doğumla 
birlikte çalışmaya başlar. Peki, be-
bekler doğdukları anda niye ağlar? 
Bunu hiç düşündünüz mü? Bebek-
ler annelerinin karnında cennet gibi 
bir yerdedirler, annenin kanındaki 
vitamin ve minerallerle beslenmekte 
ve hiç açlık hissi yaşamamaktadırlar. 
Anne karnında iken sıcak ve huzurlu 
bir ortamdadırlar. Doğumla birlikte 
ilk defa ciğerlerine hava dolar ve ilk 
defa nefes aldıkları için bu hava ci-
ğerlerini yakar, aynı zamanda da ilk 
defa acıkırlar. Acıkma bizim bildiği-
miz bir durumdur fakat onlar için bir 
cehennemdir (Özakkaş, 2011).

Şimdi gözlerimizi kapatıp bir 
hayal etmeye çalışalım. Çıplak ve 
ıslak olduğunuzu ayrıca soğuk, me-
tal sesleri gelen ve etrafı tam olarak 
seçemediğiniz bir ortamda oldu-

ğunuzu hayal edin, yani bebeğin 
ilk doğduğu an ile empati kurmaya 
çalışın. Ürkütücü geliyor değil mi? 
Aynı zamanda buna nefes aldıkça 
ciğerlerinizin yandığını ve mideniz-
de ilk defa duyumsadığınız garip bir 
his olduğunu düşünün. Evet, hepi-
miz doğarken bu durumu yaşadık 
ve hepimizin bilinç altında bu bilgiler 
mevcut. Doğum anında bir bebeğin 
yaşadığı bu duruma ilk korku dene-
yimi diyoruz. Dürtü çatışma kuramı 
“bu andan itibaren tüm insanlar haz 
duygusuna yaklaşır ve elem (keder) 
duygusundan, yani acıdan uzakla-
şır” diyor. Düşünün aranızda kim, 
haz almadığı herhangi bir şeyi ya-
par? Mesela yemek… Yemek çok 
zevk verici bir şeydir. Peki karnınız 
tıka basa doluysa o en sevdiğiniz 
yemekten aynı hazzı alabilir misiniz, 
yiyebilir misiniz? 

Bu yeni doğmuş bebek ile 90 
yaşındaki bir insanda da değişme-
yen bir gerçektir. Sosyal olarak, fi-
ziksel olarak desteklenen ve haz 
alınması sağlanan her davranış geli-
şir, devam eder, olmayan da ölmeye 

– yok olmaya- mahkumdur. Mesela 
babası ya da annesi tarafından azar-
lanmasına rağmen bir çocuk isten-
meyen davranışı sürekli yapıyorsa 
haz bunun neresindedir?

Haz ilkesi burada da geçerlidir. 
Eğer çocuk otoriteyi sinirlendirmek-
ten, otoritenin çaresizliğini görmek-
ten haz alıyorsa; sizi sinirlendiren, 
öfkelendiren bu davranışı daha faz-
la yapacaktır. Mesela; çocuğunuz 
evde güzel güzel, sakin bir şekilde 
oynuyor. Sizde kendi işinize bakı-
yorsunuz. Burada çocuk, kendisi 
için en büyük haz olan, ebeveyn 
sevgisinden uzak durumdadır. Ama 
o, halının üzerine meyve suyunu 
döküp de sizin ilginizi kendi üzerine 
çektiğini hissettiği anda, vay o halı-
nın haline!

Peki, haz ilkesi ile davranış ka-
zanımının ilgisi nedir? Şimdi de aynı 
senaryoyu farklı açıdan düşünelim. 
Yine çocuğunuz odasında güzel gü-
zel oynuyor, sizde mutfakta bulaşık 
yıkıyorsunuz. Çocuğunuz “Anneee.“ 
diye seslendi, “Geliyorum, oğlum/ 
kızım.” dediniz. Birkaç kere daha 
devam etti bu diyalog. Bu arada 
içerden bir şangırtı geldi ve içgüdü-
sel olarak elinizdeki işi hemen bırakıp 
koşa koşa içeri gittiniz. Çocuğunuz 
sadece yanlışlıkla cam biberon/bar-
dağı devirmiş. Sizce burada çocu-
ğun öğrendiği davranış ne olabilir?

Annemi yanıma çağırmak için 
seslenmeme gerek yok, herhangi 
bir şeyi devirip/kırıp ses çıkarmam, 
yanıma gelmesi için yeterli. Ve bu 
andan itibaren denemeler başlar… 
Birkaç denemede de annelik içgü-
düsüyle benzer tepkiler verildiğin-
de çocuk için artık anneyi çağırma 
yöntemi kesinleşmeye başlar. Bunu 
aynı şekilde tüm davranışlar için 
düşünebiliriz. Markette ağlayan bir 
çocuk düşünelim. Anneden bir kaç 
kere güzelce jelibon istedi. Ancak 
anne almayacağını, zararlı olduğunu 
sakince anlattı, ama çocuk ağlama-
ya başladı. Anne “Elalem ne der?” 
düşüncesiyle susturmak için jelibo-
nu aldı. Bu durumda çocuğun öğ-
rendiği şey nedir: “Güzelce istediğim 
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zaman alınmayan şeyleri, ağlayarak 
elde edebilirim.”

Bu süreçleri çocuk oturup he-
sap kitap yaparak bulmaz, bu süreç 
tamamen haz ilkesi ile otomatik ola-
rak gerçekleşir. Çocuğun başkala-
rına en çok bağımlı olduğu dönem 
0- 2 yaş dönemidir. Çocuğun çevre-
siyle, özellikle annesiyle kurduğu iliş-
kinin etkisi ifade edilir. Davranış bo-
zukluklarına ise bu dönemde anne 
(bakım veren kişi) ile ilişkisindeki ba-
şarısızlıkların neden olduğu (Bowlby, 
2012), açıklanmaktadır.   

 Çocuk 2 yaşına geldiğinde, 
ilk defa bir şeyleri isteyip istemedi-
ğini kararlı ve ısrarlı bir şekilde ifade 
eder. Bunlar çoğu zaman anne-ba-
ba için olumsuz duygulanımları ge-
tirse de, aslında bunlar çocuğun bir 
birey olarak ilk defa kendini ortaya 
koyuşunun bir göstergesi, gelişimi-
nin bir parçasıdır. Bu dönem psi-
koseksüel gelişim basamaklarından 
anal dönemdir. 

3 - 4 yaşında fallik dönemin 

başlamasıyla birlikte ilişki ağı da ge-
nişlemeye başlar. Anne – baba- ço-
cuk üçgeninde öğrenilen davranışlar 
denenmeye devam eder. Anne ve 
baba arasında tutum konusunda 
dengesizlik var ise, bu süreç davra-
nış bozukluklarını destekler. Freud’a 
göre psikoseksüel gelişim basa-
maklarında ortaya çıkan içgüdü ve 
dürtüler ile bunlara karşı gelişen 
savunmalar bireyin yetişkinlikteki 
kişiliğini belirler (Gabbard, Litowitz, 
Williams, 2015).

İlkokul çağında çocuk, bu ba-
samaklardan latent dönemdedir. Bu 
dönem bilindiği üzere ergenlik ön-
cesi durgunluk, bekleyiş dönemidir. 
Çocuk bu zamana kadar edindiği 
iletişim becerilerini arkadaşları ve 
öğretmenleri aracılığı ile denemeye 
ve pekiştirmeye devam eder. 

O zaman nasıl davranacağız? 
Çocuğunuzla çatışmayacaksınız. 
Bu şu demektir, nasıl bir yetişkinle 
anlaşamadığınız konularda oturup 
uzlaşıyorsanız, aynı şeyi kendi ço-

cuğunuzla da yapacaksınız. Yaşı 
kaç olursa olsun... Özellikle bu dav-
ranışlar en yoğun olarak ilk ergenlik 
dönemi olan 2 yaş döneminde, bir 
de ergenlik döneminde görülür. Bu 
dönemlerde bırakın çocuğunuz bazı 
zamanlarda aranızdaki çekişmeyi 
kazansın. Çocuğunuza karşı kay-
betmekten korkmayın.

Peki normali nedir? Çocuğunuz 
sadece hata yaparken değil, güzel 
güzel oyun oynarken de onunla ilgi-
lenmenizdir. Çocuk iyi davranışında 
da kötü davranışında da sevildi-
ğini, istendiğini hissederse olumlu 
bir kişilik geliştirecektir. İstenmedik 
davranışla karşılaşıldığında “sen ne 
yaramaz çocuksun, ben sana bunu 
yapma demedim mi, hiç sözümü 
dinlemiyorsun, 5 dakika seni yalnız 
bırakmaya gelmiyor vs.” gibi kendi-
sine yönelik olan sözcüklerden kaçı-
nıp; yaptığı davranışla ilgili, sevecen 
ve şefkatli bir ses tonuyla, yaklaş-
mak, yani ona hatalarını gösterirken 
bile sevgimizi hissettirebilmektir.

İstenmedik bir davranış ortaya 
çıktığında ise; güzelce anlatmamı-
za rağmen hala daha ısrarlı bir şe-
kilde devam ediyorsa, nötr bir yüz 
ifadesi ve soğuk bir konuşma şekli 
ile çocuk ile iletişime geçilmesi ge-
rekir. Çocuğun o an gerçekleştirdiği 
davranış ile istediği şeyi elde ede-
meyeceği ve ebeveynin ilgisini de 
çekemediği davranış ile de anlatılmış 
olur. Ve akabinde çocuk istediği şeyi 
elde edemediğinde, bir daha böyle 
bir davranış sergilemeyecektir.  
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Okullarda Ebeveynleri 
Boşanan Öğrencilere 
Psikolojik Danışma ve 
Rehberlik 

Geçmişte okul psikolojik da-
nışmanları çok daha az sayıda bo-
şanmış aile ile çalışmak durumunda 
kalırken, çeşitli toplumsal, sosyal ve 
psikolojik değişikliklerle, boşanmaya 
yönelik tutumların da değişmesiyle, 
artık boşanmanın toplumumuzda 
çok daha yaygınlıkla karşımıza çık-
tığını görmekteyiz. Bu değişikliklere 
paralel olarak boşanma aşamasında 
ya da boşanmış ebeveynler ve ço-
cuklarla çalışırken yapabileceklerimi-
zin de bu değişikliklere ayak uydura-
cak şekilde güncellenmesi gerekir. 

Evliliklerin doğasında bir miktar 
çatışmanın olması, doğal ve bekle-
nir olarak kabul edilebilir. Tabi ki bu 
çatışmayı sağlıklı ve aile üyelerini 
olumsuz etkilemeyecek şekilde yö-

netebilme becerisinin de bulunması, 
bu ailelerin birliğini devam ettirme 
kararını sağlayacaktır. Fakat bazı evli-
liklerde bu çatışmalar etkili bir şekilde 
yönetilememektedir. Bu durumda iki 
olasılık karşımıza çıkmaktadır. Bu ai-
leler işlevsiz olacak ve üyelerinin de 
işlevlerini olumsuz etkileyecek şekil-
de çeşitli nedenlerle devam edecek-
tir ya da bu aileler birliğini sürdüre-
meyecek noktaya geleceklerdir. Her 
iki olasılığın da bu ailelerde yaşayan 
öğrencilere olumsuz etkiler yapabi-
leceğini bekleyebiliriz. Bu olumsuz 
etkiler kendisini bazen akademik 
işlevsizlik olarak gösterebilecektir, 
bazen sosyal işlevsizlik olarak göste-
rebilecektir, bazense, dışa vurma ve 
içe yönelim şeklinde duygu, düşünce 
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Okullarda psikolojik danışman olarak çalışırken öğrencileri, içinde ye-
tiştikleri ve yaşadıkları aile bağlamında ele almanın gerekliliği okul 
psikolojik danışmanlarınca bilinmektedir. Okulda çalışılan öğrenci 

sayısı kadar farklı ailelerle de çalışmak bir gereklilik olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Sağlıklı ve işlevsel ailelerden gelen öğrencilerin aileleri ile çalışmanın 
yanı sıra, çatışmaların aile dengesini ve aileden beklenen işlevleri bozduğu 
ve hatta; gittikçe daha yaygınlıkla, aile birliğinin artık sürmediği ailelerle de 
çalışmak gerekmektedir. Aslında öğrencinin içinde yaşadığı sağlıklı ve işlev-
sel olsa da, yoğun olarak çatışmalı olsa da her evliliğin bir gün boşanmış 
aile yapısına dönüşebileceği ve bu olasılığın psikolojik danışman olarak bo-
şanma aşamasında veya boşanmış bir aile ile çalışmak için bir potansiyel 
oluşturabileceğini bilmekteyiz. 
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ve davranış problemleri ile karşılaşa-
biliriz. Bununla beraber her zaman 
olumsuz bir etkinin görülmesi gerek-
memekte, bazen de yoğun çatışmalı 
evliliğin varlığından bir kaçış olarak 
veya sonlanmasıyla öğrencilerin ra-
hatlayabildiği, akademik ya da sosyal 
işlevselliklerinin artabildiği, davranış 
problemlerinin azalabildiği ya da son-
lanabildiği de görülebilmektedir. 

Nasıl ki evlilik öncesi evlilikle ilgili 
ya da ebeveyn olma öncesi ebeveyn 
olmakla ilgili psiko-eğitsel bir hazırlığa 
yaygın olarak girilemiyorsa, bir evlilik 
okulu ya da ebeveyn olma okulu yok-
sa, boşanma öncesi veya esnasında 
da psiko-eğitsel bir hazırlık hizmeti 
alınabilecek bir kurum bulunmamak-
tadır. Boşanma sürecini etkili yönet-
me konusunda ayrım yapmaksızın 
her aileye psiko-eğitsel programlar 
sunmak koruyucu nitelikte olabile-
cektir.   

Boşanma aşamasında ya da 
sonrasında ebeveynlerin bu durumu 
nasıl ele aldığı önem taşımaktadır. 
Ebeveynler çeşitli nedenlerle her za-
man olması gerektiği gibi, ideal bir 
tutum sergileyememekte, birbirini 
kötüleme, suçlama, çocuktan uzak-
laştırma, çocuğu arada bırakma, 
çocuğu bir seçim yapmaya zorlama, 
çocuktan uzaklaşma, çocuğu red-
detme, çocuğu tercihleri için suçla-

ma, çocuğa eşiymiş gibi davranma 
ve yaşına uygun olmayan sorumlu-
luklar yükleme gibi çeşitli tavırlar ser-
gileyebilmektedir. 

Boşanma davalarının görüldü-
ğü aile mahkemelerinde boşanma 
esnasında görevlendirilen psikolojik 
danışman, psikolog, çocuk gelişimci 
ve sosyal hizmet uzmanı gibi mes-
lek çalışanları, çocukların bu süreç-
ten göreceği zararı en aza indirmek 
amacıyla, boşanma, velayet, kişisel 
ilişki gibi kararlarda çocukların üstün 
menfaatine uygun bir karar verilebil-
mesi için eşler ve çocuklarla görüş-
meler yapmakta ve raporlar hazırla-
maktadır. Çocukların duruşmalarda 
dinlenmesi durumunda hazır bulun-
makta, gerekli durumlarda çocukla-
rın devam ettikleri okullarda öğret-
menleri ve psikolojik danışmanlardan 
da bilgi almaktadır. Aile mahkemele-
rinde boşanma sürecine dahil olan 
çocukların, sıklıkla ebeveynlerin ortak 
çocuğu olmanın ötesinde, davanın 
bir tarafı olmak zorunda bırakılabil-
diği, davanın bir tarafça kazanılması 
amacına hizmet edecek şekilde ken-
disine dikte edilen bilgileri mahkeme 
huzurunda paylaşmak durumunda 
kalabildiği, ya da taraflardan birinin 
çocuğun kendisiyle kalmasını sağla-
mak amacıyla, çocuğa “rüşvet” nite-
liğinde kazançlar sağlayabildiği gö-

rülmektedir. Bu durumlara ek olarak, 
zaman zaman ebeveynler çeşitli ne-
denlerle çocuğun diğer ebeveyn ile 
görüşmesini engellemektedir. Bu gibi 
durumlarda bazen bir ebeveyn çocu-
ğun diğer tarafla okulda görüşmesini 
engellemek amacıyla okula gönder-
mekten kaçınabilmekte; bazen okul 
çocuğu ile görüşebilmek için okula 
gelen bir ebeveyn ile çocuğu görüş-
türüp görüştürmemek konusunda 
ebeveynler arasında kalabilmekte; 
bazen de çocuğunu göremediği için 
ancak okulda görebilme yoluna baş-
vuran bir ebeveyn nedeniyle öğrenci 
okulda ders kaybı ya da sosyal ola-
rak farklı duygu ve durumlar yaşaya-
bilmektedir. 

Sağlıklı ve işlevsel bir aile birli-
ğinin devamı tabi ki en ideal durum 
olmakla birlikte çatışmalı ya da bü-
tünlüğü bozulmuş aileler ile okul psi-
kolojik danışmanı olarak çalışmanın 
gerekliliği de açıktır. Çoğu zaman 
okul psikolojik danışmanı-öğrenci 
oranının her aile ile bire bir çalışmaya 
fırsat vermeyeceği veya ailelerin okul 
psikolojik danışmanı ile çalışma işbir-
liğini göstermediği durumlar olabilse 
bile, her bir öğrencinin içinde yaşadı-
ğı ailenin özelliklerini tanımak önem-
lidir. Ailelerin sağlıklı, çatışmalı veya 
bütünlüğü bozulmuş olmasından 
bağımsız olarak işlevsel aile özellik-
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leri ve çatışmaları uzlaşmacı bir yolla 
yönetebilmek konusunda psiko-eğit-
sel çalışmaların yapılabilmesi fayda 
sağlayacaktır. Bununla beraber çoğu 
birey aile birliği ve sonlanması ile ilgili 
hukuki bilgiye sahip değildir. Evlilik, 
boşanma, velayet, kişisel ilişki gibi 
konularda bireylere yapabilecekleri 
başvurular ya da sahip olabilecekleri 
haklarla ilgili bilgi vermek tartışmalı bir 
konudur. Kimi yaklaşımlar bu konu-
larda yapılan bilgilendirmenin evlilik 
birliğini daha çok bozup, boşanmala-
rı normalleştirebileceği ve yaygınlaş-
tıracağından endişeyi yansıtır. Diğer 
yandan, yoğun çatışmanın olduğu 
ve etkili yönetme becerisinin bulun-
madığı evliliklerin, boşanma kadar 
ve hatta bazı vakalarda daha fazla 
olumsuz etkilerinin olabileceği anlayı-
şı da bir başka bakış açısıdır. Öğren-
cilerin ailelerine evlilik ve ebeveynlikle 
ilgili durumlarda yapabilecekleri hu-
kuki başvurular ve sahip olabilecek-
leri haklar ve sınırlılıkları konusunda 
bilgilendirme yapmak üzere, okul 
psikolojik danışmanlarının bilgiye sa-
hip olması önemlidir. 

Bazı öğrenciler ve aileleri, ailesel 
özellik ve durumlarını okulun yönetim 
ve öğretim personelleri ile paylaş-
maya istekli olurken, bazıları ise okul 
psikolojik danışmanları ile daha rahat 
paylaşabilecektir. Bu paylaşımların bir 
sonucu olarak söz konusu öğrenciler 
ve aileleri bu durumun gizliliğini ta-
lep edebilmektedir. Psikolojik danış-
manların bu talebe özen göstermesi 

önemli görülmektedir. Bununla bera-
ber zaman zaman ailesel konularla 
ilgili bazen bildirilme zorunluluğu olan 
şiddet ve istismar gibi durumlarla da 
karşılaşılabilmektedir. Böyle durum-
larda psikolojik danışman sorumlulu-
ğunu yerine getirmelidir. 

Boşanma konusuyla ilgili payla-
şımlarda bazı öğrenci ve aileleri evli-
liğin devamı, sonlanması ya da ve-
layet tercihi gibi konularda psikolojik 
danışmanın yol göstermesine ihtiyaç 
duyabilmektedir. Böyle durumlarda 
mesleki sınırlarımızı aşmadan veri-
lecek kararlarda yol gösterici olmak 
önemlidir. Bununla beraber aile iliş-
kilerini incelerken sistem yaklaşımını 
unutmamak, döngüsel nedenselliği 
göz ardı etmemek, madalyonun iki 
yüzü olduğunu unutmamak, tek ta-
rafın etkisi altında kalmamak ve tüm 
tarafları eşit şekilde dinlemeye açık 
olmak gerekir. 

A.B.D ve çeşitli Avrupa ülkele-
rinde boşanma süreci ve sonrasında 
psiko-eğitsel programların verildiği 
psiko-sosyal destek merkezleri mev-
cuttur. Bu merkezlerde boşanma 
aşamasında ve sonrasında bireylere 
boşanma sürecini nasıl etkili yönete-
bilecekleri konusunda bilişsel düzey-
de bilgiler aktarılmaktadır (Blaisure & 
Geasler, 1996; Braver, Salem, Pe-
arson & DeLuse, 1996; Geasler & 
Blaisüre, 1999; Geelhoed, Blaisüre 
& Geasler, 2001). Ülkemizde henüz 
böyle merkezler olmamakla birlikte, 
boşanma konusunda çalışırken bo-
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şanma sürecinde karşılaşılabilecek 
zorlukların neler olduğu, böyle zor-
luklar durumunda alınabilecek des-
tek kaynaklarına nasıl ulaşılabileceği, 
boşanma süreci ve bu süreçteki farklı 
ebeveyn tutumlarının çocuklar üze-
rinde yaş ve cinsiyete göre nasıl farklı 
etkilere yol açabileceği, boşanmaya 
yol açan anlaşmazlık konularında 
eski eşi “affetme“ ve eski eşe yönelik 
yoğun olumlu ya da olumsuz duygu-
sal bağın nasıl ele alınabileceği, bo-
şanma sonrası yasa benzeyen süre-
cin farklı aşamalarında nasıl psikolojik 
destek verilebileceği gibi konularda 
psikolojik danışma ve rehberlik ça-
lışmaları hem boşanma sürecindeki 
ebeveynlere hem de bu ailelerde ye-
tişen öğrencilere katkı sağlayacaktır. 

Boşanma konusunda çalışırken 
vurgulamamız, üzerinde konuşma-
mız, düşünmemiz ve sonuca var-
dığımızda içselleştirmemiz gereken 
en önemli konulardan biri psikolojik 
danışman olarak boşanma olgusunu 
nasıl algıladığımızdır. Psikolojik danış-
man olarak boşanma olgusu hakkın-
da kendi tutumumuzun vereceğimiz 
desteği nasıl etkileyeceğinin farkında 
olmamız önemlidir. Boşanmayı en 
ideal durum olarak göstermemekle 
birlikte bazı durumlarda boşanmanın 
gelişim için bir fırsat olabileceğini de 
unutmamamız gerekmektedir.  
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M erhaba değerli meslektaşlarım. Selçuk Üniversitesi Psikolojik Da-
nışma ve Rehberlik Anabilim Dalı’ndan 2005 yılında mezun oldum. 
Halen Konya’da bir ilkokulda çalışıyorum. Meslektaşlarımın çalış-

malarından örnek alarak, deneyimlerinden faydalanma imkanı sunması ve 
bizi tek bir çatı altında toplamasından dolayı, Türk Psikolojik Danışma ve 
Rehberlik derneği ilgililerine teşekkür etmek isterim. Sizlere, ilkokullarda gö-
rülen uyum ve oryantasyon problemleri için kısa süreli - çözüm odaklı terapi 
örneklerimden kullandığım ve başarılı olduğum uygulamalardan bahsetmek 
isterim.

Bildiğiniz gibi öğrencilerimiz 
eğitim hayatlarının ilk basamakla-
rında bir takım uyum problemleri 
yaşamaktadırlar. Gerek anaoku-
lunda gerekse ilkokul birinci sınıfa 
yeni başladıklarında okula gelmek 
istememek, sürekli ağlamak gibi 
davranışları olur; anneler ise okulun 
bahçesinde “nöbetçi” gibi beklerler 
ve uzun uzun çığlıklar ve ağlama 
sesleri ilk günlerde koridorlarda ek-
sik olmaz. Artık ailenin ve sınıf öğret-
menin sabrı tükenir ve soluğu okul 
rehberlik servisinde alırlar.

Bu şekilde odama gelen öğren-
cilerimle ilk yaptığım çalışma öğren-
cinin agresyonunu boşaltmak, kaygı 
düzeyini azaltmak ve duygularını an-
lamasına yardımcı olmaktır. Bunun 
için odamın bir köşesini oyun köşesi 
olarak düzenlemiştim. Öğrenci oda-
ya geldiğinde “Hoş geldin benimle 

oynamak istermisin?” dediğimde 
önce utangaç bakışlar olur. Bir ba-
lon şişirip ona doğru attığımda “Hadi 
sıra sende, sen de bana at.” dedi-
ğimde oyun kurulmuş olur zaten. 
Oyun terapisi içinde de yer alan 
balon etkinliği öğrencinin gergin-
liğinin azalmasına, rahatlamasına 
yardımcı olur ve doğal bir oyun 
ortamı oluşur. Balon oyunundan 
sonra duvardaki herhangi bir hedefe 
ufak plastik top havuzunda bulunan 
topları atarız. Topları hedefe atma sı-
rasında öğrencilerin gergin ve agre-
sif ruh halleri azalabilir, öfkenin dışa 
vurumu sağlanabilir. Aynı zamanda 
gerek balon oyununda, gerekse top 
fırlatma oyununda öğrencinin balona 
vurma şekli, topu atma şekli, sahip 
oldukları duyguları ve ailenin tutumu 
hakkında ipuçları verebilir. Gözlem-
lediğim bazı çocuklar topu çok na-
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rin ve yavaş atarken, bazı çocuklar 
adeta duvarı delmek isterler. Bazıları 
hedefe yakın atışlar yaparken, bazı 
çocuklar hedef ile alakası olmayan 
atışlar yapar. Öğrencimin bu oyunlar 
ile gergin ruh hali azaldıktan sonra 
aramızda bir ittifak sağlanmış olur. 
Bundan sonraki aşama öğrencimiz 
ile sohbet etmek ve duygularını an-
lamaya çalışmaktır. Öğrencimiz ile 
sevdiği yemekler, dinlediği müzik-
ler ile ilgili kısa bir sohbetten sonra 
duygu aynasına geçeriz. Duygu 
aynası, öğrencilerimizin tabureye 
oturduğunda yüz ifadelerini görebil-
diği bir aynadır. Burada öğrencileri-
mize duygularını tanımada yardımcı 
oluruz. Beraber “kızgın surat, komik 
surat, şaşkın surat, korkmuş surat, 
heyecanlı surat” gibi duygularımızı 
anlatan yüz ifadelerini aynanın kar-
şısında çalışırız. Bu öğrencilerimiz 
için öğretici ve komik bir süreç olur. 
Bazı öğrencilerimizin okula gelmek 
istememesinin altında yatan duygu 
korku, bazılarının öfke, bazılarının ise 
kıskançlık olur. Ama öğrencimiz her 

sorulduğunda “korkuyorum” der. Bu 
nedenle öğrencilerin duygularını ta-
nımaya ihtiyacı vardır ve bu etkinlik 
onlara duyguların öğretir.

Öğrencimizin duygularını öğ-
rendikten sonra çalışmak biraz daha 
kolay olur. Bu duyguların neden 
kaynaklandığı ile ilgili kurulan hatalı 
düşünce örüntüleri, olumsuz şema-
lar vb ,hakkında fikir edinmeme yar-
dımcı olabilir. Bilişsel çarpıklıkları ya 
da hatalı şemaları değiştirmek yeni 
örüntüler ve şemalar oluşturmak için 
masal anlatmak çocuklarda işe ya-
rayabilir. Hemen o anda bir masal 
uydurabilirsiniz. Önemli olan masa-
lın giriş cümlelerine dikkat etmek-
tir: “Bir varmış, bir yokmuş, evvel 
zaman içinde, kalbur saman içinde 
bir salonda birçok sandalye varmış. 
Bunlar mutlu bir şekilde evlerinden 
çıkıp salona gelirler, akşama kadar 
orda görevlerini yapalarmış. Sonra 
da mutlu bir şekilde eve dönerler-
miş, ama bir sandalye mutsuz his-
sediyormuş. Işığın olmadığı, görül-
meyen bir yerde duruyormuş.” Bu 

giriş ifadelerinde nesnelerin süreklili-
ği yoktur, mantıksal hatalar vardır (bir 
varmış bir yokmuş ); zaman kavramı 
yoktur (evvel zaman içinde); mekan 
kavramı yoktur (kalbur saman için-
de); mantık yoktur (köpekler uçabilir, 
sandalyeler konuşabilir). Bu konuda 
Judith Malika Liberman’ın Masal 
Terapi kitabı ufkumuzu açar; yeni 
masallar üretme konusun da bize 
yardımcı olur. Öğrencimize nefes 
ve kas egzersizlerini öğretmek, 
beraber nefes egzersizleri yapmak 
sonraki görüşmede kullanılabilecek 
yöntemlerden bir tanesidir. Bu sü-
reçten sonra öğrencimiz nispeten 
rahatlamış, sakinleşmiş ve sınıfına 
gitmek üzere, farkında olmadan 
ikna olmuş olabilir. Veliler bu süre-
cin başarılı geçtiğini fark ederlerse, 
rahatlar ve sizinle çalışmak için daha 
çok gönüllü olabilirler. Çünkü öğ-
renci size geldiğinde veli de öğrenci 
kadar gergin, umutsuz ve yorgun 
olabilir. Bundan sonraki süreçte veli-
ye öğrencimizin özgüvenini artıracak 
görev ve sorumluluklar listesi veririm 
ve öğrencimizi benlik saygısını artı-
ran faaliyetlere yönlendiririm. Öğren-
cimizin gelişim düzeyine uygun ev, 
okul ve sosyal çevrede yapabileceği 
görev ve sorumluluklar verilmesi, is-
teklerinin hemen yerine getirilmeyip 
“optimal kırılmalar” yaşatılması, sınıf 
ve toplum kurallarının öğretilmesi 
öğrencimizin benlik saygısını güç-
lendirebilir. Yapmış olduğum çalış-
malar ile ilgili sınıf öğretmenine bilgi 
verip, öğrencimizi okul içinde takibe 
alırım. Belirli periyotlarda yeniden 
görüşmeler yaparım.

Sonuç olarak yeni bir yaşam 
dönemine başlayan ve doğal bir 
uyum sorunu yaşayan küçük birey-
lere ufak dokunuşlar önemli farklar 
yaratır. Biz psikolojik danışmanlar 
yeter ki bu hayatlara dokunmak is-
teyelim. Tedirgin ve kaygılı gözlere 
umut aşılayarak bakmak isteyelim. 
Bu mesleki deneyimlerimin mes-
lektaşlarıma faydalı olması ümidi ile 
bütün arkadaşlarıma iyi çalışmalar 
diliyorum.  

Psk. Dan. Davut Kara  |  Okula Uyum ve Oryantasyon Sorunlarını Çözmede Kısa Süreli Çözüm Odaklı Tavsiyeler
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Okul Fobisi

Uzm. Psk. Dan. Nesrin Taşdemir Yılmaz
MEF Bahçeşehir  Okulları, İstanbul
e-Posta: nesriny@mef.k12.tr

Okulların açılması ile birlikte okula gitmekten korkan çocukların aileleri 
bu tatlı heyecanı yaşamak yerine, çocuğunu okula nasıl götürebile-
ceği kaygısını daha çok taşımaktadır. Böylelikle sadece çocukta de-

ğil, ailede de kaygı yoğunlaşmaya başlar. Bu da okul korkusu olan çocuğun 
sürecini zorlaştırır.

Her yaşta görülebilecek okul korkusunun en yoğun görüldüğü yaşlar 
5-8 ve 11-14 yaşlarıdır. Okula gitmek istememe olarak görülen okul korku-
su, aslında çocuğun öğrenme isteği olmasına rağmen elinde olmadan okula 
gitmekten büyük kaygı duymasıdır. Bu makalede okul fobisi sayılabilecek 
belirtiler, bunların olası nedenleri ve ailelere verilecek öneriler kısaca açık-
lanmıştır.
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Okula gitme zamanı yaklaştıkca 
ortaya çıkan belirtiler;
• Ağlama, bağırma, şiddet gös-

terme,
• Mide ağrısı, baş ağrısı, baş 

dönmeleri,  kusma, avuç içi ter-
lemeleri, kasılmalar,  hastalan-
ma vb,Annenin sürekli yanında 
olmasını isteme,Aşırı endişelen-
me, olumsuz düşünceler, okulla 
veya durumla ilgili ön yargılar 
veKendinden istenilenleri ya-
pamayacak kadar özgüveninin 
zedelenmesi olabilir.
Çocuk okula gönderilmediğin-

de bu belirtilerden birçoğu ortadan 
kalkabilir.

Nedenlerine baktığımızda ise;
• Hayatındaki değişimler (okul 

değiştirmek, ev taşımak, anne 
- baba ayrılığı vb),

• Uzun bir hastalık süreci yaşa-
ması,

• Başarısızlık korkusu,
• Alaya edilme gibi okulda yaşa-

yacağı baskıların hayali,
• Öğretmenden korkması,

• Aileden ayrılma kaygısı ve
• Ailenin aşırı koruyucu bir tutum-

la çocuklarını yetiştirmesi olabi-
lir.

Ailelere ise şu öneriler verile-
bilir:

 Çocuğunuzun korkularını dile 
getirmesi için destekleyin (Zorla 
konuşturmaya çalışmak doğru 
değildir). 

 Resim yaptırma, yarım kalmış 
hikaye tamamlama çalışmaları 
yaptırarak iç dünyasını paylaş-
masına yardımcı olun.

 Çözümün yarısı çocuğun okula 
götürülmesi ile başlar. Zorlama-
mak için evde bıraktığınız tak-
dirde problem artar.

 Okula bırakma sürenizin kısa 
olmasına özen gösterin (çocu-
ğunuzla uzun  süren vedalar 
çok risklidir).

 Sizi çok özlüyorsa yanına bir 
aile resminizi verin.

 Sevdiği bir oyuncağını yanına 
verin (Bu durumdan öğretmeni-

ni ve okul psikolojik danışmanı-
nı haberdar edin).

 Duygusal tepkilerinizde sakin 
ve kontrollü olun. 

 İlk başlangıçta tam gün gitme-
si için zorlamayın. Okulda kalış 
süresini gittikçe arttırın.

 Gerekirse çocuğunuza okulun 
yeniden tanıtılıp, gezdirilmesi 
için okuldan destek isteyin.

 Kendini güvende hissedene ka-
dar ve süreyi gittikçe azaltaca-
ğınız tarzda okulda bekleyin.

 Çocuğa haber vermeden gizli-
ce okuldan ayrılmayın.

 Evi değil, okulu cazip hale ge-
tirin (Okul zamanında evde ise 
zevkli oyunlar, geziler ve televiz-
yon izleme ortamı yaratmayın).

 Okulun psikolojik danışmanıy-
la mutlaka iletişime geçerek, 
birlikte bir planlama içine girin. 
Verilen önerileri uygulayın.

 Gerekirse okul dışından da bir 
uzman desteği alın.  

Uzm. Psk. Dan. Nesrin Taşdemir Yılmaz  |  Okul Fobisi
MAKALE
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Okullarda Cinsel Kimlik 
ve Cinsel Yönelim

Uzm. Psk. Dan. Mehmet Şirin Akça
Yunus Emre İlkokulu, Dargeçit/Mardin
mhmt_47@hotmail.com

Psikolojik danışman olarak okullarda çalışırken birbirinden çok farklı 
problemler ile karşılaşıyoruz. Karşılaştığımız problemler aynı olsa da 
her bireyde problemler kendi içinde biricik oluyor. O yüzden gözönün-

de bulundurmamız gereken en önemli ilkelerden birisi “bireysellik” ilkesidir.

Okullarda çalışan biz psikolojik 
danışmanların karşılaştığımızda ne 
yapacağımızı şaşırdığımız, kimden 
destek alacağımızı ve nasıl yardımcı 
olacağımızı bilemediğimiz bir prob-
lem alanı da, cinsel kimlik ve cinsel 
yönelimler ile ilgili problemlerdir. Bu 
konular ile ilgili problemlerle karşılaş-
tığında çoğu öğretmen gibi psikolo-
jik danışmanların da bir kısmı hemen 
“eşcinsel” kelimesini hatırlıyor ve 
daha da ileri giderek “Eşcinsel bir 
öğrencim var.” demekten geri kal-
mıyor. Bunun temel sebeplerinden 
bir tanesi evde başlaması ve okulda 
devam etmesi gereken cinsel eğitim 
eksikliğinin yanında insan hakları ve 
eşitlik konusundaki bilinç ve eğitim 
eksikliklerimizdir. Maalesef ne evde 
anne babalar ne de okulda cinsel 
eğitim neredeyse hiç verilmemek-
tedir. Yükseköğretim kurumlarında 
dahi çok az bölümde cinsel eği-
tim konusunda eğitim verilmekte-
dir. Öğretmenlerin ve özellikle ruh 
sağlığı alanında çalışacak kişilerin 
cinsel eğitim, eşitlik ve insan hak-
ları konusunda kendilerini mutlaka 
yetiştirmeleri gerekmektedir. Düşü-
nüldüğünün aksine cinsel yönelimi 
farklılıklara saygının ötesinde temel 

insan hakları ve eşitlik kapsamında 
değerlendirmemiz gerekmektedir.

Temel Kavramlar ve Tanımları
Öncelikle konuyla ilgili bilinmesi 

gerekli temel kavramlar hakkında bil-
gi verilmesi faydalı olacaktır (Kaos GL 
Eğitim Grubu, 2014; Şafak, 2012):

Cinsiyet (Sex): Biyolojik cinsi-
yeti ifade eder; kadın ve erkeğin sa-
hip olduğu genetik, fizyolojik ve biyo-
lojik özelliklerdir. 

Cinsel Kimlik (Sexual Iden-
tity): Kişinin biyolojik olarak cinsel 
özelliklerini yansıtır. Bunlar kromozom-
lar, cinsel hormonlar, dış ve iç cinsel 
organlar, üreme hücrelerinin geliştiği 
dokular ve ikincil cinsiyet özellikleridir. 
Kişinin kendini hangi cinsiyetle özdeş-
leştirdiğini ifade etmek için de kullanılır. 
Ayrıca, kimi zaman cinsel kimlik kav-
ramı, cinsel yönelimi ifade etmek için 
de kullanılabilmektedir.

Toplumsal Cinsiyet (Gender): 
Toplumsal cinsiyet kadının ve erkeğin 
rollerini, sorumluluklarını, güç ilişkileri-
ni ve toplumsal konumlarını belirleyen 
bir kavramdır. Toplumsal cinsiyet kişi-
nin içinde yaşadığı toplumda aileden 
başlayarak modellerin gözlenmesi 
yoluyla edinilir.
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Cinsiyet Rolü (Gender Role): 
Toplumsal cinsiyetin bir parçasıdır 
ve kişinin kendisini bir oğlan çocuk/
erkek veya kız çocuk/kadın konu-
munda göstermek için yaptığı ve 
söylediği şeylerin tümü olarak ta-
nımlanmaktadır.

Cinsiyet Kimliği (Gender 
Identity): Kültürümüzün herhangi 
bir cinsiyete ait olma durumunda, 
bireyden beklediği nitelik veya ka-
rakterdir. Bu, toplumun cinsiyetlere 
atfettiği özelliklere göre kültürden 
kültüre değişebilir.

Cinsiyet Geçiş Süreci: Cin-
siyet geçişi veya inşası, bireyin top-
lumsal cinsiyetini biyolojik cinsiyeti 
ile uyumlu hale getirdiği bir süreçtir. 
Bu süreç genellikle kişisel, sosyal 
ve medikal yönleri gerektirmektedir. 
Tıpta cinsiyet değiştirme denilen, bu 
süreçteki kişilerin ise cinsiyet geçiş 
süreci ameliyatı olarak isimlendir-
dikleri müdahale ile bireyin cinsel 
organlarının erkekten kadına veya 
kadından erkeğe dönüştürülmesi 
en önemli ameliyattır. Bu ameliyat 
göğüs bölgesi ve diğer bölgelerin 
değişimini kapsayabilir.

LGBTİ (Lezbiyen, Gey, Bi-
seksüel, Trans, İnterseks): Lezbi-
yen, gey, biseksüel ve trans (travesti 
ve transseksüel); zaman zaman 
“cinsel azınlıklar” diye de anılan grup 
ve kimliklerin tümünü kapsayan te-
rimdir.

Cinsel Yönelim (Sexual 
Orientation): Kişinin cinsel dürtüle-
rinin hangi cinse yönlendiğini belirler. 
Belli bir cinsiyetteki bireye karşı sü-
regelen duygusal, romantik ve cinsel 
çekim olarak tanımlanabilir. Hetero-
seksüellik, eşcinsellik, biseksüellik 
gibi. 

Konuyla ilgili şu terimlerin bilin-
mesi yararlı olacaktır: Biyolojik cinsi-
yet, toplumsal cinsiyet kimliği (erkek 
ya da kadın olmaya ilişkin psikolojik 
uyum), sosyal cinsiyet rolü (eril ya da 
kadınsı davranışları belirleyen kültü-
rel normlara uyum) ve cinsel yönelim. 
Cinsel yönelim,  belli bir cinsiyetteki 
bireye karşı süregelen duygusal, ro-
mantik ve cinsel çekimle diğerlerin-

den ayrılır. Cinsel yönelim, duyguları 
ve kendilik kavramını (self-concept) 
içerdiği için cinsel davranıştan fark-
lıdır. Bireyler davranışlarıyla cinsel 
yönelimlerini ifade edebilecekleri gibi 
etmeyebilirler de. Bilinen üç cinsel 
yönelim: eşcinsellik, heteroseksüel-
lik ve biseksüelliktir.

Eşcinsel: Kendi cinsinden 
olanlara duygusal ve cinsel yönelim 
içinde bulunan kadın veya erkektir. 
Erkek eşcinseller için “gey”, kadın 
eşcinseller için “lezbiyen” isimleri de 
kullanılır. 

Biseksüel: Hem kendi cinsine 
hem de karşı cinse duygusal, erotik 
ve cinsel yönelim içinde olan kadın 
veya erkekleri tanımlamak için kulla-
nılmaktadır. 

Heteroseksüel: Duygusal, 
cinsel ve erotik olarak karşı cinsten 
kişilere yönelmiş olan kadın ya da 
erkekleri tanımlamak için kullanıl-
maktadır. 

Transgender: Cinsiyet geçiş 
sürecini tamamlamış ya da tamam-
lamamış; ancak biyolojik cinsiyetine 
ve görünümüne bir şekilde müdaha-
le edenleri ifade etmek için kullanılan 
bir terimdir. Travesti, halk arasında 
cinsiyet geçiş ameliyatı olmamış, 
yalnızca dış görünümü ve davranış-
larıyla kadın kimliğine bürünenleri; 
transseksüel de giyim ve davranış-
lardan öte cinsiyet geçiş ameliyatı 
olanları belirlemek için kullanılan keli-
melerdir. Türkiye’de LGBT örgütleri, 
“transgender” terimini karşılayacak 
şekilde “trans” adlandırmasını kul-
lanmaktadır. 

Transseksüel: Hem “erkek” 
hem de “kadın” için geçerlidir. Kişi-
nin davranışlarından çok iç dünya-
sında kendisini karşı cinsten biri gibi 
görmesi, hissetmesidir. Transseksü-
el kişinin ruhsal eğilimleri için belir-
leyici olan bir kelimedir, bu yüzden 
transseksüeller dış görünümlerinden 
belirlenemeyebilir. Çünkü kendilerini, 
karşı cinsten hissettiklerini dış görü-
nüşlerine her zaman yansıtmayabi-
lirler. Transseksüel hem erkek hem 
de kadın için geçerlidir. Kişi “erkek” 
olduğu halde kadın olmayı, “kadın” 

olduğu halde erkek olmayı isteyebi-
lir. 

Travesti (Transvestite/Cross 
Dresser): Dış görünüşüyle ve dav-
ranışlarıyla karşı cinse ait olma iste-
ğini ifade eder. Travesti dendiğinde 
sık bir şekilde “kadın kılığındaki er-
kekler” akla gelse de travesti kelime-
si aslında hem “erkek” hem de “ka-
dın” için geçerlidir. Travestiler karşı 
cinsin eşyalarını kullanmaktan, karşı 
cinsin giydiği kıyafetleri giymekten, 
ait olmak istediği cinsin davranışını 
sergilemekten zevk alan kimselerdir.

Heteronormativite: Hetero-
seksüelliğin normal ve tek cinsel 
yönelim olarak görülmesi, toplumsal 
değerlerin, kuralların ve yaşam bi-
çimlerinin herkes heteroseksüelmiş 
gibi kabul edilmesidir.

Heteroseksizm: Heterosek-
süelliği bir zorunluluk olarak gören 
ve biricik varoluş biçimi olarak da-
yatan heteroseksizm bir tür ırkçılıktır.

Homofobi: Bu terim, eşcinsel-
lere yönelik önyargı ve nefreti anlatır. 
Bir tür kaygı ve korku ifadesidir. Lez-
biyen, gey, biseksüel veya trans ki-
şilerden korkma, hoşlanmama veya 
nefret etme sonucunda ortaya çıkan 
ayrımcılıktır.

Cinsel Yönelim Farklılıkları 
Konusunda Okul Psikolojik 
Danışmanlarına Öneriler

Ne yazık ki farklı cinsel yönelim 
ile karşılaştığında çoğu psikolojik 
danışman ne yapacağını, nasıl bir 
yaklaşım sergileyeceğini bileme-
mektedir. Böyle durumlarla karşılaş-
tığımızda dikkat etmemiz gereken 
bazı temel noktalar şunlar olabilir:
 Dil ve davranışlarımız ile tüm 

bireylerin ve ailelerin heterosek-
süel olmadığının farkında oldu-
ğumuzu iletmeli,

 Psikolojik danışman olarak kul-
landığımız dile dikkat etmeli, 
cinsiyetçi, dışlayıcı ifadelerden 
kaçınmalı, kişi kendisini ifade 
etmediği sürece konuşmaya 
zorlanmamalı,

 Cinsel kimlik farklılığı olan ço-
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cuklarla görüşme yapılırken 
cinsel duygu ve kimliklerin far-
kında ve saygı duyan açık bir 
iletişim tarzı sergilenmeli,

 LGBTİ öğrencilere yapılan 
olumsuz, dışlayıcı şaka, lakap 
takma vb. durumlara müdahale 
edilmeli ve uygun bir biçimde 
tepki gösterilmeli,

 LGBTİ öğrencinin okulda kar-
şılaştığı zorbalıklara ve tacize 
okul idaresi ve diğer öğretmen-
lerin de desteği alınarak hemen 
müdahale edilmeli,

 Öğrenci hazır olduğunda ailesi 
ile paylaşılmalı,

 Okuldaki öğretmenlere farklı 
cinsel yönelimler ve cinsel kim-
lik ile ilgili eğitimler verilmeli,

 Sınıflarda grup rehberliği kap-
samında bireysel farklılıklara 
saygı ve insan hakları konusun-
da eğitimler verilmeli ve

 Bütün bunların haricinde öğ-
rencinin ailesi ile görüşüldükten 
sonra bu konularda çalışan bir 
uzmana yönlendirmek yararlı 
olacaktır.

Yukarıda dikkat edilecek temel 
bazı noktalar belirlendikten sonra 
okulda böyle bir öğrenci ile karşılaş-
tığımızda öğrenciyle, aileyle ve sınıfla 
yapılabilecek örnek çalışmalar Tablo 
1’de verilmiştir. 

Ruh sağlığı uzmanları da kimi 
zaman önyargılı olabilmektedir. 
Lambdaİstanbul (2006) tarafından 
eşcinsel ve biseksüel bireylerle yü-
rütülen bir çalışmada, katılımcıların 
% 55’i psikolog veya psikiyatriste 
başvurmuş, yardım alanların % 29’u 
uzmanların kendilerini heteroseksü-
elliğe zorladığını, % 29’u uzmanla-
rın anlatılan her şeyi eşcinsellik ve 
biseksüelliğe bağladığını, % 22’si 
istemedikleri halde uzmanların ilâç 
tedavisine zorladığını ve % 57’si 
uzmanların eşcinsellik konusunda 
bilgi eksiklikleri yaşadığını ifade et-
miştir. Biliyoruz ki LGBTİ bireylerin 
yaşadıkları problem ve sıkıntılar top-
lumsal normlar, eşitsizlik, önyargı ve 
ayrımcılık ile ilişkilidir. Bu eşitsizliği, 
ayrımcılığı, önyargıları dönüştürme-
de psikolojik danışmanların da so-
rumluluğu bulunmaktadır. Keklik’in 
(2010) de belirtmiş olduğu gibi psi-

kolojik danışmanın rolü sadece psi-
kolojik danışma odası veya çalıştığı 
kurum ile sınırlı değildir. Psikolojik 
danışmanların toplumda bireylerin 
yaşadıkları sorunlara karşı daha du-
yarlı olması, sorunların çözümünde 
aktif rol alması, her türlü ayrımcılık 
ve eşitsizliğe karşı durmaları gerek-
mektedir.

Ummak, Çelik ve Sanberk 
(2014) yaptıkları araştırma sonucun-
da öğrenciler bir psikolojik danış-
man hangi özelliklere sahip olmalıdır 
sorusuna ise homofobik olmayan, 
ön yargısız, anlayışlı, sabırlı, güve-
nilir, empatik, konu ile ilgili yeterli ve 
bilgili, sıcakkanlı vb. gibi özelliklere 
sahip olmaları gerektiğini belirtmiş-
lerdir.  Ayrıca Ummak ve Gündoğdu 
(2014)’te Üniversitelerin Psikolojik 
Danışma ve Rehberlik Programların-
da eşcinsellere yönelik psikolojik da-
nışma konusunda bir eğitim verilip 
verilmediğini ve rehber öğretmenle-
rin aldıkları eğitime bağlı olarak eş-
cinsellere yönelik psikolojik danışma 
sürecinde ne yaptığını incelediği 
araştırma sonucunda rehber öğret-
menlerin lisans eğitimleri sırasında 

Tablo 1:  LBGT Öğrencilerin Kendileriyle, Öğretmenleriyle ve Sınıflarıyla Yapılacak Çalışmaların Özetlenmesi.

Küçük çocuklar için 
Yapılabilecekler

Ergen Çocuklar için 
Yapılabilecekler

Bireysel görüşmelerde;

- Kendini tanıma
- Özgüven gelişimi 
- Kişiler arası iletişim becerileri 
- Hayır diyebilme 
- İyi dokuma-Kötü dokunma eğitimi 
- Zorbalıkla baş etme

- Bilimsel bilgi verme ve LGBT STÖ’ne 
yönlendirme 
- Özgüven ve özsaygı gelişimi 
- Kişiler arası iletişim becerileri 
- Aile içi iletişim ve ilişkileri geliştirme 
- Hayır diyebilme 
- Zorbalıkla baş etme
- Kendini kabul

Aile görüşmelerinde;

- Ailenin farkındalık düzeyini geliştirme 
- Bilimsel bilgi verme ve LGBT STÖ’ne 
yönlendirme 
- Aile içi iletişim ve ilişkileri geliştirme 
- Yetkin Ana-Baba tutumları geliştirme 
- Çocuk gelişimi 

- Ailenin farkındalık düzeyini geliştirme 
- Bilimsel bilgi verme ve LGBT STÖ’ne 
yönlendirme 
- Aile içi iletişim ve ilişkileri geliştirme 
- Yetkin ana-baba tutumları geliştirme
- Bireysel farklılıklar

Öğrencinin sınıfında;

- Grup Rehberliği etkinlikleri 
- Zorbalıkla baş etme 
- Kendini ve başkalarını tanıma, farklı 
özelliklerini kabul etme 
- Toplumsal cinsiyet ve cinsiyet eşitliği 
- Ayrımcılık 
- İnsan Hakları 

- Grup Rehberliği etkinlikleri 
- Bireysel Farklılıklar
- Zorbalıkla baş etme 
- Toplumsal cinsiyet ve cinsiyet eşitliği 
- Ayrımcılık 
- İnsan Hakları 
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eşcinsellere yönelik psikolojik da-
nışa konusunda herhangi bir ders 
almadıkları ve eşcinsel bir danışana 
yönelik olarak danışma yapmayı bil-
medikleri gözlenmiştir.

Son yıllarda ruh sağlığı alanında 
farklı cinsel yönelimlere sahip danı-
şanlarla yürütülecek olan psikolojik 
danışma hizmetlerine ayrı bir önem 
verilmeye başlanmıştır. Amerikan 
Psikologlar Derneği’nin 44. Bölümü 
(The Society for the Psychological 
Study of Lesbian, Gay, Bisexual and 
Transgender Issues), 2000 yılında 
kabul edilmiş olan “Lezbiyen, Gey 
ve Biseksüel Danışanlarla Psikote-
rapi Kılavuzu”nu 2011 yılında “Lez-
biyen, Gey ve Biseksüel Danışanlar 
İçin Psikolojik Uygulamalar Kılavu-
zu” olarak güncelleyerek kabul et-
miştir (Kağnıcı, 2015).

Dünyada ve ülkemizde öğ-
retmenlerin (öğretmen adaylarının) 
önemli bir kısmında cinsel yönelim 
ve cinsiyet kimliğiyle ilgili bilgi ve far-
kındalığın yeterli olmadığı görülmek-
tedir (Ummak, 2017). Bu eksiklik ile 
beraber okullarda farklı cinsel yöen-
limlere karşı yaşanan zorbalık ile 

yeterince mücadele edilememekte, 
hatta zorunlu heteroseksüel fikri yö-
nünde bir pozisyonda kalınmaktadır. 
Bu şekilde yaşanan zorbalığa karşı 
doğru bir müdahalede bulunulmadığı 
durumlarda öğretmen ve psikolojik 
danışmanlar da suç ortağı durumu-
na düşebilmektedir. Böylesine eksik 
bir konuda meslektaşımız Dr. Esra 
Ummak doktora tezi olan “Deney-
sel olarak sınanmış homofobiyle 
baş etme grup rehberliği programı” 
nı kitaplaştırmıştır. Günümüzde en 
önemli problemlerden biri olan ho-
mofobiyle baş etmede okul psikolo-
jik danışmanlarının ve öğretmenlerin 
(öğretmen adaylarının) programdan 
yararlanabileceğini düşünüyorum.  
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Küçükken bize sorulan “Büyüyünce ne olmak istiyorsun?” sorusu he-
men hemen her çocuğa ya da bir üst eğitim kademesine geçme aşa-
masında olan bireylere yönlendirilir. Küçük yaşlarda bu soruya masu-

mane ve oldukça işlevsel cevaplar veririz. Örneğin: “Asansörcü olacağım”. 
Bu hedef, birçok sebebi olmakla beraber basit, somut ve sonuçları gözle 
görülür bir hedeftir ve bir eksikliği gideriyordur. Ama zaman geçtikçe ço-
cuğun elinden özgürlüğünü alır hale geliriz ve “Benim oğlum/kızım doktor 
olacak” demeye başlarız. Çünkü doğru olmasa da hayatımızın devamıdır 
çocuğumuz. Onun için endişeler başlar. Seçenekler hem artar hem de aza-
lır. Öğrencimiz ders çalışmaya başlar. Ancak çoğunlukla öğrenmek için değil 
yüksek puan almak için... Belki de ve çoğunlukla kendine ait olmayan, olsa 
bile içi boşaltılan hedefler için…
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Peki, öğrencilerimiz ders çalı-
şırken mutlu ve umutlu mu? Öğren-
cilerimize sağlıklı tercihler yapan bir 
birey olabilme adına gerekli beceri-
leri kazanmaları için yardımcı oluyor 
muyuz? Yoksa ailelerin de ifade ettiği 
gibi “gelecek kaygısı” çocukların ve 
ailelerinin hayatlarının bu merkezde 
şekillenmesine mi yol açıyor?  Öğ-
rencilerimize, çevremizdeki veya 
çevresindeki engelleri kendi yetişkin 
algımız ile ciddi veya aşılamaz sınır-
larmış gibi servis edip, eylemlerini an-
lamsızlaştırıyor muyuz? Onları hedef 
oluşturma, üretme ve hayal kurma 
adına sınırlıyor muyuz? Acaba okul 
psikolojik danışmanları olarak, öğren-
cilerimizi motive etme adına nasıl bir 
çeşitlilikle yardım sunuyoruz? 

Bu soruların birçoğu bilimsel 
araştırma haline dönüştürülebilir ve 
dönüştürüldü de.  Yazım ise tamda 
bu noktada başlıyor. Bu sorunlar için 
okul psikolojik danışmanları olarak 
neler yapabiliriz? Bunu değerlendir-
mek istiyorum. Bazı bilimsel araştır-
malarla birlikte kişisel ilgi, gözlem ve 
kısa da olsa mesleki tecrübe ile bu 
konuya dahil olacağım. 

Bilindiği ve birçok psikolojik da-
nışmanın da yaşadığı üzere öğrenci-
ler rehberlik servislerine birçok konu-
da yardım almak için gelirler. Mesleki 
rehberlik kapsamında ise lise, alan 
(seçmeli ders!), üniversite ve meslek 
seçimi gibi konularda sıklıkla öğren-
cilerimizle görüşürüz. Bununla birlikte 
öğrenciler, akademik performans-
larını nasıl arttırabileceklerini öğren-
mek için de geliriler. Genellikle çalış-
ma stratejileri üzerine yoğunlaşırlar, 
ancak hedef veya amaç oluşturup 
oluşturmadıklarına ve buna ne kadar 
bağlı olduklarına dikkat etmeyebilirler. 
Burası ise çok anlamlı bir noktadır. 
Kendini tanıma ve karar verme adına 
yapılan çeşitli çalışmalar, bu anlam-
lılık üzerine önemli katkılarda bulun-
muştur. Doğan’ın (2010) uyguladığı 
kariyer karar verme grup rehberliği 
programı, öğrencilerin motivasyon 
eksikliğine ilişkin kariyer karar verme 
güçlüklerini azaltmada programın 
orta düzeyde etkili olduğunu göster-

miştir. Yine yüksek kaygının, yetersiz 
motivasyonun ve seçenekler hakkın-
daki eksik bilgilerin meslek seçimi ka-
rarsızlığına neden olduğu çalışmalar-
la gözlemlenmiştir (Meier, 1991; Akt., 
Kırdök, 2010).

Karar verme aşamasında edi-
nilen bilgiler ve sağlıklı tercih süreci, 
motivasyonel bağlamda anlamlı kat-
kılar sağlamaktadır. Oysaki birçok 
öğrenci daha bu noktaya gelmeden 
ya da nereye yöneleceğini bilmeden 
çalışmalarını sürdürüyor. Bu da mo-
tivasyonel anlamda öğrencilerimizin 
geriden başlamasına sebep olabi-
liyor. Ancak karar verme aşaması 
sonrasında, öğrencinin umudunu ve 
motivasyonunu üst seviyede tutacak 
olan kaynaklar ya da yöntemler de 
olmalı elbette. Çünkü yüksek umut 
düzeyine sahip bireyler, daha fazla 
alternatif stratejiler geliştirirler. Özel-
likle amaçlar önemli olduğunda veya 
amaca ulaşmada bir engel söz konu-
su olduğunda bu gerçekleşmektedir 
(Sarı, 2011).

Yukarıda bahsettiğim noktala-
rı birleştirecek olursak; karar verme 
aşamasında amaç ve hedef oluşumu 
oldukça önemlidir. Çünkü amaçlar 
ve hedefler gerçekleştirilen eylemleri 
anlamlı hale getiriyor. O zaman hedef 
ve amacın birbirinden ayıran noktalar 
üzerinde durup kısa bir değerlendir-

me yapalım: Hedef daha ölçülebilir 
ve somuttur. Amacınıza, oluştur-
duğunuz hedeflerle ulaşabilirsiniz. 
Hedefler daha yakın zaman dilimleri 
için geçerlidir. Amaç hayale daha ya-
kındır, somut olmak zorunda değildir. 
Öyleyse mesleki rehberlik sürecinde 
kişinin hedefi ile amacını bir örnekle 
vermek sağlıklı olabilir. Örneğin: Öğ-
rencinin hedefi doktor olmak olabilir. 
Doktor olmak ise kişinin kendisi ile 
alakalıdır. Öğrencinin amacı ise hasta 
çocukları mutlu eden bir doktor ol-
mak olabilir. Örneğin: Patch Adams 
filminde görüldüğü üzere, hasta ço-
cukların karşısına palyaço kıyafetiyle 
çıkabilen bir doktor olabilmek, onlara 
hastalıklarını unutturabilmek ve kısa 
süreliğine de olsa mutlu edebilmek... 
Bu kişinin, kendisinden daha büyük 
ve anlamlı bir şeye hizmet etmesi 
demektir ve hayal kurmaya teşvik 
edebilir. Öğrenciler ise hayal kurmaya 
başladıklarında severler mesleklerini 
(kariyer amaçlarını). Sevdiği şeyin ha-
yalini kurar ve bunu daha çok isterler. 
İşte bu noktada, öğrencilere hedef ve 
amaç farkındalığını kazandırıp onları 
hayal kurmaya ve bunlar için hedef 
taşları oluşturmaya sevk etmek, mo-
tivasyon adına sağlıklı sonuçları da 
beraberinde getirebilir.

Bireylerin, oluşturdukları hedef 
ve amaçların sembollerini hayatlarının 
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hangi noktalarına koydukları ise moti-
vasyonu sürdürebilir kılmak adına ya-
rarlı bir fikir olabilir. Olimpiyat sporcu-
su olmak isteyen bir bireyin olimpiyat 
sembolünü yediği kurabiyeler ya da 
doktorluk hedefi olan bir öğrencinin 
kütüphanede kulaklık ve bardak altlı-
ğından stateskop yapması gibi.

Peki öğrencinin olmak istediği 
kişiyi sadece hayal etmesi yeterli ola-
bilir mi? Bunun yerine onun nasıl dav-
ranması gerektiğini düşünüp, bunun 
sağlıklı özelliklerini kendince standart 
edinmesi ve eylemlerini buna göre 
şekillendirmesi motivasyonu arttıra-
maz mı? Yani kısacası olmak istedi-
ği kişi gibi davranması öğrencimizin 
motivasyonunu arttırabilir mi? Belki 
de bir teknik olarak bunun da okul 
psikolojik danışmanları tarafından 
işlenmesi sağlıklı olabilir. Örneğin, 
öğrencimizin, bir tiyatro faaliyetinde 
olmak istediği lideri canlandırması ya 
da çalışma odasını bir organizatör 
gibi düzenlemesi gibi...

Bunlarla beraber hedeflerin ne 
kadar ayrıntıya döküldüğü de öğren-
cimizin strateji oluşturma adına ne 
denli motive olduğunu gösterebilir. 
Plan ve denek taşları nasıl ilerleye-
bileceği hakkında bize fikir verebilir. 
Bu sebeple öğrencilerin hedeflerini 
ayrıntıya dökmesini sağlamak mo-
tivasyonun sürekliliğine katkı sağla-
yabilir. Örneğin, Ankara Üniversitesi 
İktisat Bölümünü bitirmek, bir sene 
dinlenmek ve sonrasında lisansüstü 
eğitimini Ohio State Üniversitesi’nde 
tamamlayıp, merkez bankası para 
politikaları kurulunda çalışmak gibi. 
Bu süreçte ise öğrencinin başara-
bileceğine ilişkin inanç duygusunu 
arttırmak kritik bir nokta olabilir. Bu 
sebeple kısa hedefler oluşturmak ve 

değişimin zaman alabileceğini vurgu-
lamak da katkı sağlayabilir. 

Hedef ve amaca bu etkenlerin 
de yardımıyla bağlılık sağlandığın-
da; gerekli inanç ve umut oluştu-
rulabiliyor. Bu durumun ise birden 
fazla olumlu getirisi oluyor diyebiliriz. 
Bunlardan birincisi hedef veya amaç 
önündeki engellerin, engel olmaktan 
çıkması ve bir motivasyon kaynağı-
na dönüşmesi... Örneğin, öğrenci-
nin kendisine inanmayan bir babaya 
bunu kanıtlamaya çalışması. Burada 
öğrencinin kendisine duyulan güven-
sizliği motivasyon kaynağına dönüş-
türdüğünü söyleyebiliriz. Elbette bu-
radaki tek etken bu değildir. Ancak 
etkenlerin farklı nedenselliklerle bir-
birini etkilediği söylenebilir. Örneğin, 
yılmaz kişilik yapısı ve süreci algılayış 
şekli, engelleri motivasyon kaynağına 
dönüştürmüş olabilir. Ancak hedef ve 
amaç oluşturma ve sonrasında mo-
tivasyonu geliştirme adına yukarıda 
bahsedilen adımlar, yılmaz kişilik ya-
pısına ve olumlu algıya sebep olmuş 
da olabilir. Sonuç olarak sağlıklı bir 
yolda ilerlemeden bahsedebiliriz.  

Okul veya okul dışı akademik 
faaliyetlerin de bireyi rekabet orta-
mına şiddetli bir şekilde soktuğunu 
da varsayarsak; bahsettiğimiz sü-
reçlerin de etkisiyle, bireyin rekabet 
sonucu yalnızlaşmasını engelleye-
cek bir noktaya da varmış olabiliriz. 
Çünkü rekabet kaynağı olarak birey, 
kendi hedeflerini oluşturmuş durum-
dadır. Burada çevreden bağımsızlık 
kastedilmemektedir. Sadece reka-
bet oluşturacak süreçlerin içinin dol-
durulması ve anlamlı hale getirilmesi 
amaçlanmaktadır. Örneğin, okullar-
da öğrenciler üniversite sınav siste-
mi için gösterdikleri çaba ve aldıkları 
sonucu diğer arkadaşlarıyla kıyasla-
mak yerine, ulaşması gereken mini-
mal hedef üzerinden bir değerlendir-
meye gidecektir. 

Yukarıda bahsedilen
• Hedef ve amaç ayrımını fark et-

tirme, 
• Hedef ve amaç oluşturma,
• Hedef ve amaçların sembollerini 

gündelik hayatın birçok noktası-
na taşıma,

• Kişinin hayal ettiği noktada, na-
sıl davranması gerektiğini dü-
şünüp, onun sağlıklı özelliklerini 
kendince standart edinmesi ve 
eylemlerini buna göre şekillen-
dirmesi

• Hedefe ilişkin ayrıntıların netleşti-
rilmesi

• Plan ve denek taşları oluşturma 
• Engelleri motivasyon kaynağı 

haline dönüştürme
• Rekabeti, yalnızlaşmaya sebep 

verecek bir araç olarak kullan-
mak yerine kendini tanıma ve 
deneme taşları olarak kullanma 
gibi noktaların grup rehberliği, 

film gösterimi, birebir görüşme ve 
bibliyoterapi gibi yöntemlere süreç 
ve konu olarak yerleştirilmesi moti-
vasyon ve karar verme adına atılacak 
sağlam ilk adımları oluşturabilir.  
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Okullarda Intihar 
Davranışlarına Yönelik 
Bir Kılavuz Hazırlama 
Çalışması: 
Yenişehir RAM Örneği

Okullardaki intihar davranışları ile 
ilgili çalışmalar genellikle üç başlık al-
tında toplanmaktadır. Bunlar önleme, 
müdahale ve üzerine çalışma (pos-
tinvention) olarak ayrılmaktadırlar. 
Önleme çalışmaları bireyleri intihara 
sürükleyen durum ve koşulların orta-
dan kaldırılması veya önlenmesinden 
oluşarak, kişisel kaynakları arttırmak 
ve çevresel risk etmenlerini azaltmak 
amaçlanmaktadır. Müdahale çalış-
malarında ise intiharla ilgili bir olayın 
başlamasından hemen öncesindeki 
ya da intihar ilgili bir olay meydana 
geldikten sonra yapılacakları kap-
samaktadır. Üzerine çalışmada ise 
intiharla ilgili bir olaydan sonraki çalış-
maları, özellikle olaydan etkilenenler 

üzerinde yapılacak çalışmaları kap-
samaktadır (Dicara, O’halloran, Wil-
liams ve Brooks, 2009). 

Önleme çalışmalarını dışarıda 
tutarak, okullarda intiharla ilgili müda-
hale ve üzerinde çalışma için hazırla-
nabilecek bir kaynakta, intiharla ilişkili 
kriz durumlarının neler olabileceği ve 
her bir durumda okul psikolojik da-
nışmanı ve diğer okul personeline 
düşen görevlerden söz etmek uygun 
olacaktır. Yenişehir RAM adına hazır-
lanan kaynakta (Tunç-Aksan, 2017)  
bu durumlar:
• Okulda intihar düşüncelerine 

sahip öğrenci ya da intihar dav-
ranışına yönelik tehdit varsa ya-
pılacaklar, 

Psk. Dan. Dr. Aygül Tunç Aksan
Yenişehir RAM, Mersin
aygultunc@gmail.com

İntihar konusunu ne yazık ki gündemimizden düşmeyen bir konudur. İnti-
har, 15-29 yaş aralığındaki ölüm nedenleri içinde trafik kazalarından son-
ra ikinci sırada yer almaktadır. Yine tüm yaş gruplarında intihardan ölüm 

oranlarında, 15-29 yaş aralığı önemli bir sıra teşkil etmektedir (World Health 
Organization [WHO], 2014). Bu bağlamda ergenlere intihar davranışları ile 
ilgili ulaşılabilecek en iyi ortamların liseler ve üniversiteler olduğu söylenebilir. 
Bu çalışmada okullarda yapılabilecek çalışmalar ve okul psikolojik danış-
manlarının müdahale çalışmalarına yardımcı olabilecek bir kaynağın nasıl ol-
ması gerektiği ile ilgili görüşlere yer verilmiştir. Bu görüşler, Mersin Yenişehir 
Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) için hazırlanan konu ile ilgili kılavuz ve 
çalışma kitabıyla örneklendirilmiştir (Tunç-Aksan, 2017). 
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• Okulda bir intihar girişimi olursa 
yapılacaklar, 

• Okul dışında intihar girişimi ol-
muşsa yapılacaklar ve

• Gerçekleşen intihar sonrası mü-
dahale 

olmak üzere dört başlık üzerinde to-
parlanmıştır. Bununla birlikte okullar-
da çalışan psikolojik danışmanlar için 
intihar riskini değerlendirebilecekleri 
ve intihar davranışlarına yönelik adım 
adım psikolojik müdahaleyi içeren 
çalışma kitabı da çeşitli kaynaklar-
dan yararlanarak eklenmiştir(Ameri-
can foundation for suicide preventi-
on and suicide prevention resource 
center,2011; Dicara ve diğ., 2009; 
Substance abuse and mental health 
services administration,2012; Sui-
cide prevention coalition of Warren 
and Clinton Counties, 2010). 

A.Okulda İntihar Düşüncelerine 
Sahip Öğrenci ya da İntihar 
Davranışına Yönelik Tehdit Varsa 
Yapılacaklar 

Bahsedilen kaynağın bu bö-
lümünde (Tunç-Aksan, 2017) okul 
personelinin görevleri, rehberlik ve 
psikolojik danışma servisinin görevle-
ri ve aile/veliyle iletişimin nasıl olması 
gerektiği anlatılmaktadır. Örneğin, 
intihar davranışına yönelik tehdit yük-
sekse, veli ile iletişime okul personeli 
ya da okul krize müdahale ekibinden 
bir üyenin geçmesi uygundur. Veli 
iletişimi ile ilgili hazırlanan form kıla-
vuzda yer almaktadır (Bakınız Form 
1). Bu bölümle ilgili son adım yapılan 
eylemlerin kayıt altına alınmasını içer-
mektedir ve kayıtla ilgili form kılavuz-
da yer almaktadır. 

B.Okulda Bir İntihar Girişimi Olursa 
Yapılacaklar 

Okulda bir intihar girişimi oldu-
ğunda da acil çağrı merkezi ya da 
güvenlik birimleriyle irtibata geçile-
cek, aile/veli bilgilendirilmesi okul yö-
netimi tarafından yapılacaktır. Burada 
dikkat edilecek hususlardan birisi, 
aileyle daha sonra irtibata geçilerek, 
bu girişimi yapan öğrencinin okula 

dönmesinin kendisine ya da başkası 
için tehlike içermediğine dair kurum 
ya da doktordan evrak getirmeleri 
gerektiğinin anlatılmasıdır. 

C.Okul Dışında İntihar Girişimi 
Olmuşsa Yapılacaklar

Okul dışında bir intihar girişimi 
olduğunda ise aile ile iletişime geçile-
rek, okulun nasıl davranması istediği 
sorulacak ve aileden bilginin paylaşı-
lıp paylaşılmasını isteyip istemedikleri 
sorulacaktır. Her üç durum için de 

okulda izlenecek adımlar kılavuzun 
(Tunç-Aksan, 2017) ilgili bölümlerin-
de yer almaktadır. 

D.Gerçekleşen İntihar Sonrası 
Müdahale 

Gerçekleşen bir intihar sonrası 
yapılacaklar ise öncelikle okul idare-
sinden başlamaktadır. Aileyle telefon 
görüşmeleri okul idaresi tarafından 
yapılacak ve başsağlığı mesajları ile-
tilecektir. Okulda karşılaşılabilecek 
durumlardan birisi de ölüm nedeni 

................................... ile ................................... tarihinde yaptığım görüş-
me sonucunda oğlum/kızım/velisi olduğum .................................................
......................’nın intihar ile ilgili düşünceleri olduğunu bilgisini aldım. Bana 
ruh sağlığı uzmanlarından yardım almam gerektiği tavsiyesi verildi. Durum-
la ilgili iki hafta içinde tekrar görüşme yapıp bilgilendirme yapacağım. 
  
Aile/veli imza 
_________________________________________________________ 
Tarih ____________________________ 

Görüşmeyi yapan personel imza 

NOT: Eğer veli okula gelmezse/gelemezse telefon görüşmesinin olduğuna dair bir kayıt 
tutulmalı ve veliye de bilgi verilmelidir.

Form 1: Aile bilgilendirme formu

Öğrencimiz ...................................................................................’nın 
vefatını bildirmekten dolayı çok üzgünüz. Burada elimizden geldiğince ya-
nınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. 

İntihar sonucunda ölümle ilgili hepimizde soru işaretleri mevcut, ama 
şu anda onları hemen cevaplandırabilecek durumda değiliz. Söylentiler 
etrafta dolaşmaya başlayabilir ve lütfen duyduğunuz söylentileri etrafa 
yaymayın. Biz de bilgi sahibi oldukça sizlere doğru bilgiye verebilmeye 
çalışacağız.

İntihar çok karmaşık bir eylemdir. Genellikle depresyon gibi bir ruhsal 
rahatsızdık sonucunda meydana gelmektedir. Bazen bu rahatsızlıklar fark 
edilemeyebilir, bazen de çok belirgin olabilir. Şu şey kesindir: Bu tür rahat-
sızlıklarda tedaviler yardımcı olmaktadır. İntihar asla ve asla bir seçenek 
değildir.  

Hepimiz ...........................................................................................’nun 
vefatına farklı şekilde tepki vermekteyiz ve birbirimize saygı duymalıyız. 
Her kayıpta üzgün hissetmek normaldir. Belki bazılarınız kendisini tanımı-
yor olabilir ya da yakın olmayabilir, çok etkilenmeyebilir. Bazılarınız ise çok 
üzgün hissedebilir. Bazılarınız okula ya da günlük yaşantısına odaklanabilir.

Okulumuzda sizinle ilgilenecek psikolojik danışmanlarımız hazır bulun-
maktadır. Yardım almak istediğinizi bildirmeniz yeterlidir. 

 Lütfen hepimizin sizin için burada olduğumuzu unutmayın!  

Form 2: Öğretmenler için öğrenci bilgilendirme formu.
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ile ilgili ailenin bilginin gizli kalmasını 
istemesi, fakat okulda durumun öğ-
renciler arasında konuşulmaya baş-
lamasıdır. Bu durumlarda öğrencilere 
yönelik şöyle bir açıklama yapılabilir:

“Vefat eden bu öğrencimizin ai-
lesi, ölüm nedeni ile bilgilerin payla-
şılmamasını istememektedir. Herkes 
bu ölümün intihar olup olmadığına 
dair konuşmak istiyor. İntihar konusu 
bu kadar gündeme gelmişken, siz-
lerle intihar hakkındaki bilimsel bilgi-
leri, nasıl önlenebileceğini ve intihar 
düşüncesi olan kişinin kendisini çok 
üzgün, umutsuz ve yalnız hissettiği 
zamanlarda neler yapabileceğini ko-
nuşalım.”

Diğer bir adımsa acil olarak, 
mümkünse okul başlamadan önce, 
öğretmenlerle toplantı yapılmasıdır. 
Bu toplantıda duygular konuşul-
duktan sonra okul krize müdahale 
ekibi tanıtılacak ve okulda bir kriz 
odası oluşturacaktır. Öğretmenlere 
günün planı ile ilgili bilgi verildikten 
sonra öğrencilerle neler konuşula-
cağı bilgisi verilecektir. Aşağıda öğ-
retmenler için hazırlanmış sınıflarda 
paylaşılabilecek form sunulmaktadır 
(Bakınız Form 2).

Okulda yapılacakları ise şöyle 
sıralayabiliriz:
• Öğretmenlere öğrencilere ihti-

yaçlarından fazla bilgi vermeme-
leri ya da bilgi almak için öğren-
cilerle görüşmemeleri gerektiği, 
sadece öğrencilerle duygularını 
ifade edebilecekleri türden ko-
nuşmalar yapmaları gerektiği 
hatırlatılmalıdır.

• Okul üç gün içinde normale 
dönmeli. Dersler normal olarak 
devam etmelidir.

• Anma töreni, anı defteri vs. ol-
mamalı.

• Cenazeye toplu katılım vs. ol-
mamalı. Katılmak isteyen öğ-
renciler ailelerinden izin alınarak 
katılmaları gerekmektedir.

• Öğrencilerin arkadaşlarının aile-
leriyle konuşulmalı.

• Gerektiğinde küçük grup etkin-

likleri düzenlenebilir.
• Tüm eylemler okul idaresiyle bir-

likte kararlaştırılmalı.
• İlk günün sonunda öğretmenler-

le tekrar toplantı yapılması uy-
gundur.

• Psikolojik yardım almak iste-
yen öğrenci ve öğretmenler için 
rehberlik ve psikolojik danışma 
servisinin kullanılabileceği belir-
tilmelidir.

• İl ya da ilçe Psiko-Sosyal Ekibin-
den yardım alınmalıdır. 

• Resmi kurumlara bilgilendirme 
okul idaresi tarafından yapıla-
caktır. 

• Krize Müdahale Ekip üyele-
rinden medya ile iletişimden 
sorumlu personel gerekiyorsa 
medyaya bilgi verecektir. Bilgide 
okulun tüm bileşenlerinin üzgün 
olduğu, gerekli psikolojik yardı-
mın bu bileşenlerine sunulduğu, 
medyanın yer ve olayın detayları 
hakkında bilgi yayınlamamaları, 
bu bilgiler yerine depresyon ve 
ruh sağlığı ile bilgilere yer veril-
mesinin uygun olduğu hatırlatıl-
malıdır.

• Okula medya mensupları kabul 
edilmemelidir.

• Konu ile ilgili özellikle sosyal 
medyada neler paylaşıldığının 
bilinmesi uygun olabilir. Okul 
kendi web sayfası ya da diğer 
sosyal ağ üzerinden psikolo-
jik yardım almak isteyenler için 
nasıl yardım alabilecekleri konu-
sunda bilgilendirme sunulabilir. 
Ayrıca, öğrencilere yönelik bilgi 
broşürleri paylaşılabilir. 

Son olarak okulda yapılan tüm 
çalışmaların kayıt altına alınması ve 
ilgili birimlerce imzalanması gerek-
mektedir.

Yenişehir RAM için hazırlanan 
kılavuzda (Tunç-Aksan, 2017), okula 
yönelik adımlardan sonra, okul psi-
kolojik danışmaları için intihar riskinin 
nasıl değerlendirileceğine yönelik bil-
gilendirme yer almaktadır. Risk de-

ğerlendirmesinde izlenecek adımlar 
şöyle sırlanmıştır (Kutcher ve Chehil, 
2007): 
1. Psikolojik danışmanın hazırbulu-

nuşluğu 
2. İntihar riskinin «uyarı işaretlerini» 

tanımlama 
3. O anki intihar eğilimini değerlen-

dirme
4. Geçmiş intihar davranışlarını de-

ğerlendirme
5. İntihar riskini ve koruyucu et-

menleri değerlendirme
6. Danışanın yaşantısında neler ol-

duğunu tanımlama
7. Müdahalenin amaçlarını belirle-

medir. 

Değerlendirme için ayrıca bir 
form hazırlanmıştır. Yine görüşme-
ye yardımcı olması açısından uygun 
cümleler ve sorular da sunulmuştur. 
Örneğin intihar eğilimi ile ilgili “nor-
malleştirme” cümlesi olarak şöyle 
bir cümle önerilmiştir (Tunç-Aksan, 
2017): 

«Zor zamanlar yaşadığını gö-
rüyorum…… Bazen insanlar böyle 
zor şeyler yaşadıklarında tıpkı bana 
anlattığın gibi, buna daha fazla da-
yanamayacaklarını düşünürler. Bazı 
danışanlarım böyle zor zamanlarda 
kendilerini öldürmekle ilgili düşünce-
leri olduğunu belirtirler. Sen de bu tür 
düşüncelere sahip misin?»

Umutsuzluk ile ilgili sorulabile-
cek sorular ise şunlardır: 

«Sanki işler hiç değişmeyecek, 
iyiye gitmeyecekmiş gibi hissediyor 
musun?»

«Sanki daha fazla çabalamanın 
gereksiz olduğunu hissediyor mu-
sun?»

«Gelecek ile ilgili kötümser mi-
sin?»

«Tuzağa düşmüş hissediyor mu-
sun?»

«Sorunların için hiçbir çözüm ol-
madığını hissediyor musun?»

Okul psikolojik danışmanı in-

Psk. Dan. Dr. Aygül Tunç Aksan  |  Okullarda İntihar Davranışlarına Yönelik Bir Kılavuz Hazırlama Çalışması: Yenişehir RAM Örneği
MAKALE
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tihar riskini değerlendirdikten ve il-
gili kurum/kurumlara sevk ettikten 
sonra yine ilgili kurumlarla ya da 
psikiyatristle işbirliği içinde psikolo-
jik müdahalede bulanabilir. Özellikle 
intihar girişimi sonrası okula dönen 
öğrencilere öğrencinin ve ailesinin 
izni dahilinde bu çalışmalar yürütü-
lür. Yenişehir RAM adına hazırlanan 
kılavuzda (Tunç-Aksan, 2007) mü-
dahalelerin içeriği bilişsel davranışçı 
terapiler (BDT) bakış açısıyla farklı 
kaynaklardan yararlanarak hazır-
lanmıştır (Bilişsel Davranışçı Psiko-
terapiler Derneği, 2016; Jongsma, 
Peterson ve McInnis, 2006; Knapp, 
2003; Knapp ve Jongsma 2015; 
Miller, Rathus ve Linehan 2007). 
Dolayısıyla BDT konusunda dene-
yimi olmayan psikolojik danışmanlar 
için bazı bölümleri zorlayıcı olacak-
tır. Müdahalenin hedefleri ve bu he-
deflere yönelik hazırlanan etkinlikler 
yine kılavuzda yer almaktadır. Müda-
halenin hedefleri ve etkinlikler Tablo 
1’de sunulmaktadır. 

Bu makalede lise düzeyinde 
karşılaşılabilecek bir kriz durumu 
olan intihar ve intihar davranışlarına 
yönelik neler yapılabileceğine yöne-
lik hazırlanan bir kılavuz ve çalışma 
kitabı örnek olarak sunulmuştur. Bu 
tür çalışmaların ulusal ya da böl-
gesel bazda okul psikolojik danış-
manları ve okullar için hazırlanması, 
önleme ve müdahale hizmetlerinin 
gelişimine katkı sunacaktır. Okullar-
da çalışan psikolojik danışmanların 
kriz durumları ile ilgili yeterince kav-
ramsal bilgilere sahip olduğu açıktır. 
Gereksinim duyulan doğrudan eyle-
me yönelik neler yapılması gerektiği 
ile ilgili kılavuzlardır. Kaldı ki psikolojik 
danışman eğitimi bu kılavuzları uy-
gulayabilmelerini sağlayacak temel 
becerileri sağlamaktadır. Yukarıda 
sözü edilen kılavuz bir örnek olarak 
hazırlanmış ve kendi içinde eksiklik-
leri barındırma ihtimali içermektedir. 
Bu tür kılavuzların Türk Psikolojik 
Danışma ve Rehberlik Derneği ile 
Milli Eğitim Bakanlığının işbirliği için-
de hazırlanması en uygun yollardan 
biridir.  

Tablo 1:  Müdahale hedefleri ve etkinlikler listesi.

HEDEFLER KULLANILCAK MATERYAL

Değerlendirme 

Kontrat yapma 

Aile görüşmesi 

Psikiyatrik değerlendirme için sevk 
etme 

Hayatındaki önemli insanları listeleme 
ve onlarla ilgili duygular 

İntihar, umutsuzluk ve çaresizlik ile ilgili 
duyguları inceleme 

Öz-saygıyı yükseltme 

Yeniden tanımlama (Bilişsel müdahale) 

Harekete geçme (Davranışsal 
müdahale) 

Problem çözme becerisi 

Harekete geçme (Davranışsal 
müdahale) 

Yeniden tanımlama (Bilişsel müdahale) 

Umudu yenileme 

Değerlendirme 

İntiharda Risk Değerlendirme 
İlgili Ölçekler (Beck Depresyon Ölçeği, 
Beck Umutsuzluk, Ölçeği vb.) 

Güvenlik İçin Kontrat 

  

Hayatımdaki Önemli Kişiler 
  

Değerli Olduğunun Sembolleri 

Endişeleri Tekrar Tanımlama 

Günlük 

Sorunlarımı Çözüyorum 

İyi Uyku 
Egzersiz Planlama 
Eğlenmeye Hazırlan 

Düşünce Hataları 
Eleştiren Seslere Müdahale 

Geleceğimle İlgili Tahminlerim 

İlgili Ölçekler (Beck Depresyon Ölçeği, 
Beck Umutsuzluk Ölçeği, vs.) 



50 Okul Psikolojik Danışmanı E-Bülteni

Kaynakça
American Foundation for Suicide Preven-

tion and Suicide Prevention Resource 
Center (2011). After a suicide: A toolkit 
for schools. Education Development 
Center, Inc., Newton, MA.

Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği. 
Erişim tarihi 07/02/2016. Erişim adre-
si: http://bilisseldavranisci.org/index.
php?option=com_contentveview=ar-
ticleveid=75veItemid=65

Dicara, C., O’halloran, S., Williams & L. 
Brooks, C. C (2009). The Maine youth 
suicide prevention, intervention ve 
postvention guidelines:A resource for 
school personnel. Department of He-
alth and Human Services.

Jongsma, A.E., Peterson, L.M., & McInnis, 
W.P. (2006). Adolescent psychothe-
rapy homework planner. John Wiley & 
Sons: Hoboken, New Jersey. 

Knapp, S. E. (2003). School counseling 
and school social work homework 
planner. John Wiley ve Sons, Hobo-
ken, NJ.

Knapp, S. E. & Jongsma, A. E. (2015). The 
school counseling and school social 
work treatment planner. John Wiley & 
Sons, Inc. Hoboken, New Jersey.

Kutcher, S., & Chehil S. (2007). Suicide 
risk management: A manual for health 
professionals– 2nd ed,. JohnWiley & 
Sons, Ltd, West Sussex. 

Miller, A: L., Rathus, J. L. ve Linehan, M. 
M. (2007). Dialectical behavior therapy 
with suicidal adolescents. Guilford 
Publications, Inc., New York.

Substance Abuse and Mental Health Ser-
vices Administration (2012). Preven-
ting suicide: A toolkit for high schools. 
HHS Publication No. SMA-12-4669. 
Rockville, MD: Center for Mental He-
alth Services, Substance Abuse and 
Mental Health Services Administration.

Suicide Prevention Coalition of Warren 
and Clinton Counties (2010). Dealing 
with suicide in schools: Prevention, 
intervention and postvention, a model 
protocol, Mental Health Recovery Ser-
vices of Warren and Clinton Counties, 
Lebanon.

Tunç-Aksan, A. (2017). Ergenlerde intihara 
müdahale ve çocuklarda yas sürecine 
müdahale: Okul  p s i k o l o j i k 
danışmanları için çalışma kitabı. Ba-
sılmamış materyal. Yenişehir Rehberlik 
ve   Araştırma Merkezi, 
Mersin.

World Health Organization [WHO], (2014). 
Preventing suicide: A global impera-
tive. Publications of the World Health 
Organization, Luxembourg

Ad-Soyad

Öğrenci

Okul psikolojik danışmanı

Tanık

Tarih

Tarih

Tarih

Tarih

GÜVENLİK İÇİN KONTRAT

Form 3: Güvenlik için kontrat.

Bugün, başkalarının benim güvenliğimle ilgili endişe duyacakları ölümle ya 
da kendime zarar vermekle ilgili şeyler konuştum. Onlar hayatımın ne kadar 
değerli olduğunu söylediler, fakat benim hayatımı ne kadar değerli kıldığım-
dan emin olmak istiyorlar. Bu kontratı okul psikolojik danışmanımla birlikte 
her ikimiz de rahat olması için tamamlayacağım. Böylece, hayatıma verdi-
ğim değeri ve kendime tekrar zarar vermekle ilgili düşüncelerim olursa, ne 
yapacağımı göstermiş oluyorum. 

Daha iyi hissetmek için yapmam ve kendime söylemem gereken şeyler: 
 
Kötü hissettiğimde arayabileceğim benimle ilgilenen kişiler:

KENDİMİ İNCİTMEYECEĞİM.   

KENDİMİ İNCİTMEK YERİNE AŞAĞIDAKİLERDEN BİR YA DA 
BİRKAÇINI YAPACAĞIM: 

1) ………………………………………………………………………………
……………………’in odasına gelerek duygularımla ilgili konuşabilirim.

2) Bir öğretmen, aile üyesi ya da güvendiğim bir yetişkinle konuşabilirim.  
3) Yukarıda yazdığım şeyleri yapabilir ya da kendi kendime söyleyebilirim 

(listeye bakın).
4) Acil servisi arayabilirim. 
5) Eğer etrafımda birileri varsa, beni hastaneye götürmelerini isteyebilirim. 

Okul psikolojik danışmanımın yanında bu güvenlik kontratını imzalamakla, 
kendime zarar vermeyerek olumlu hareketlerde bulunacağımı garanti edi-
yorum. Kendime zarar vermeyeceğim ve kendimi öldürmeyeceğim. Bana 
yardım edebilecek insanların yanına olacağım ya da bana yardım edebile-
cek insanlara yardım için telefon edeceğim.

Arayabileceğim acil numaralar: 112 

Adı-Soyadı Yakınlığımız (Arkadaş, akraba, vs…) Numarası

Psk. Dan. Dr. Aygül Tunç Aksan  |  Okullarda İntihar Davranışlarına Yönelik Bir Kılavuz Hazırlama Çalışması: Yenişehir RAM Örneği
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Bağımlılığın Tanımı, Esrar 
Bağımlılığı, Belirtileri ve 
Görüşmede Temel Ilkeler

Psikiyatrist Dr. Semiha Tufan
Üsküdar Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Psikoterapi Enstitüsü, İSTANBUL
e-Posta: semihatufan@yahoo.com

Madde bağımlılığı, kişinin beden ve ruh sağlığını, aile yaşantısını, sos-
yal etkileşimini ve birçok alanda işlevselliğini bozacak şekilde alkol 
ya da madde alması ya da madde alma isteğini durduramaması ile  

belirlenen ömür boyu süren bir hastalıktır.

Ruhsal hastalıkların tanı ölçüt-
lerinin tanımlandığı DSM IV-TR sı-
nıflandırma ve tanı ölçütlerine göre 
toplumsal ya da kişiler arası sorun 
yaşatmasına rağmen madde kul-
lanmaya devam etme durumların-
dan en az üçünün varlığında madde 
kötüye kullanımından söz edilir. Bu 
durumlar şunlardır: 12 aylık bir dö-
nemde herhangi bir zamanda, işte/
okulda/evde alması gereken sorum-
lulukları alamamasına neden olan 
madde kullanımı (işe gidememe, 
okula gidememe…), fiziksel olarak 
tehlikeli durumlarda yineleyici olarak 
madde kullanmak (bir makineyi işle-
tirken, araba kullanırken…), madde 
ile yineleyici bir biçimde ortaya çıkan 
yasal sorunlar (madde nedeniyle gö-
zaltına alınma, tutuklanma). 

 On iki aylık bir dönemde her-
hangi bir zamanda, giderek madde 
kullanım miktarının artması ya da 
aynı miktarda madde kullanımı ile 
belirgin olarak elde edilen etkinin 
azalması, madde kullanılmadığında 
ortaya çıkan etkileri gidermek için 
aynı maddeyi ya da yakın madde-
leri kullanma, çoğu kez tasarladığın-

dan daha yüksek dozda ya da uzun 
süre maddeyi kullanma, maddeyi 
bırakmak ya da azaltmak için istek 
ve boşa çıkan çabalar, maddeyi 
bulmak/kullanmak/etkilerinden kur-
tulmak için çok fazla zaman har-
camak, madde kullanımı yüzünden 
toplumsal/mesleki/boş zamanlarını 
değerlendirme etkinliklerini bırak-
mak ya da azaltmak, maddenin ne-
den olmuş olabileceği fiziksel ya da 
psikolojik sorunlara rağmen kullanı-
mı sürdürmek olarak sıralanan du-
rumlardan en az üçünün varlığında 
madde bağımlılığından söz edilir.

Bağımlılık davranışının oluşu-
munda psikolojik, kalıtımsal, biyo-
lojik, sosyokültürel, aile, kişilik gibi 
birçok etmen rol oynar. Bağımlılığın 
biyolojik, sosyal, ruhsal ve davranış-
sal boyutları vardır.

Fiziksel bileşen maddenin var-
lığına karşı duyulan fizyolojik bir 
istektir. Kişinin fizyolojisinde mad-
deye karşı uyum gelişir ve madde 
alınmadığı zaman fizyolojik uyum ve 
dengelerin bozulmasına bağlı olarak 
fiziksel belirtiler çıkar; terleme, titre-
me, uykusuzluk, iştahsızlık… 
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Ruhsal bileşen, kişinin duygusal 
ya da kişilik yapısı gereği, gereksi-
nimlerini tatmin etme ya da giderme 
amacıyla o maddeye düşkünlüğü-
dür. Madde bağımlılığı olan kişiler-
de yapılan bazı araştırmalarda bazı 
kişilik özellikleri saptanmıştır, ancak 
bütün bağımlılar için ortak bir özellik-
ten söz etmek güçtür. Sadece belli 
kişilik özellikleri olan insanlar bağımlı 
olmaz. Her kişilik özelliğindeki insan 
bağımlı hale gelebilir. Maddenin kul-
lanımına bağlı bazı ruhsal durumlar 
oluşurken, yokluğunda da huzur-
suzluk, gerginlik, tedirginlik, uyku-
suzluk, bazen çökkünlük gibi yakın-
malar oluşur. Yeterli sosyal ilişkiler 
kuramamak, sosyal desteklerin za-
yıflığı, düşük engellenme eşiği, ödül-
lendirmenin gecikmesine dayana-
mama, riski göze alabilen davranış 
biçiminin var olması, sorun çözme 
yöntemlerinin yetersizliği, duygusal 
olgunlaşmadaki eksiklik, sorumluluk 
yüklenmekten kaçınma, özgüven 
eksikliği vb. özellikler kişilik özellikleri 
açısından riskli olabilir. Ancak hiçbir 
zaman danışan için damgalayıcı bir 
dil kullanılmamalıdır. Acı içindeki her 
insanın özenli bir bakıma ve kapsayı-
cı, yatıştırıcı bir tutuma ihtiyacı vardır. 

Bağımlılığı olan kişiler mad-
de kullanmak için iş, aile ve sosyal 
yaşantılarını aksatırlar ve sosyal so-
rumluluklarını bir yana bırakırlar. Bir-
çok alanda işlevsellikleri bozulur. 

Esrar (Cannabis), geçmiş dö-
nemlerde narkotik, yatıştırıcı ve son 
olarak halüsünojenik madde olarak 
sınıflandırıldı. Esrar, uyarıcı ve yatıştı-
rıcı sonuçlara sebep olan halüsüno-
jenik özelliklere sahip olsa da ayrı bir 
farmakolojik sınıfı temsil eder.

Esrarın düşük dozlarının para-
doks etkisi vardır, hem uyarıcı hem 
de depresan olarak etki eder. Yük-
sek dozlarda ise depresan etki öne 
çıkar. Esrar tek bir madde değil, 
kompleks bir karışımdır. Esrar du-
manından 60’dan fazla cannabinoid 
izole edilmiştir. Esrar ufalanmış hal-
de sigara içine sarılabildiği gibi kü-
çük topak halinde özel pipo ya da 
kabak denilen nargile ile de içilebilir. 

Çeşitli yollar denense de en yaygın 
kullanım metodu sigara ile içine çek-
mektir. En çok kullanılan yasadışı 
uyuşturucu maddelerdendir. Kullanı-
cılar rahatlatıcı ve zevk verici etkileri 
için esrarı kullanır. 

Esrar bağımlılığı hem kullanıcı-
ların hem de halk sağlığı açısından 
ciddi sorunlara yol açabilir. Bulgulara 
göre şiddetli düzeydeki esrar kulla-
nıcıları, kullanımı kontrol edememe 
ve kişisel yan etkiler oluşmasına 
karşın içmeye devam etmektedirler. 
Esrarın fiziksel bağımlılık yapmaması 
zararsız olarak algılanmasına sebep 
olmamalıdır, esrar şiddetli psikolojik 
bağımlılık yapar ve diğer maddelere 
geçiş maddesidir. Esrar genellikle 
başka maddelerle de birlikte kulla-
nılır.

Cannabinoidlerin başlıca et-
kileri; heyecanlanma, artmış cinsel 
istek, fikirlerin disosiasyonu, algıda 
değişiklikler, yanılsama ve varsanı-
lar, zaman ve mekan duygusunun 
bozulması, delüzyonel düşünme, 
psikomotor performansın bozulma-
sı, koordinasyon- motor kontrol ve 
el yeteneklerinde bozulma, algılama 
ve uyanıklıkta bozulma, dikkat ve 
hafızanın azalması, duygu durumda 
yükselme olabilir. Ancak bazı kulla-
nıcılarda anksiyeteden depresyon 
haline, disfori ve paranoyaya kadar 
değişik psikolojik reaksiyonlar görü-
lebilir. Bu etkiler dozaj, kullanım şek-
li, biyoloji, eş zamanlı başka madde 
kullanılması gibi etmenlere bağlı ola-
rak değişir. Esrar kısa dönem hafıza-
nın uzun dönem hafızaya dönüştü-
rülmesini bozar. Planlama ve organi-

zasyon yeteneğine zarar verir. Esrar 
kullananlar zamanı normalden daha 
hızlı duyumsar, yani öznel zaman 
hızını arttırır, zihinsel çağrışımları bo-
zar ve reaksiyon süresini uzatır. Bazı 
çalışmalarda kronik kullanımda haz 
veren etkinin azaldığı, ancak arzu 
edilmeyen etkilerin devam ettiği bil-
dirilmiştir. Esrar içimi kalp atışları ve 
kan basıncında ani artışlara neden 
olabilir. Özellikle uzun süreli kullanım-
larda beyinde bazı bölgelerde atrofi-
ye (hücre kaybı ve küçülme) neden 
olabilir, beyin dalgalarında aktivitele-
rinde değişikliklere neden olabilir ve 
epileptik nöbetleri tetikleyebilir. Es-
rar antiandrojeniktir, yani erkeklerde 
testesteron yapımını azaltır ve cinsel 
isteksizlik ve fertilitenin bozulmasına 
neden olabilir. Esrar kullanımı bağı-
şıklık sistemini bozar ve enfeksiyon-
lara karşı direnci azaltır. Esrara bağlı 
anksiyete bozukluları, deliryum tab-
losu, şizofreni benzeri semptomlar 
(psikotik bozukluklar)  görülebilir.

Esrar yoksunluğunda, göz ya-
şarması, ishal, tükürük salgısında 
artış, artmış vücut ısısı, kilo kaybı, 
terleme, titreme, uyku bozuklukları, 
mide bulantısı, kas ağrıları, huzur-
suzluk, sinirlilik, depresif belirtiler 
görülebilir.

Madde kullanan hastalarda 
öykü alma genel psikiyatrik görüş-
me ilkelerinden ayrılmaz. Yalnızca 
belirtilerine bakmaktan çok karşı-
mızdaki insana düşünüş, duyuş, 
davranış ve bütün yaşantısı ile bak-
mamız gerekir. Kapsamlı bir öykü-
sünün alınması, hekim tarafından 
fiziki muayenesinin yapılmış olması, 

Psikiyatrist Dr. Semiha Tufan  |  Bağımlılığın Tanımı, Esrar Bağımlılığı, Belirtileri ve Görüşmede Temel İlkeler
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gerekirse bir psikiyatrist tarafından 
değerlendirilmiş olması önemlidir. 
Kapsamlı madde kullanım öyküsün-
de; kullanımın kronolojisi, elde edilen 
psikoaktif etkiler, maddenin kullanıl-
dığı durumlar, kullanılan maddenin 
kombinasyonları, kullanım sıklığı, 
kullanım yolları öğrenilmelidir. Kulla-
nım süresi, ilk kullanmaya başladığı 
yaş, kullanım sıklığı, hangi maddeleri 
kullandığı öğrenilmelidir. Görüşme-
de, nerede, ne zaman, kiminle kul-
landığı, bırakma dönemlerinin olup 
olmadığı sorulmalı ve madde kullanı-
mının sonuçları araştırılmalıdır. Esrar 
kullanan hastada mental durum de-
ğerlendirilirken geçici ya da dirençli 
halüsünasyonlar ya da hezeyanlar, 
duygu durum bozuklukları, anksi-
yete bozuklukları olabilir ve bilişsel 
işlevlerin değerlendirilmesi; dikkat, 
konsantrasyon, yakın ve uzak ha-
fıza, soyutlama ve problem çözme 
kabiliyetlerine bakılmalıdır. Kişinin te-
davi için isteği, tedaviye başlama ve 
devam ettirmede ne gibi güçlükleri 
olduğu, tedavi sırasında destek sis-
temlerinin olup olmadığı, ailesinin tu-
tumu, işlevselliği, intihar riskinin olup 
olmadığı sorgulanmalıdır. Görüşme-
de empatik, destekleyici ve ilgili bir 
tutum önemlidir. Hasta ile insani ve 
empatik bir iletişim içinde olmak, 
işbirliği kurabilmek ve bağımlılıkla 
mücadele edebilmesine destek ve-
rebilmek adına temel öğelerdendir. 
İlk görüşmelerde özellikle ağır yüz-
leştirmeler hasta ile kurulacak ilişki-
ye zarar verebilir, aceleci, yargılayıcı, 
eş duyum ve esneklikten uzak bir 
tutum hastanın yardım alma ümidine 
zarar vereceği için terapistin bu tu-
tumlardan uzak durması önemlidir. 

Madde kullanan kişilerin mad-
deyi bırakma konusunda ambiva-
lansları vardır. Bırakmak istememek 
ya da bırakacağına inancının olma-
ması gibi nedenler söz konusu ola-
bilir. Bu nedenle kullandıkları mad-
deyi bırakma yönünde motivasyon 
kazandırmaya çalışma önemlidir.  
Hastayı rahat konuşturmalı, sorula-
rın yüksüz, yansız, yargısız olmasına 
özen gösterilerek, hastanın anlaya-

cağı bir dille görüşme sürdürülme-
lidir. Madde kullananlar duygularını 
ifade etmekte zorlanır. Öfke, üzüntü, 
sevinç gibi duygular risk oluşturarak 
yeniden madde kullanmaya neden 
olabilir. Bu nedenle görüşmelerde 
hastaya duygular hakkında bilgilen-
dirme yapmak, kullanmayı tetikleyen 
duyguları ve durumları anlamalarına 
yardımcı olmak ve fark etmelerini 
sağlamak ve bu duygularla başa 
çıkmanın farklı yollarını bulmada 
hastaya yardımcı olmak önemlidir. 
Temel kural hastaya göre yaklaşım-
dır. Madde kullanımı olan hasta ile 
görüşmede madde kullanan hasta-
ların bilinçli ya da bilinçsiz olarak kul-
landıkları madde ile ilgili sorunlarını 
küçümsedikleri ya da inkar edebile-
cekleri akılda bulundurulmalıdır.

Kişi ile madde kullanımı hakkın-
da görüşülürken yaşamı üzerindeki 
olumsuz etkilerini anlamasına yar-
dımcı olunmalı, madde kullanımının 
tehlikeleri ile ilgili bilgilendirilmelidir. 
Terapist, görüşmede tartışmaya gir-
mekten kaçınmalıdır. Tartışma bera-
berinde savunmayı getirir ve kişinin 
esrar kullanma davranışında bir de-
ğişiklik oluşturmaz. İkna etmeye ça-
lışmak değil, yaşadığı sorunların ve 
gördüğü zararların farkına varmasını 
sağlayarak, bırakabileceği yönün-
de kişiyi motive etmek ve umutlan-
dırmak önemlidir. Değişim yönün-
de adım atabileceğiyle ilgili motive 
ederek, kendine güvenmesini sağ-
lamak, kararlarının sorumluluğunu 
taşıyan kişi olduğunu danışana gös-
tererek uygun davranışı göstermesi 
için esrar kullanımı ile ilgili sorunların 
sorumluluğunu kendisine bırakmak 
uygun yoldur. Bazen inkar ve düş-
manca tavır gözlenebilir. Beceri ve 
deneyim ile bu durumun ortadan 
kaldırılması sağlanabilir. Hastanın ve 
ailesinin madde hakkında bilgilendi-
rilmesi esastır. Tedavi ile ilgili çeşitli 
alternatifler sunularak, yöntemler ve 
kurumlar hakkında bilgi verilerek da-
nışanın sorumluluğunu alarak karar 
vermesi sağlanır. Maddeyi tamamen 
bırakması, bir uzman kontrolü altın-
da olması ve terapi programlarına 

katılması önerilir. Eğer uygunsa kişi-
nin kendi kendine yardım gruplarına 
katılımı ve düzenli aile görüşmeleri 
sağlanmalıdır. Hastalara aile ve ar-
kadaşlarından oluşan bir destek 
sistemi geliştirmeleri ve madde ile 
ilgili aktiviteleri ortadan kaldırmaları 
için yardımcı olunmalıdır. Bu kişi-
lerde maddeye alternatif olabilecek 
haz ve ödül sağlayan yeni uğraşılar 
bulmasına yardımcı olunabilir, yapı-
landırılmış aktiviteler ve egzersizler 
sunmak önemlidir. 

Bağımlılık bir beyin hastalı-
ğıdır. Tamamen iyileşmez, ancak 
düzelir. Bağımlıların maddeyi tama-
men bırakması gerekir. Bağımlı kişi 
maddeyi bıraktıktan bir süre sonra 
tekrar madde kullanmaya başlarsa 
çok kısa zamanda eski kullandığı 
miktara ulaşır. Bağımlılık ömür boyu 
süren bir hastalıktır.  Sadece mad-
deyi bırakmak yetmez, davranışlar 
ve yaşam tarzının da değiştirilmesi, 
düzenli bir hayat yaşamak, madde 
kullanılan ortamlardan uzaklaşmak, 
madde kullanmayan arkadaşlar 
edinmek gerekir. Kişi değişime dire-
niyorsa sağlığı ile ilgili olumsuzlukları 
ve madde kullanımının sonuçlarını 
tekrar dile getirin ve hazır olduğun-
da kendisine yardımcı olmaya istekli 
olduğunuzu belirtin ancak çok aşırı 
ısrarcı olmayın. 

Bağımlılık düzelebilir, ancak 
madde kullanıldığında kolaylıkla tek-
rarlayabilen bir hastalıktır. Bağımlı 
olan kişi tüm yaşamı boyunca ba-
ğımlı olduğunu unutmamalı ve yaşa-
mını ona göre sürdürmelidir.  
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Bağımlı Olmak

O an, “Biz insanlar, olumsuz 
olayların kendi başımıza gelmeye-
ceği ya da olumsuz bir yaşantıyı de-
nemeyeceğimiz, denesek de vazge-
çebileceğimiz yanılgısıyla yaşıyoruz.” 
diye düşündüm…

Bağımlılık nedir? Kısa bir tanım 
yapacak olursak; 

insanın dürtülerini kontrol ede-
meyerek, bir nesneye veya olguya 
aşırı muhtaç hale gelmesidir diye-
biliriz. Bağımlılık psikolojik, fizyolojik 
ya da her ikisinin de birlikte olması 
durumudur. Kişi bağımlılık gelişen 
nesne ya da nesneler olmaksızın 
hayatını sürdüremey-eceğini, ve-
rimli olamayacağını ve işe yarama-
yacağını düşünür. Bağımlı olduğu 
nesne fizy-olojik bağımlılık yapan bir 
madde ise; iradesi dışında kendini o 
maddeyi kullanırken bulur. “Canım 
istemediği halde sigara yakıyorum”, 
“Sabah sabah kendimi alkol alırken 

buluy-orum” diye tanımlanan ifade-
leri fizyolojik bağımlılık yapan mad-
deleri kullananlardan sıkça duyduk, 
duyuyoruz…Bu oran ne acıdır ki, 
zaman içinde artmakta…

Koca bir kolon tinerle odası-
na çekilen otuzlu yaşlardaki genç 
adamın annesi, “Kapı altından ge-
len tiner kokusundan diğer oğlum 
etkilenmesin diye kapı altına örtüler 
sıkıştırıyorum.” derken yaşadığı ça-
resizliğe çözüm ürettiği yanılgısının 
farkındaydı.

 “Varlığını hissetmek için yok ol-
mak…”

Zarar göreceğini bile bile bir in-
sanın zararlı bir nesneyi almak iste-
mesinin motivasy-onu nedir diye bir 
soru takılıyor ister istemez aklımıza. 
Sorulduğunda cevaplar hazır: Ge-
nellikle de birbirine benzer ya da ya-
kın… Mutluluktan, üzüntüden, sıkın-
tıdan, boşluktan gibi. Bir grup dert-

Uz. Dr. Fadime Yurtseven
Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Psikiyatri Kliniği (Psikiyatr-Psikoterapist-Aile Danışmanı)
e-Posta: fadime_yazici@yahoo.com.tr

“Varlığını hissetmek için yok olmak…”
 “Günlük bir miktar para veriyorum kendine esrar alıyor, beni yalnızca para 
için arı-yor. Geçenlerde bana çok kızdı. Hem kendine, hem bana fiziksel za-
rar verdi. Sanırım mad-denin etkisi altındaydı.” dedi baba… Oğlu 21 yaşında 
genç delikanlı, sanki geleceğe yönelik bir hayali yok gibiydi. Eğitimi yarım, 
gelecekle ilgili yatırımları yarım, bugünü de uyuşturu-cunun etkisi ile gerçek 
mi, rüya mı bilmiyordu. Ne içtiğini sorduğumda babası cevap verdi ve “Sa-
nırım esrar içiyor.” dedi. “Sentetik mi saf esrar mı?” dediğimde “Sentetik 
esrar.” de-di. Çaresiz ve üzgün görünüyordu. Baş edemediği için kolay yolu 
seçmişti ve maddeyi al-maya devam etmesi için parasını vermenin çözüm 
olduğunu düşünüyor gibiydi. Onun bu sözleriyle, bir evladın kendisini zehir-
lemesini seyrediyor olmanın ağırlığını yaşadım. Deli-kanlı yaşadığı sorunun, 
nasıl da bir tehlike altında olduğunun farkında değildi; bu konuda bir yardım 
talebi, tedavi isteği yoktu. Hatta tedaviye başvuruyu dahi kabul etmiyordu.
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lerini uyuşturuyor, bir kısmı neşesine 
neşe katıyor, bir kısmı iç boşluğunu 
tehlike ile doldurmaya çalışarak var-
lığını, canlı olduğunu hissetmek için 
içiyor diye düşünüyoruz ya da onla-
rın ifadelerinden bu sonuca varıyo-
ruz

“Bugün askerliğimin ikinci 
günü, ben morfin kullanıyorum, da-
yanamayacağım ka-dar fazla ka-
rın ve kemik ağrılarım var. Lütfen 
bana yardım edin.” dedi delikanlı... 
Ekonomik geliri oldukça iyi bir aile-
nin çocuğu iki gün askerde olduğu 
için maddeyi alama-mış, maddeyi 
almak istemese de acısının geç-
mesi için almak zorunda… Kişiler 
bağımlılık geliştikten sonra; bağım-
lılığı olan maddeyi almadığında, ara 
verdiklerinde ya da madde alımı bı-
rakıldığında, “geri çekilme” belirtileri 
dediğimiz fizyolojik belirtiler olabilir. 
Bunlar; el titremesi, kemik ve karın 
ağrısı, uykusuzluk, sinirlilik, görsel, 
işitsel halisinasyonlar, hezey-anlar, 
bilinç kaybı v.b. Bu belirtiler kısaca 
alınan maddenin niteliğine, süresine, 

miktarına bağlı olarak hafiften ağıra 
doğru giden vücut şikayetleridir. Ba-
ğımlılık sonrası maddenin alınmadığı 
dönemde ortaya çıkan bu vücut şi-
kayetleri kişiye maddeyi almaya de-
vam ede-cek motivasyonu sağlar. 
Bu durum, o kişinin tüm iradesinin 
ve bedeninin kontrolünün kullandığı 
maddenin kontrolüne geçmiş olma-
sı demektir.

Bağımlılığın başlangıcını oluştu-
ran ve devamını sağlayan, en önemli 
faktör “keyif verici”liğidir. Yirmili yaş-
larda genç ve güzel bir kız “Tamam 
ben bonsai almayayım, kabul, an-
cak tedavi sonrası taburcu olup eve 
giderken bana keyif veren ilaçlar 
yazın o halde.” diyor. O mutlu olma 
motivasyonu ile madde aldığını böy-
lece açık bir şekilde ifade ediyor.

Kimyasalı çekici kılan neden, 
onun bireyi kaygıdan ve gerginlikten 
uzaklaştırabilme gücü ve keyif verici 
olmasıdır. Bağımlılık geliştirme açı-
sından en yüksek risk grubu genç-
lerdir… Ergen ve ilk gençlikte doğal 
gelişim çatışmaları olur. Genç bu ça-

tışmaların neden-sonuç ilişkileriyle 
uğraşırken çözüm olarak genellikle 
en kestirme ve en zahmetsiz yolu 
seçer. Çatışmadan doğan gerginlik 
sırasında keyif alınan en küçük bir 
an bile çok kıymetlidir, gençler bu 
anı kollar; ne pahasına olursa olsun 
o anı yakalamak, yaşamak ister. Ya-
şanan anın devamında neler olacağı 
ya da sonucu hakkında çoğu kez 
gerçekçi olamaz.

Psikofizyolojik gelişimde so-
run yaşayan gençler ise bu bağ-
lamda savaşmak yerine, rahatlıkla 
hoşnut olmayan durumdan kaçışı 
seçebilmektedirler. Asıl risk de baş 
edemey-eceği yanılgısıyla kaçışın 
başlaması, bunun sonucunda yar-
gılama gücünün zayıflaması, gencin 
ne yöne gideceğinin belirsizleşmesi-
dir. Merak, ilgi, ihtiyacın bağımlılığa 
dönüşmesi daha çok davranışsal 
bağımlılıklar ile alkol ya da sigara ba-
ğımlılığı için söz konusudur.

Madde kullanımındaki süreç, 
ilginin süreklilik kazanmasından çok 
kaçış sonucu bağımlılığa itilmek 
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şeklinde gerçekleşir.

Bağımlılık aşamalarını kısaca 
özetleyecek olursak;
1- Bağımlılık yaratan unsur bireyin 

dikkatini çekmişse,
2- Etkileşim giderek artmış, yaşa-

mın rutini haline gelmişse,
3- Alışkanlıklar nedeniyle yaşam 

kalitesinde düşme olmuşsa,
4- Alınan maddeye ya da duruma 

tolerans gelişmişse; doz artar, 
alışkanlığın olma-dığı zaman kı-
salır.

5- Geri çekilme belirtileri fizyolojik, 
psikolojik belirtiler, sosyal geri 
çekilme, işlevsellik azalması ol-
muşsa, 

6- Çatışmalar başlamış, alışkanlık 
bırakılıp bırakılıp yeniden baş-
lanmışsa,

bağımlılığın geri dönüşü zor olan yol-
culuğu çoktan başlamıştır.

Saydığımız bu genel bileşen-
ler bir kısır döngü gibi işler. Birinin 
başlangıcı diğerinin bitişi olabileceği 
gibi birinin bitişi diğerinin başlangıcı 
olabilir. Madde bağımlılığında ise du-
rum biraz daha farklı gelişir. Madde 
bağımlılığı o maddeye duyulan ihti-
yaç sonucu ortaya çıkar ve kullanıcı-
nın kişiliği ile yakından ilgilidir. Bilinçli 
kullanıcılar kullandıkları maddenin 
yarattığı psikolojik ve fizyolojik etkiyi 
bildikleri için kullanırlar. Bilinçsiz kul-
lanıcılar ya da madde hakkında daha 
az bilgiye sahip olanlar ise sorundan 
kaçmak ve yapay olarak so-runsuz 
bir yaşam alanı yaratmak amacıyla 
maddeye yönelirler. Madde kullanan 
insanlar birbirlerinden direkt etkilenir, 
bunun temelinde de ortak sosyal 
problemler yatmaktadır. 

Ergenlik dinamikleri içinde 
madde kullanımı çekicilik unsuru ta-
şıyabilir. Madde eğlencenin, eğlene-
bilmenin ayrılmaz bir parçası olarak 
düşünülür. Eğlence paylaşımı, gruba 
uyum şartı sayılması, özenti, yasağa 
karşı gelebilmenin tatmini ve büyü-
me göstergesi olarak değerlendiril-
mesi maddeye başlama ve sürdür-
me motivasyonlarındandır. 

Kısaca ergenlik dönemi alkol, 
madde kullanımı ve bağımlılık soru-
nu bağlamında oldukça kritik bir dö-
nemdir. Bağımlılık, birey ve toplum 
düzeyinde büyük yıkımlara yol açan 
bir insanlık sorunudur. Tıbbi mana-
da ise bağımlılık; biyolojik, psikolojik, 
sosyal, zihinsel ve davranışsal bo-
yutları olan bir rahatsızlıktır. Bağımlı-
lık tedavi edilebilen, ama bağımlılığa 
yol açan boşluk doldurulmadıkça, 
sebepler ortadan kaldırılmadıkça 
nüks eden bir rahatsızlıktır. Bağım-
lılığın gelişimi, maddenin kullanım 
süresine, kullananın kişilik özel-lik-
lerine, ruh durumuna, beyin gücüne 
ve alınan maddenin cinsine göre de-
ğişir. Her mad-denin bağımlılık po-

tansiyeli farklıdır. 
“Kimler Bağımlı Olur?” sorusu-

nun net bir cevabı olmamasına rağ-
men bu konuda bağımlılık geliştirme 
riskinin bazı kişilik öellikleri olan bi-
reylerde sık olduğu tespit edilmiştir. 
Bu kişilik özellikleri şunlardır: Mü-
kemmelliyetçi, titiz, ‘ya hep ya hiç’ 
modunda yaşayan, aşırı kontrolcü, 
detaycı kişilikler. Bunlarda bağımlılık 
riski daha yüksektir. Yaşanan üzücü 
ve örseleyici olaylar sonrasında sı-
kıntıları gidermek için alkol ve mad-
deye baş vurma yaygın bir davranış-
tır. Bağımlılığı olan bireylerin yaşam 
öykülerinde bazı ortak noktalar da 
olabilir. Bunlar, travma öyküsü ya 
da mevcut bir travma, sevilen birinin 

Uz. Dr. Fadime Yurtseven  |  Bağımlı Olmak 
MAKALE
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fiziksel yada ruhsal kaybı, ölüm ve 
ayrılıklardır. Gerçekte bağımlılık ge-
lişmeden o kişilerin hayat öyküsünü 
dinlediğimizde; bu kişilerin bazıları-
nın başarılı insanlar, bir kısmının iyi, 
saygın ve mükem-melliyetçi insanlar 
olduğu, bazılarının ise kontrolsüz 
cinsel yaşantıları olan, ya hep ya hiç 
kuralına göre yaşayan insanlar ol-
dukları tespit edilmiştir.

Bağımlılık tıbbi bir durumdur. 
Uyuşturucu bağımlılığının ahlaki de-
ğil tıbbi bir du-rum olduğunu bilmek 
zorundayız. Bağımlılıkta en önemli 
ihtiyaç sosyal destek ve sa-hiplen-
medir. Kişinin kişiler arası teması 
değişmişse, olması gerektiği yere 
geç gelmeleri sıklaştıysa, kuralla-
rı ihlal etmeye başladıysa, öfkeli ve 
fevri ise, çalışan biri için iş hayatında 
bozulma, bir öğrenci ise ders başa-
sızlığı olduysa ya da okuldan, işten 
sıkça şikâyet geliyor-sa, davranış-
ları pervasızlaştıysa, zayıfladıysa, 
bitkin ve halsizse, mutsuzsa, kötü 
alışkanlıkları olan arkadaş edinme-
ye başladıysa, gizli saklı görüşme-
ler yapıyorsa, dalgın ve unutkansa 
mutlaka madde, alkol, sigara ya da 
uygunsuz alışkanlıklar edinmiş oldu-
ğun-dan şüphelenmek gerekir.

Bağımlılık Tedavisinde Genel Pren-
sipler

1-Bağımlılığın tedavisinde bi-
yolojik, psikolojik ve sosyal terapiler 
vardır. 

a.Bilişsel terapiler: Madde 
kullanımında kişinin hayata bakışı, 
mutlu olma ve zevk alma duygu-
ları değişir. Madde almadan mutlu 
olamayacakları, madde sayesinde 
mutlu olabildikleri, zevk alma unsuru 
olarak yalnızca maddenin olduğu, 
çalışma ve günlük ak-tivitelerini aldı-
ğı maddenin düzenlediği gibi yanlış 
düşünceler gelişir. Defalarca bırakıp 
başlamanın etkisiyle artık madde-
yi bırakamayacakları şeklinde bir 
inançları da olabilir. Uy-gulanan bi-
lişsel terapilerle kişinin oluşan yanlış 
düşünce kalıplarını düzeltmesini ve 
içgörü kazanmasını sağlamak he-
deflenir.  

b.Davranışçı terapiler: Mad-
denin vücutta azalmasına bağlı çe-
kilme ya da yoksunluk dönemlerin-
de birey dayanamayıp, istemeyerek 
de olsa tekrar madde alır demiştik. 
Bu aşerme dediğimiz yoğun madde 
alım isteğidir. Bu istek ilaçlarla azal-
tılmalıdır. İlaç ve dav-ranışcı terapide 
hedef kişinin kendisine hâkim olma-
sına yardımcı olmaktır. 

c.Psikoteknik uygulamalar: 
Maddenin bırakılması ilk dönemler-
de aşırı bir stres ve gerginlik yarattı-
ğından, nöro-geribildirim (neurobio-
feedback) tekniği ile bunu azaltmak 
hedeflenir. (Sinirsel ve bedensel geri-
bildirim tekniği oluşturmaktadır. Kas 
kasılması olduysa gevşeme gibi). 

d.RehaCom (Kognitif Reha-
bilitasyon): Maddenin etkisi ile bo-
zulmuş dikkatin ye-niden eğitilmesi 
ve yeniden geliştirilmesi yöntemidir. 
Kişinin tüm dikkati maddede olur. 
Maddeye yoğunlaşma ve maddeyle 
aşırı uğraş kişiyi maddeye yönlendi-
rir. RehaCom kişinin dikkatini olması 
gereken nötr hale getirmeye çalışır.

Bağımlılıkta Rehabilitasyon
1-Meşguliyet terapileri (Ergo-

terapi): Boş zaman etkinlikleri tan-
zim edilmelidir. Yoğun madde alma 
düşünceleriyle meşgul olunmasını 
engelleme ve moral takviyesi için 
uygulanırlar.

2-Sanat terapileri: Ebru, re-
sim, heykel gibi sanatlara yatkınlığı 
olan bireyler bir sanat terapisti tara-
fından haftada en az iki saatlik se-
anslara alınır.

3-Müzikterapi (Müzikle Teda-
vi): Müzikal etkinlikler, kişilerin mad-
deyi bıraka-mayacakları, bırakırlar-
sa mutlu olamayacakları şeklindeki 
saplantılarında çok etkili olmak-tadır. 

Madde bağımlıları genellikle 
toplumda istenmeyen, ilişkiye gir-
mekten kaçınılan in-sanlardır. Kendi 
aileleri, akrabaları, yakın çevreleri, 
arkadaşları tarafından dışlanmaya 
ma-ruz kalan, hatta korkulan insan-
lardır. Sonunda, kişi toplumdan uzak 
kalması ve yalnızlığa itilmesi, özsay-
gısının ve kendilik algısının azalma-

sına sebep olmaktadır. Bir yandan 
toplu-mun tecrit etmesi, öte yandan 
yalnızlığın tercih edilmesi kişiyi hızla 
maddeye itmekte; madde bağımlılı-
ğından kurtulmada çok önemli olan 
sosyal destekten mahrum bırak-
mak-tadır. Bağımlı, tedavi sonrası 
süreçte yalnız kalmamalıdır.

Sosyal Destek Programları
Sosyal terapiler: Hastanede 

arındırma tedavisinden sonra kişi-
nin, kendisi için güven-li, huzur veri-
ci bir ortam oluşturulması önemlidir. 
Hastanede kazandırılmış beceriler, 
sanat ve meşguliyet faaliyetlerinin 
yardımıyla boş zaman etkinliklerine 
kişi yönlendirilmelidir. Kişinin çevresi 
bilgilendirilmeli ve rehabilitasyon et-
kinliklerine başlanmalıdır. 

Madde ile mücadele seminer-
leri tertip edilip yakın çevre bigilen-
dirilmeli, grup terapileri için gruplar 
oluşturulmalıdır. Ayrıca ‘hastanın 
arkadaşlarını bilgilendirme, rehabilite 
etme ve gerekirse grup etkinlikleri 
içine dahil etme’ programı yapılabilir. 
Çünkü madde kullanımı beraberinde 
bir kültür halini almakta, ona göre bir 
çevre oluşmaktadır ve bu çevre ye-
niden içmeyi teşvik edici olmaktadır.

Bağımlılık Tedavisinde Toplumsal 
Duyarlılık Şarttır

Böylesi hassas bir konuda he-
kimden aileye, okuldan terapiste 
hatta eğlence yeri sa-hibine kısacası 
bütün toplumun duyarlılığına ve bü-
tünlüğüne ihtiyaç vardır. Bağımlılığın 
en kesin çözümü hiç bağlanmamak 
ve bağlanmayı engelleyici önlemleri 
almaktır.

Bağımlılık için potansiyel risk ta-
şıyan hedef kitle (kurbanlar) örneğin; 
madde bağımlılığı olan bir bireyin 
diğer aile fertleri, ergenler, kimsesiz 
sokak çocukları v.b tespit edilip sıkı 
kontrol sağlanmalıdır. Sivil toplum 
örgütleri, valilikler, emniyet güçleri ve 
diğer ilgili kuruluşlarının bağımlılığın 
rehabilitasyonu ve bağımlıların toplu-
ma kazandırılması ile ilgili çalışmaları 
mutlaka olmalı ve sürdürülmelidir.  
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m a k a l e

Ilk Uygulama Deneyimi: 
Okullarda Gözlem

Alışageldiğimiz teorik derslerin 
yanında öyle bir ders vardı ki, ken-
dimizi şimdiden psikolojik danışman 
gibi hissetmemizi sağlayacaktı. Okul-
larda Gözlem dersi kapsamında ilk 
defa uygulama deneyimi yaşayacak 
olmak, çeşitli okullarda, çeşitli kade-
melerle bir arada olacak olmak çoğu-
muzu heyecanlandırmaya başlamıştı 
bile. Okul listeleri önümüze gelip, 
içinden seçim yapmamız istendiğin-

de şöyle bir düşündüm: “Eğer okul 
psikolojik danışmanı olursam hangi 
gelişim kademesiyle çalışmak isterim 
ve kimlere daha faydalı olurum?” Bu 
doğrultuda gideceğim okulda ka-
rar kıldım ve artık ben okul psikolo-
jik danışmanlığının olumlu yönlerini, 
zorluklarını ve daha birçok ayrıntısını 
yerinde ve alanında profesyonel biriy-
le deneyimleyecek olan bir psikolojik 
danışman adayıydım!

Ayşenaz Ekin Duman
Hacettepe Üniversitesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı, 3. Sınıf Öğrencisi
e-Posta: aysenazekin@hotmail.com

Uzunca bir yaz tatilinin ardından Ekim gelmiş çatmış, toyluk dönemi-
miz sona ermişti. Artık bölümünü tanıyan, inceliklerini bilen ikinci sınıf 
psikolojik danışman adaylarıydık. Bu dönem, sıradan herhangi bir 

dönem gibi görünse de aslında alanımızın derinliklerine yavaş yavaş inme-
ye başlıyorduk. Belki de kimimiz için mesleki kararlarımızın dönüm noktası 
olacaktı, kim bilir?
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Okula adım atacağım ilk gün; 
giyimimden, davranışlarıma kadar 
her detay adeta kusursuz olmalıy-
dı. Çünkü verilen ilk izlenim oldukça 
önemliydi; alanımı ve üniversitemi en 
iyi şekilde temsil etmeliydim. Bu duy-
gularla girdiğim koridorlarda tahmin 
ettiğimden çok daha sıcak karşılan-
dım. Bu okul gerçekten, rehberlik 
servisine ve psikolojik danışmanına 
değer veren bir okuldu. İçimden “Ne 
mutlu bana, alanımıza, öğrencileri-
mize!” naraları çoktan yükselmeye 
başlamıştı bile.

Her hafta bir önceki haftadan 
daha güzel geçiyor, her etkinlikte 
kendime yeni bir şey daha katıyor-
dum. Derken farkında olmadan yolu 
yarılamıştık. Zaman ne çabuk geç-
mişti? Halbuki bitmesini istemedi-
ğim, her hafta olağanüstü bir şevk 
ve azimle gittiğim belki de tek dersti 
Okullarda Gözlem dersi. Yaşadıkla-
rımı, gerçekleştirdiklerimi, katıldığım 
etkinlikleri hocamızla, arkadaşlarım-
la paylaşmak için can atıyordum. 
Neler mi yapmıştık? Ufkumu geniş-
leten sayamayacağım kadar tecrü-
be… Rehberlik etkinlikleri, görüş-
meler, mesleki tanıtım gezileri, bil-
gilendirme seminerleri, danışmalar, 
bireyi tanıma tekniği uygulamaları 
ve daha birçoğu... Bu sırada neleri 
keşfetmiş, neler hissetmiştim peki? 
Okulun kapısından girdiğim an bile 
mutlu oluyordum. Çocuklarla birlik-
te olmak, onlara bir el uzatabilmek 
paha biçilemez bir duyguydu. Öğ-
rencileri gözleme şansı bulduğum 
zamanlar ise çok daha fazla etkili-
yordu beni. Hepsi ayrı bir dünyaydı; 
bana yaklaşımları, verdikleri değer, 
paylaşım yapma istekleri o saatleri 
günümün en güzel zamanları hali-
ne getiriyordu.  Diğer yandan, bana 
her anlamda destek olan, uygulama 
ortamını görmem için gerektiğin-
de ilave zaman ayıran bir psikolojik 
danışmanla çalışmaktan daha gü-
zeli yoktu benim için. Ders gereği 
“idareci ve öğretmenlerin rehberlik 
servisi algısı” konulu etkinliğimizde 
ise, rehberlik ve psikolojik danışma 
hizmetlerinin ufak tefek pürüzlerin 

dışında bir okulda yer alması gere-
ken çok önemli bir hizmet basama-
ğı olarak algılandığımızı fark ettim. 
Öyle ki, beni bu süre içerisinde en 
çok etkileyen yaşantılardan biri, bir 
velinin “Rehberlik dendiğinde aklını-
za ne geliyor?” sorusuna birlikte ça-
lıştığım psikolojik danışmanın adını 
vermesiydi. Velilerin ve öğrencilerin 
zihninde yer edinmek, rehberlik kav-
ramının sizinle bütünleşmesi, onunla 
birlikte hatırlanmak... Bir psikolo-
jik danışmanın yaşayabileceği en 
güzel duygulardan biri olsa gerek! 
Bu güzel yaşantıların bana sağla-
dığı katkıların belki de en önemlisi 
zaman zaman yaşadığım mesleki 
kaygıların yerini yeniden yeşeren 
umutların almasıydı. Kendime olan 
özgüvenim de artıyordu bu sayede, 
aldığım mesleki ve kişisel doyum da 
en güzel hediyemdi. Yâdımda her 
zaman yeri ayrı olacak ve anımsa-

dığımda yüzümün kocaman bir gü-
lümsemeyle bezeneceği etkinlik ise 
rehberlik panosu hazırlamış olmaktı. 
Öğrencilere katkı sağlama düşün-
cesi, psikolojik danışmana yardımcı 
olma arzusu kendimi çok daha iyi 
hissetmemi sağlamıştı. Bilhassa, 
hayatımızın her döneminde bir işten 
en yüksek düzeyde verim almak ve 
alanımıza olan bağlılığımızın sağlam-
laşması için ilginin ve çabalamanın 
yadsınamaz etkisine inanmışımdır.

Erich Fromm’un da dediği gibi 
“Bize çiçekleri sevdiğini söyleyen bir 
kadının, çiçekleri sulamayı unuttuğu-
nu görürsek, onun çiçek ‘sevgisi’ne 
inanmayız. Sevgi, sevdiğimiz şeyin 
büyümesi ve yaşaması için gös-
terdiğimiz ‘etken ilgi’dir.” Psikolojik 
Danışma ve Rehberlik alanına sevgi-
mizin, bağlılığımızın ve aidiyetimizin 
katlanarak artması dileğiyle!  
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Uluslararası Yeni 
Bir Oluşum için 
Davet: Okul Temelli 
Psikolojik Danışmada 
Politika Araştırma 
ve Değerlendirme 
Uluslararası Topluluğu

ISPRESC kimdir? Temel hedefleri 
nelerdir?

ISPRESC, politika araştırmaları 
ve politika değerlendirmelerini yay-
gınlaştırıp geliştirerek, çocukların ve 
gençlerin kaliteli okul temelli psiko-
lojik danışma hizmetlerine ulaşması-
nı hedefleyen yeni bir girişimdir. Bu 
hedefe ulaşmak için, politika araştır-
macıları, politika yapıcılar ve politika 
savunucuları arasındaki uluslararası 
dialog ve iş birliğini teşvik etme-
yi amaçlamıştır. ISPRESC, dil, din, 
ırk,cinsiyet,  milliyet, etnisite, enge-
lililik, sosyoekonomik sınıf, cinsel 
yönelim ve yaşına bakmaksızın, tüm 
çocukların insan haklarını koruma ve 
geliştirme ilkesi üzerine kurulmuştır.  

Topluluğun temel amaçları şöyledir:
• Okul temelli psikolojik danışma 

politikalarının yüksek kalite-
li araştırma ve değerlendirme 
yöntemleriyle incelenmesini 
teşvik etmek ve bu yolla, uygu-
lanan politikalarla ilgili, geçerli 
ve yararlı bilgi üretmek

• Okul temelli psikolojik danışma 
alanında, politika araştırmaları 
ve değerlendirme projeleri ile 
ilgili uluslararası iş birliğini yay-
gınlaştırmak

• Ülkeler arası araştırma ve de-
ğerlendirme projelerini kolay-
laştırarak, okul temelli psikolojik 
danışma alanında yeni bilgi ve 

Yrd. Doç. Dr. Ayşen Köse
Yeditepe Üniversitesi
aysen.kose@yeditepe.edu.tr

Bu yazının amacı, 2017 yılının başlarında, kuruluşunun ilk adımlarını at-
mış olan Okul Temelli Psikolojik Danışmada Politika Araştırma ve De-
ğerlendirme Uluslararası Topluluğu’nu tanıtmaktır. Orijinal adı, “The 

International Society For Policy Research and Evaluation in School-Based 
Counseling” olan oluşum, aşağıdaki yazı boyunca orijinal kısaltmasıyla 
(ISPRESC) isimlendirilmiştir. Devam eden bölümde ISPRESC’in hedefleri, 
yayın organı ve üyelik şartları ile ilgili bilgiler yer almaktadır. 
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anlayış geliştirmek
• Okul temelli psikolojik danışma 

alanındaki politika araştırmala-
rının ve değerlendirme proje-
lerinin sonuçlarını uluslararası 
alanda paylaşmak

• Okul psikolojik danışması ala-
nındaki araştırma ve değerlen-
dirme ihtiyaçlarını saptamak 
amacıyla, uzmanlar ile politika 
yapıcılar arasındaki iletişimi ko-
laylaştırmak ve böylelikle aka-
demik çalışmaların bulgularının 
etkin bir şekilde kullanımını sağ-
lamak

• Psikolojik danışma alanında 
okuyan yüksek lisans ve dok-
tora öğrencilerini, politika araş-
tırma ve değerlendirme konu-
larında çalışmalar yürütmeleri  
için teşvik etmek ve onlara yol 
göstermek

ISPREC’e kimler üye olabilir? Nasıl 
üye olunur?

ISPREC’in şu anda, dünyanın 
23 farklı ülkesinden, yaklaşık 350 
üyesi bulunmaktadır. Bu topluluğa 
Türkiye’den katılan üye sayısı da 
giderek artmaktadır. Üyelik aşağıda 
belirtilen alanlarda çalışma yapan 
herkese açıktır:
• Okul temelli psikolojik danışma 

ile ilgilenen politika araştırmacı-
ları

• Okul temelli psikolojik danışma 
ile ilgilenen politika değerlendir-
me uzmanları

• Okul temelli psikolojik danış-
ma alanındaki politikaları yapan 
devlet kurumları çalışanları

• Okul temelli psikolojik danışma 
alanında politika düzeyinde hak 
savunuculuğu yapan sivil top-
lum kuruluşları temsilcileri

• Okul psikolojik danışmanı yetiş-
tiren akademisyenler

• Konuyla ilgili politika çalışmala-
rıyla ilgilenen master ve doktora 
öğrencileri
ISPREC’e üyelik ücretsizdir ve 

aşağıdaki adresten üye olunabilir: 
https://qshimunoz.wixsite.

com/ispresc/blank-4

ISPREC’in bir yayın organı var mı?
ISPRESC tarafından yayınlana-

cak  olan,  Journal of School-based 
Counseling Policy and Evaluation 
(JSCPE), hakemli ve bilimsel bir der-
gi olarak, ilk sayısını Mart 2018 ta-
rihinde çıkarmaya hazırlanmaktadır. 
İlk sayı için makaleleri 1 Aralık 2017 
tarihine kadar kabul etmektedir. Ay-
rıntılı bilgiye http://www.umass.
edu/schoolcounseling/JSCPE_
index.php adresinden ulaşılabilir. 

ISPRESC ile ilgili daha fazla bilgiye 
nereden ulaşılabilinir?

ISPRESC’in web sitesinden 
(https://qshimunoz.wixsite.com/ 
ispresc), bu yeni oluşumla ilgili daha 
detaylı bilgiye ulaşılabilinir. Ayrıca, 
konuyla ilgili sorularınızı, ISPRESC’in 
Batı Asya temsilcisi olan Ayşen Kö-
se’ye, aysen.kose@yeditepe.edu.tr 
adresinden yazabilirsiniz. 

Son söz...
Okul temelli psikolojik danış-

ma hizmetlerine ilişkin politikaların 
oluşturulmasında ve büyük ölçekli 
programların geliştirilmesinde, politi-
ka araştırmalarının ve değerlendirme 
çalışmalarının önemi yadsınamaz. 
Ancak bu tür çalışmalar sayıca az 
olmakla beraber, var olanların da 
politika oluşturma aşamalarında ne 
ölçüde kullanıldığı belirsiz kalan ko-
nulardan biridir. 

ISPRESC, akademik ve bi-
limsel çalışmaların üst düzey karar 
alma aşamalarında  yön verici bir rol 
oynayabileceği ve psikolojik danış-
manların politika yapıcılarla iş birliği 
içinde çalışan paydaşlar olabileceği 
inancıyla yola çıkmıştır. Bu hedefi 
doğrultusuna büyümesi ve geliş-
mesi üyelerinin vereceği destekle 
mümkündür. O nedenle okul temelli 
psikolojik danışma alanına gönül 
vermiş herkesi çatısı altına davet et-
mektedir.  
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Hazırlık süreci ve standartların 
kısa tanıtımı

Ulusal standartların yayınlan-
ması komisyonlar tarafından be-
lirli bir süre devam eden yoğun bir 
çabanın ardından gerçekleşmiştir 
Psikolojik danışmanlık mesleği ile 
ilgili ulusal standartların belirlenmesi 
amacıyla öncelikle Türk PDR-DER 

ile Mesleki Yeterlilik Kurumu arasın-
da 09.06.2015 tarihinde bir protokol 
imzalanmış ve bununla ilgili olarak 
üç komisyon oluşturulmuştur. Oluş-
turulan bu üç komisyondan birisi 
okul psikolojik danışmanlığı komis-
yonudur. Komisyon okul psikolojik 
danışmanlığı standartlarını tamamla-
mak için çeşitli kerelerde Türk PDR-

Okul Psikolojik 
Danışmanlığı Ulusal 
Standartları: Hazırlık 
Süreci ve Ileride Yapılacak 
Çalışmalar Için Öneriler

Ragıp 
Özyürek
İstanbul 
Medipol 
Üniversitesi

Psk. Dan. 
Ebru Okul
Keçiören RAM, 
Ankara

Psk. Dan. 
Beyza Tanzi
ODTÜ Geliştirme 
Vakfı Lisesi, 
Ankara

Psk. Dan. Ali Aydın
Türk Psikolojik Danışma 
ve Rehberlik Derneği 
Genel Örgütlenme 
Sekreteri, Elvankent Bilgi 
Anadolu Lisesi, Ankara

Meliha 
Tuzgöl Dost
Hacettepe 
Üniversitesi

Geçtiğimiz bir iki yıllık süreçte, psikolojik danışman kamuoyu tarafın-
dan yakında takip edildiği gibi psikolojik danışman, okul psikolojik 
danışmanı ve kariyer psikolojik danışmanı ile ilgili ulusal standartlar 

01.10.2017 tarihli ve 30277 sayılı Resmi Gazetede (Mükerrer) yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir (http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=ht-
tp://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/mukerrer.htm&main=http://www.
resmigazete.gov.tr/mukerrer/mukerrer.htm).  Aşağıdaki adresten de Mes-
leki Yeterlilik Kurumu web portalında bulunan Ulusal Meslek Standartları 
sayfasında da yine bu Resmi Gazete sayısına ulaşılabilir. (http://portal.myk.
gov.tr/index.php?option=com_meslek_std_taslak&view=taslak_listesi_ye-
ni&msd=2).

m a k a l e
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DER Genel Merkez Ofisinde toplan-
mıştır. Komisyon toplantıları, diğer 
iki komisyonda olduğu gibi Genel 
Başkan Prof. Dr. Filiz Bilge başkanlı-
ğında yürütülmüştür.

Standartların hazırlanması için 
ilk olarak, R. Özyürek tarafından bir 
hazırlık yapılmıştır. Bu standartlar, 
okul psikolojik danışmanlığı prog-
ram yönetimi modellerinden birisi 
olan kapsamlı gelişimsel modele uy-
gun olarak hazırlanmıştır. Kapsamlı 
gelişimsel modelin günümüzdeki en 
gelişmiş hali olan ve Amerikan Okul 
Psikolojik Danışmanları Derneği 
(American School Counseling Asso-
ciation) tarafından geliştirilen “Ulusal 
Model”deki gelişmeler takip edilmiş-
tir (American School Counselor As-
sociation, 2012). Bu model ilgili alan 
yazında geniş bir kabul görmektedir. 
Hazırlık geniş bir kaynak taramasına 
(örneğin, American School Coun-
selor Association, 2012; Gysbers & 
Henderson, 2001, 2012; Hatipoğ-
lu, 2010; Johnson, 2000; Myrick, 
1997; Nazlı , 2014a, b, c; Özyürek, 
2010a, b; Whiston & Quinby, 2009; 

Tablo 1:  Okul psikolojik danışmanlığı ulusal standartlarındaki görevler ve bu görevlerin 
yapılması için gerekli işlemler.

Okul psikolojik 
danışmanlığı 

görevleri
İşlemler

1. Okul psikolojik 
danışmanlığı 
programının 
geliştirilmesi

- Öğrencilerin akademik, kariyer ve kişisel-sosyal 
gereksinimlerini belirlemek 
- Programın amaç ve vizyonunu belirlemek
- Okul psikolojik danışmanlığı programı yıllık çalışma 
takvimi geliştirmek
- Sınıf rehberliği programları geliştirmek

2. Temel okul 
psikolojik danışmanlığı 
eğitim programının 
uygulanması,

- Sınıf rehberliği programları uygulamak
- Grup etkinliklerinin yürütülmesinde liderlik yapmak

3. Öğrencilerin kendi 
gelişimlerine yönelik 
bireysel planlamalar 
yapmalarına yardım 
etmek

- Kariyer planlama ile ilgili portfolyo dosyası hazırlamak
- Öğrencinin gelişimine yönelik görüşmeler yapmak
- Öğrencilerin gelişimine yardım etmek için ilgili kişilerle 
görüşmek

4. Müdahale hizmetleri 
sunmak

- Kritik yaşam olayları yaşayan öğrencilere yardım etmek
- Kritik yaşam olayları yaşandığında okul ve topluma 
yönelik olarak alanında liderlik yapmak

5. Öğrencilere dolaylı 
hizmetler sunmak

- Öğrencileri ilgili kurumlara sevk etmek
- Konsültasyon/müşavirlik yapmak
- İlgililerle işbirliği yapmak 

6. Okul psikolojik 
danışmanlığı 
programını 
değerlendirmek 

- Okul psikolojik danışmanlığı programının sonuçları ile 
ilgili bulgular elde etmek
- Okul psikolojik danışmanlığı programını düzeltmek

Whiston & Sexton, 1998; Yerin Gü-
neri, Büyükgöze Kavas, & Koyde-
mir, 2007) ve Aydın, İstanbul, İzmir 
ve Manisa illerindeki okullarda yü-
rütülen kapsamlı gelişimsel model 
ile ilgili uygulama çalışmalarına (Öz-
yürek, Çalışkan, & Türkoğlu, 2015; 
Özyürek, Sanal, Çelikkıran, Dincel, 
& Gölcük, 2013; Özyürek, Tüfeköz-
demir Sarıoğlu, Özgeday, Kayalar, 
Bostancı, & Üstüner, 2013; Özyü-
rek, Tüfeközdemir Sarıoğlu, Özge-
day, Akçay, Bostancı, & Üstüner, 
2014; Şimşek, Özyürek, & Türkoğlu, 
2016) dayalıdır. Buna göre, stan-
dartlardaki görevler ve işlemler Tablo 
1’de belirtilmiştir:

Bu görevler ve okul psikolojik 
danışmanlarının yapacakları işlem-
ler doğrultusunda başarım ölçütleri 
de belirlenmiştir. Standartların be-
lirlenmesi sırasında, sonraki yıllarda 
Türkiye’de yararlanılabilecek yeni 
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kavramların tanımları da yapılmıştır. 
Örneğin bunlardan birkaçı şunlardır:
• Okul psikolojik danışmanlığı 

programı yıllık çalışma takvimi
• Okul psikolojik danışmanlığı 

programı
• Okul psikolojik danışmanlığı 

programını değerlendirme
• Öğrencinin bireysel planını ge-

liştirme ve destekleme
• Portfolyo dosyası
• Rehberlik saatleri haftalık prog-

ramı
• Sınıf rehberliği
• Sınıf rehberliği haftalık programı
• Temel okul psikolojik danış-

manlığı eğitim programı

Belirlenen bu standartlar, gö-
revler, işlemler, başarım ölçütleri, 
tanımlar, vb. Türkiye genelinde Mes-
leki Yeterlilik Kurumu ve Türk PDR-
DER tarafından paylaşıma açılmış ve 
bakanlıklar, sivil toplum kuruluşları, 
psikolojik danışma ve rehberlik ana-
bilim dalı kurulları, öğretim üyeleri 
ve psikolojik danışmanlar tarafından 

gelen geribildirimler bu makale ya-
zarları ve F. Bilge tarafından incelen-
miştir. Yapılan çalışma sonucunda 
225 sayfalık bir değerlendirme ra-
poru yazılmış ve gelen geribildirimler 
doğrultusunda Ulusal Standartlar 
revize edilmiştir.

Yapılacak yeni çalışmalar için 
öneriler

Okul psikolojik danışmanlı-
ğı ulusal standartları ile Hasan Tan 
(Tan, 1962) ve Feriha Baymur (Bay-
mur, 1971) hocalarımız tarafından 
Türkiye’ye tanıtılan “öğrenci kişilik 
hizmetleri”, “rehberliğin çeşitleri” ve 
“rehberlik servisleri” gibi kavramlara 
dayalı olan ve kökeni 1920’li yıllara 
kadar dayanan kavramsallaştırma 
kullanılmaktaydı. Bu kavramsallaş-
tırma yerini kapsamlı-gelişimsel mo-
delde kullanılan kavramsallaştırmaya 
bırakmıştır. Dolayısıyla, standartları 
belirleme çalışmasında günümüz 
kavramsallaştırması esas alınmıştır. 
Böylece, Türkiye’deki okul psikolojik 
danışmanlığı program yönetiminin 
daha işlevsel biçimde yapılacağı ya 
da öğrencilere sağlanan ruh sağlığı 

Soldan sağa fotoğraftakiler: Filiz Bilge, Ragıp Özyürek, Meliha Tuzgöl Dost, Beyza Tanzi, Ebru Okul ve Ali Aydın.

hizmetlerinin daha iyi verilebilece-
ği düşünülmektedir. Okul psikolojik 
danışmanlığı ulusal standartlarının 
yayımlanmasının ardından, Milli Eği-
tim Bakanlığı tarafından gerekli de-
ğişikliklerin başlatılacağı umulmak-
tadır. Bu yeni kavramsallaştırmaya 
göre, örneğin, 10 Kasım 2017 tari-
hinde yürürlüğe giren Rehberlik Hiz-
metleri Yönetmeliğinin değiştirilmesi 
gibi yeni düzenlemelerin yapılması, 
bu düzenlemelerde okul psikolojik 
danışmanlığı ulusal standartlarının 
esas alınmasını ve mezunların reh-
berlik öğretmenliği kadrosu yerine 
psikolojik danışman kadrosunda is-
tihdam edilmesini arzu etmekteyiz. 
Bunun için Özel Eğitim ve Rehberlik 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü, psiko-
lojik danışman eğitimcileri ve alan 
uzmanlarından bir ekip oluşturarak 
yeni yönetmelik hazırlıklarını başla-
tabilir. Yönetmeliğin yeni adı “Okul 
Psikolojik Danışmanlığı Program 
Yönetimi Yönetmeliği” şeklinde 
değiştirilebilir. Psikolojik danışman 
unvanının ihdas edilmesi ve Devlet 
Personel Daire Başkanlığı “I sayılı 
cetvel hizmet sınıfları itibariyle unvan 

Ragıp Özyürek - Meliha Tuzgöl Dost - Psk. Dan. Ebru Okul - Psk. Dan. Beyza Tanzi - Psk. Dan. Ali Aydın
Okul Psikolojik Danışmanlığı Ulusal Standartları: Hazırlık Süreci ve İleride Yapılacak Çalışmalar İçin Öneriler
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veya aylık alınan derecelere göre 
ek göstergeler”inde bu unvanın ta-
nımlanması amacıyla MEB, Çalışma 
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı  ya da 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
tarafından Başbakanlığa başvuru-
labilir. Bu unvanın tanımlanmasının 
ardından, Talim ve Terbiye Kurulu 
Başkanlığı tarafından PDR mezunla-
rının rehberlik öğretmenliği kadrosu 
yerine psikolojik danışman kadrosu-
na atanması için çalışma yapılabilir.

Ulusal standartların belirlen-
mesinden sonraki aşamada ise 
psikolojik danışman, okul psikolojik 
danışmanı ve kariyer psikolojik da-
nışmanı mesleki yeterlilik belirlenme-
si gerekecektir. Yeterlilikler belirlen-
dikten sonra bu yeterliliklere uygun 
sınav sorularının hazırlanması gerek-
lidir. Muhtemelen üniversitelerde ku-
rulmuş olacak olan sınav merkezleri, 
bu yeterlilik sınavlarını yapacaktır. 
Kuşkusuz, yeterlik sınavlarının so-
rularının hazırlanmasında Türk PDR-
DER’in ya da psikolojik danışman 
eğitimcilerinin etkin bir rol alacağı 
aşikardır. Bu aşamalara gelmeden 
önce psikolojik danışman eğitimcile-
rinin biraraya gelip, başta uygulama-
lı dersler (bireyle psikolojik danışma 
uygulaması, okullarda PDR uygu-
lamaları, grupla psikolojik danışma 
uygulaması gibi) olmak üzere, ders 
programlarının standartlarını oluştur-
maları, PDR programlarının akredite 
olması gibi çalışmalara başlanması 
gerekecektir. Meslektaşlarımızın aynı 
özveriyi göstererek çalışacaklarına 
inanıyoruz.  
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Bilindiği gibi psikolojik danışmanların Türk Psikolojik Danışma ve Reh-
berlik Derneği’ne (Türk PDR-DER) üyelik başvuruları ve düzenlenen 
etkinliklere katılımları çok yoğun olmamaktadır. Öte yandan, okullarda 

rehberlik öğretmeni kadrosunda görev yapmakta olan psikolojik danışman-
lar mesleki alanla ilgili bir hayli sıkıntı da yaşamaktadırlar. Önceki çalışma-
larda (örneğin, Ceyhan, 2000; Hatipoğlu, 2010; Korkut, 2007; Şen, 2003, 
2006; Yerin Güneri, Büyükgöze Kavas, ve Koydemir, 2007; Yiyit, 2001; Yur-
tal, 2007) bu sıkıntılar ya da psikolojik danışmanların durumları bir ölçüde 
yansıtılmıştır. Ancak bu araştırmada bir ölçüde farklı olarak, rehberlik öğret-
menliği kadrosuna görev yapan psikolojik danışmanların Türk PDR-DER’in 
çalışmalarıyla ilgili bakış açılarını yansıtmak, okurlara ve Türk PDR-DER yö-
netimlerine bir fikir vermek amaçlanmıştır. 

Yöntem
Katılımcılar

Katılımcılar İzmir ilinde rehberlik 
öğretmenliği kadrosunda görev yap-
makta olan psikolojik danışmanlardır. 
Bu araştırma daha büyük bir proje-
nin parçası olduğu için bu psikolojik 
danışmanlara farklı ölçek ve anket-
ler de uygulanmıştır. Ölçek ve diğer 
anketlerdeki madde sayıları fazla 
olduğu için psikolojik danışmanların 
tek seferde, bütün maddeleri yanıtla-
malarının zor olacağı düşünülerek, iki 

farklı psikolojik danışman grubuna bu 
uygulamalar yapılmıştır. Her iki grup-
taki psikolojik danışmanların sayısı 
da 150’dir. Psikolojik danışmanların 
demografik özellikleri ile ilgili bilgiler 
Tablo 1’de belirtilmiştir. 

 Birinci gruptaki psikolojik da-
nışmanların yaş ortalamaları 32,17, 
standart sapmaları 6,42, ikinci 
gruptakilerin ise sırasıyla, 35,20 ve 
7,29’dur. Birinci grubun rehber öğ-
retmen unvanı ile çalışma süresi or-
talaması 8,22 ve standart sapması 

m a k a l e
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6,09 (genişlik 0 – 37 arasında) iken 
ikinci gruptakilerin bu değerleri sırası 
ile 10,84 ve 6,59‘dur (genişlik 1 – 27 
arasında). Birinci grupta 90 (%60) 
kadın, 60 (%40) erkek, ikinci grup-
ta 100 (%66,2) kadın ve 50 (%33,0) 
erkek psikolojik danışman vardır. 
Birinci gruptakilerin hepsi lisans me-
zunu iken, ikinci gruptakilerin 124’ü 
(%82,1) lisans, altısı (%4,0) yüksek 
lisans öğrencisi ve 20’si (%13,2) 
yüksek lisans mezunudur. Her iki 
örneklemde de doktora öğrencisi ya 
da doktora mezunu psikolojik danış-
man bulunmamaktadır. Birinci grup-
taki psikolojik danışmanların 144’ü 
(%96), ikinci gruptakilerin ise 141‘i 
(%93,4) devlet okulunda, diğerleri 
ise özel okullarda görev yapmakta-
dırlar.

Tablo 2’de ise psikolojik danış-
manların çoğunlukla ilk ve ortaokul-
larda görev yaptıkları anlaşılmaktadır.

 Ölçme araçları
Her iki örneklemdeki katılımcı-

lara “Kişisel Bilgi Anketi” başlıklı an-
ket uygulanmıştır. Ancak bu proje 
daha kapsamlı olduğu için bu ma-
kaleyle ilgili olmayan başka konu-
larda da ölçme araçları aynı zaman-
da uygulanmıştır. Anket maddeleri, 
bu makalenin “Katılımcılar” kısmı ile 
“Bulgular ve Tartışma” bölümün-
deki tablolarda belirtilmektedir. 
Maddelerin bazılarında psikolojik 

Tablo 1:   Birinci ve ikinci örneklemdeki psikolojik danışmanların demografik özellikleri ve rehberlik öğretmenliği kadrosuyla ilgili çalışma 
sürelerinin betimsel istatistikleri.

Örneklem: Birinci Örneklem N = 150 İkinci Örneklem N = 150

Cinsiyet K = 90 (%60,0)     E= 60 (%40,0) K = 100 (%66,2)     E= 50 (%33,0)

Betimsel istatistikler: AO Ss Ortanca En küçük - 
en büyük AO Ss Ortanca En küçük - 

en büyük

Yaş 32,17 6,42 31,00 22 - 62 35,20 7,29 33,00 22 - 57

Rehberlik öğretmeni 
kadrosunda çalışma 
süresi

8,22 6,09 7,00 0 - 37 10,84 6,59 10,00 1 - 27

Çalışılan okulda kaç 
yıldır rehberlik öğretmeni 
kadrosunda çalışıldığı

2,77 2,57 2,00 0 - 17 4,27 3,71 3,00 1 - 19

Tablo 2:  Psikolojik danışmanların çalıştıkları okul düzey ve türlerine göre frekans ve yüzdeleri.

Örneklem: Birinci Örneklem N = 150 İkinci Örneklem N = 150

Şu anda çalıştığınız okul

f % f %

İlkokul 47 31,3 39 25,8

Ortaokul 55 36,7 70 46,4

Genel Lise 6 4,0 5 3,3

Meslek Lisesi 19 12,7 12 7,9

Anadolu Lisesi 17 11,3 19 12,6

Başka 6 4,0 5 1,0
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Tablo 3:   Psikolojik danışmanların okullarındaki çalışma ortamlarına ilişkin betimleyici istatistikler.

Örneklem: Birinci Örneklem N = 150 İkinci Örneklem N = 150

Şu anda diğer okullarda da 
görev yapıyor musunuz? Evet = 2 (%1,3)     Hayır = 147 (%98,0) Evet = 3 (%2,0)     Hayır = 147 (%97,4)

Betimsel istatistikler: AO Ss Ortanca En küçük 
- en büyük AO Ss Ortanca En küçük 

- en büyük

Eğer diğer okullarda görev 
yapıyorsanız, kaç tane okulda 
görevlisiniz? 
n1;2 = 3

1,67 ,58 2,00 1 - 2 1,33 ,58 1,00 1 - 2

Görev yaptığınız okulun 
yaklaşık mevcudu   
n1 = 146; n2 = 147

512,72 340,28 415,00 110 - 1800 608,61 354,84 580 80 - 2000

Okulunuzdaki sınıf-şube sayısı   
n1 = 145; n2 = 146 19,64 11,01 17,00 5 - 60 22,54 10,26 21,00 3 - 50

Okulunuzdaki şubelerin 
ortalama öğrenci sayısı   
n1 = 145; n2 = 146

25,61 5,94 25,00 8 - 46 26,00 6,05 25,00 3 - 51

Okulunuzdaki rehber 
öğretmen sayısı, siz dahil       
n1 = 146; n2 = 147

1,55 1,10 1,00 1 - 8 1,72 ,75 2,00 1 - 4

danışmanların birden fazla seçenek 
işaretlemesi söz konusudur. Bu ne-
denle, bu maddelerde toplamda N 
değeri 150 ya da yüzdelik değerler 
%100 olmamıştır. Yine bazı mad-
delerde de psikolojik danışmanlar 
muhtemelen ilgi duymadıkları için 
işaretleme sayısı 150’nin çok altın-
da kalmıştır.

Bulgular ve Tartışma
Elde edilen bulgular tablolarda 

her iki katılımcı grubuna göre ayrı ayrı 
verilmiştir. Böylece bulgularda büyük 
bir benzerlik olduğu anlaşılmıştır. Bu 
bulgular verildikten sonra ilgili araştır-
malardan da yararlanarak tartışmaya 
yer verilmiştir.

Tablo 3’te psikolojik danışman-
ların okullarındaki çalışma ortamları-
na ilişkin betimleyici istatistikler bu-
lunmaktadır.

Psikolojik danışmanların birden 
fazla okulda görevlendirilenlerin sa-
yısının çok az olması sevindirici bir 
durumdur. Çünkü görevlendirmeler 
okul psikolojik danışmanlığı hizmet-
lerinin kalitesini düşüren bir uygula-
madır. Ayrıca, psikolojik danışmanlar 

da zorluklar yaşamaktadırlar (Dağ ve 
ark., 2009).

Görevli rehber öğretmen sa-
yısının ortalaması ise ikinin altında 
kalmıştır. MEB (2017) tarafından ya-
yımlanan eğitim kurumlarındaki farklı 
kademelere ilişkin rehberlik öğret-
meni norm kadro yönetmeliğinde, 
okuldaki öğrenci sayısının 500 ve 
üzerinde olması koşuluyla ikinci reh-
berlik öğretmeni normunun verileceği 
belirtilmiştir. Her iki katılımcı grup için 
de okul mevcudu 500 üzerinde ol-
duğuna göre, okullardaki psikolojik 
danışman sayısının belirli ölçüde ar-
tırılması yararlı olacaktır. 

Tablo 3’de görüldüğü gibi, arit-
metik ortalama ile ortanca değer 
arasında bazen belirgin farklılıklar 
bulunmaktadır ya da frekansların ge-
nişliği fazladır. Bu farklılıklar, okullarda 
psikolojik danışmanların çalıştıkları 
koşullar bakımından bir standart ol-
madığını akla getirmektedir. 

 Tablo 4’te psikolojik danışman-
ların Türk PDR-DER’e üyelikleri ve 
mesleki gelişim gereksinimleriyle ilgili 
sorulara verdikleri yanıtları frekans ve 
yüzdeleri bulunmaktadır. Psikolojik 

danışmanların yaklaşık %80’i Türk 
PDR-DER’e üye olmadıklarını belirt-
miş, düzenlenen etkinliklere ise çok 
az katıldıkları ve çalışmalar yapılırken 
görev üstlenmedikleri belirlenmiştir. 
Psikolojik danışmanların Türk PDR-
DER konusunda ne yazık ki oldukça 
uzak oldukları söylenebilir. Bu bulgu, 
rehberlik öğretmenliği kadrosundaki 
psikolojik danışmanlar için okul psi-
kolojik danışmanlığı ile ilgili yoğun 
çalışmalar yapılması gerektiğini akla 
getirmektedir. Özellikle psikolojik da-
nışmanların yarısına yakın bir kesimi 
hiçbir zaman süpervizyon almadığını 
söylediğine göre, süpervizyon konu-
suna ağırlık verilebilir. Türk PDR-DER 
olarak süpervizyon çalışmalarının 
nasıl düzenleneceği konusunda D. 
Özyürek’in (2009) önerileri oldukça 
yararlı olabilir. 

Okul psikolojik danışmanlığı gö-
revlerini yürüten bu psikolojik danış-
manların %60’dan fazlası “İşlerinizi 
yürütürken kendinizi engelleniyor ola-
rak hissediyor musunuz?” şeklinde-
ki soruya evet ya da kısmen yanıtını 
vermiştir. Engellenme yaşantısı özel-
likle acemi psikolojik danışmanlar için 

Aliye Işık Tokmak - Ragıp Özyürek  |  Psikolojik Danışmanların Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği’ne 
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Tablo 4:   Psikolojik danışmanların Türk PDR-DER’e üyelikleri ve mesleki gelişim gereksinimleriyle ilgili sorulara verdikleri yanıtların frekans ve 
yüzdeleri. 

Örneklem: Birinci Örneklem N = 150 İkinci Örneklem N = 150

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneğine üye misiniz?

f % f %

Evet 27 18,0 31 20,5

Hayır 122 81,3 117 77,5

Eğer bu derneğe üye iseniz, dernek ya da varsa, ilinizdeki şubenin düzenlemiş 
olduğu etkinliklere ne sıklıkla katılıyorsunuz?

Hiçbir zaman 18 12,0 38 25,2

Ara sıra 17 11,3 37 24,5

Sık sık 2 1,3 2 1,3

Her zaman 0 0 0 0

Bu dernekte hiç görev aldınız mı?

Evet 4 2,7 3 2,0

Hayır 55 36,7 97 64,2

Okul psikolojik danışmanlığı ile ilgili olarak yüz yüze ya da telefonla süpervizyon 
alıyor musunuz?

Hiçbir zaman 81 54,0 75 49,7

Haftalık olarak 4 2,7 8 5,3

Aylık olarak 25 16,7 14 9,3

Yıllık olarak 8 5,3 7 4,6

Eğer süpervizyon alıyorsanız, bunu kimlerden aldığınızı işaretleyiniz

Kendimden deneyimli meslektaşlardan 41 27,3 50 33,1

Akranım sayılabilecek meslektaşlarımdan 44 29,3 37 24,5

Okul psikolojik danışmanlığı ile ilgili işinizi yaparken, kendinizi engelleniyor olarak 
hissediyor musunuz?

Evet 30 20,0 26 17,2

Hayır 61 40,7 43 28,5

Kısmen 59 39,3 78 51,7

söz konusu olabilir. Özellikle çalıştığı 
okulda yeni olan acemi psikolojik da-
nışmanlar bu duyguyu daha çok his-
sedebilirler (Bakioğlu ve Asyalı, 2005; 
Yerin Güneri, Büyükgöze Kavas ve 
Koydemir, 2007). Tablo 1’de bu kad-
roda çalışma sürelerinin ortalama-
sı 7-8 yıl civarında, görev yaptıkları 
okuldaki çalışma süreleri ortalaması 
ise 3-4 civarında bulunmuştur. Bu 
istatistikler katılımcıların yeterince de-
neyimli olmayan psikolojik danışman-
lardan oluştuğunu akla getirmektedir. 
Ancak yine de engellenmişlikle ilgili 
bu bulguların tüm psikolojik danış-

manlar için geçerli olabileceği akılda 
tutulmalıdır. Özellikle yeni mezun ol-
muş psikolojik danışmanların ilk altı 
aylarında mentör psikolojik danışma-
na ve bir süpervizöre gereksinimleri 
olduğu açıktır.

Rehberlik öğretmenliği kad-
rosunda çalışan bu psikolojik da-
nışmanlar (n = 60) “Eğer kendinizi 
engellenmiş hissediyorsanız, bu-
nun nedenlerini belirtebilir misiniz?” 
sorusuna en çok “okul yönetiminin 
politikaları” “yönetimin tutumu”, “öğ-
retmenlerin rehberliğin önemini kav-
ramamış olmaları”, “öğretmenlerin 

işini artıran kişiler olarak görülme-
miz”, “idare ve öğretmenlerin mucize 
yaratacakmışız şeklindeki beklenti-
leri” şeklindeki ifadeleri yazmışlardır. 
Bakioğlu ve Asyalı (2005) da acemi 
psikolojik danışmanların özellikle okul 
yönetiminden çok şikayetçi oldukları-
nı bulmuşlardır.  

Sonuç ve öneriler
Ne yazık ki okul psikolojik danış-

manlığı görevlerini yürüten meslek-
taşlarımızın işlerini daha etkili biçimde 
yapabilmeleri için kendilerine yeterli 
desteğin sağlanamadığı söylenebilir. 
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Her ne kadar bu makalede ele alınan 
araştırma bulguları kapsamlı olmasa 
da psikolojik danışmanların mesleki 
çalışma alanına yönelik önemli ge-
reksinimleri olduğu açıktır. Bundan 
sonraki zamanlarda psikolojik danış-
man eğitimcilerinin ve MEB bürokrat-
larının konuya daha çok ilgi duymala-
rının gereği açıkça görülebilmektedir. 
Psikolojik danışman eğitimcileri ko-
nunun daha çok araştırılması teşvik 
ederken, MEB bürokratlarının ise 
okul psikolojik danışmanlığı hizmet-
lerinin daha nitelikli hale gelmesi için 
gayret göstermesi yararlı olacaktır.
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