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Türk PDR-DER İzmir Şubesi Mesajı 
  Psk. Dan. Tolga Nasuh ARAN 

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği 
İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı 

 
 

 

Değerli Meslektaşlarım Merhaba,  

Geçtiğimiz yıl Şube Başkanları Toplantısında alınan karar doğrultusunda PDR mesleğinin alt çalışma 

alanları ile ilgili çalışma komisyonları kurulmasına karar verildi. Bu doğrultuda İzmir Şube Yönetim Kurulu 

11.06.2012 tarihinde toplanarak  Okul Psikolojik Danışmanları Komisyonunun kurulmasına karar vermiştir. 

Kurul üyeliklerine Ege Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ragıp Özyürek, Dokuz Eylül 

Üniversitesi PDR Ana Bilim Dalı  Öğretim Üyesi Doç. Dr. Diğdem Müge Siyez, Özel Çakabey Okulları Psikolojik 

Danışman Dr. Funda Akkoç, Psikolojik Danışman Halil İbrahim Duran, Ergenekon İlköğretim Okulu Psikolojik 

Danışmanı Pürnur Tutucu,  Atatürk Lisesi Psikolojik Danışmanı İlkay Uysal, Selçuk İMKB Lisesi Psikolojik 

Danışmanı Mustafa Köseoğlu seçilmişlerdir. Komisyonun başkanlığına sayın hocamız Prof. Dr. Ragıp Özyürek 

getirilmiştir. Şahsımın da katıldığı toplantılar düzenlemişler, çeşitli ziyaretler gerçekleştirmişler ve 

mesleğimizin en önemli alanlarından okul psikolojik danışmanlığı komisyonumuzu tanıtmaya çalışmışlardır. 

Bu amaçla da tamamen kendi inisiyatifleriyle de  bu e-bülteni çıkarmaya karar vermişlerdir.  

Türk PDR-DER İzmir Şubesi Yönetim Kurulu olarak alt alanlarımızla ilgili çalışma gruplarının kurulması 

için bir çağrı yapıyorum. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Psikolojik Danışmanları Komisyonu, Psikolojik 

Danışmanlar Eğitimcileri ve Süpervizyonu Komisyonu, Ruh Sağlığı Psikolojik Danışmanları komisyonu vb. 

komisyonlar kurmaya ne dersiniz? 

Bir duyuru da bulunmak istiyorum. 25 Nisan 2013 tarihinde Şubemizin de düzenleme kurulunda olduğu 

4. Ulusal İzmir’in Renkleri Resim Yarışması Ödül Töreni var. Derneğimizin sanatla iç içe olduğu, sanata ve 

sanatçıya önem veren bir dernek olduğunu geniş kitlelere yine duyurmaya çalışacağız. Mesleğimizin 

temsilcileri de bir dizi etkinliklerle bu organizasyonda yer alacaklardır. Tabii ki yazılı ve görsel basın aracılığıyla 

derneğimizi ve mesleğimizi anlatma fırsatını yine  bulacağız.  

Geçtiğimiz yıl Dokuz Eylül Üniversitesi PDR Öğrencileriyle beşincisini yaptığımız ve gelenekselleşen “PDR 

Kariyer Tercihleri Paneli”nin altıncısını Ege Üniversitesi PDR Kulubü’yle yapmayı planlıyoruz.  

21. Yüzyılın mesleği nelerdir diye sorsalar mesleğimizi ilk sırada sayabilirim. Savaşlar, depremler, 

felaketler olduğu sürece boşanmalar, evlilik sorunları, okul sorunları oldukça yani kısacası insanoğlu var 

olduğu sürece mesleğimiz var olacaktır. Sistemin iyileştiricisi olarak gördüğüm mesleğimizin en temel 

sorunlarından birisi mesleki tanımı ve meslek yasa tasarımızın olmamasıdır. Doğal olarak meslek tanımı dahi 

olmayan bir mesleğin odalaşması da söz konusu değil. Alt alanlarımızın kabul görmemesinin de sebebi bu 

mesleki tanımın eksikliğidir. Bu ayın sonunda bir kampanya düzenleyerek, iktidar milletvekillerine e-posta ve 

posta yoluyla ortak bir metin göndermeyi ve bu metinde meslek yasamızın çıkmasını talep edeceğiz. 

Mücadele edeceğiz, başka yolu yok. Alanımızın, mesleğimizin çok ciddi sorunları var. Bu sorunları ancak ve 

ancak birlikte çalışarak çözebiliriz. Gelin hep beraber TBMM üyelerine e-posta gönderelim. Meslek yasa 

tasarımızı http://www.pdr.org.tr web sitemizden indirebilirsiniz. Meslek yasamızın TBMM’de tekrar 

görüşülmesi ve yasamızın çıkarılması oldukça önemli bir konudur. Birçok meselenin çözümü yasal 

düzenlemelerdir. Elbette buna göre kurulacak meslek odamızdır. Mesleki, etik konuların değerlendirmesini 

yapacak kendi öz örgütlülüğümüz aslında tüm bu sorunların çözümüdür. Aslında tüm bunlar kanun koyucular 

tarafından hukuksal olarak sınırları çizilmemiş mesleğimizin doğum sancılarıdır. Mesleğimizi ve derneğimizi 

sahiplenmeye devam edin! Desteklerinizi bekliyoruz. 

Dernegin Mesajı 
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Türk PDR-DER İzmir Şubesi  
Okul Psikolojik Danışmanlığı Komisyonu Kuruluş Amacı 

Prof. Dr. Ragıp ÖZYÜREK 
Türk PDR-DER İzmir Şubesi Okul Psikolojik Danışmanlığı Komisyonu Başkanı  

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik AD 

 

 

Değerli Psikolojik Danışmanlar, 

Bilindiği gibi, okul psikolojik danışmanlığı, psikolojik danışma alanındaki uzmanlık dallarından 

birisidir. Geçtiğimiz 2012 yılında, İzmir ilinde çalışan psikolojik danışmanların önemli bir kesimi okullarda 

çalıştığı için Şubemizde bu uzmanlık dalında çalışmalar yapmak üzere bir komisyon oluşturmaya karar 

verdik ve Şube Yönetim Kurulumuz da bu isteğimizi destekledi. 

Komisyonun belli başlı iki amacı bulunmaktadır. Birinci amaç, okullardaki PDR hizmetlerinin gelişmesi ve 

niteliğinin yükselmesi için çalışmaktır. İkinci amaç, okullarda rehber öğretmen kadrosunda çalışan ve 

okul psikolojik danışmanlığı görevini yürüten meslektaşlarımızın özlük haklarını geliştirmek ve 

ilerletmektir. Psikolojik Danışmanların okullarda yaptığı örnek çalışmaları ortaya çıkarmak, paylaşmak ve 

örnek çalışma ve projelerin yaygınlaşmasını sağlayarak mesleki değerimizi arttırmak amaçlanmıştır. 

 Komisyon üyeleri olarak, şimdiye kadar altı toplantı yaptık ve bu ilk e-bültenimizi çıkarmayı 

başardık. Komisyonun amaçlarına ulaşabilmek için yapabileceğimiz çalışmalar arasında, en somut 

olanlardan birisi Komisyon tarafından bir e-bülten hazırlanmasıdır. Toplantılarımız sırasında, bu e-

bültenlerin içeriğinin nasıl olması gerektiği ele alındı. Kapsamda, okul psikolojik danışmanlığı ile ilgili 

yazıların yer alması, akademisyenler kadar yazıların rehber öğretmen kadrosunda çalışan psikolojik 

danışmanlardan da alınması düşüncesi ortaya çıktı. Özellikle alanda çalışan bu meslektaşlarımızın örnek 

çalışmalarını tanıtmanın yararlı olacağı düşünüldü. Aynı zamanda İzmir İl Milli Eğitim ve ilçe 

müdürlüklerindeki okul psikolojik danışmanlığı ile ilgili yetkililerin ve PDR öğrencilerinin de yazılarının 

yayımlanması fikri doğdu. İlk sayıda bu düşüncelerin örneklerini görebilirsiniz. 

 Toplantılar sırasında, diğer somut çalışmalar arasında okullarda çalışan psikolojik danışmanların 

kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamak için sempozyumlar, seminerler hatta kongre organizasyonları 

yapılabileceği düşünüldü. Özellikle diğer şubelerin de oluşturabileceği okul psikolojik danışmanlığı 

komisyonları sayesinde, bu çalışmalar ulusal organizasyonlara dönüştürülebilir. Kongre ve seminerlerin 

ilerlemesi de okul psikolojik danışmanlığı alanında ulusal bir derginin çıkarılmasına, hatta ulusal bir okul 

psikolojik danışmanlığı derneğinin kurulmasına katkı sağlayabilir. Nitekim Genel Merkezde de bir okul 

psikolojik danışmanlığı komisyonu kurulmuştur ve benzer nitelikteki çalışmalar bu komisyondaki üyeler 

tarafından da yürütülebilir. 

 Bu ilk e-bültenin hazırlanmasında birçok kişinin katkısı olmuştur. Başta yazarlar ve komisyon 

üyelerimiz olmak üzere, emeği geçen meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Diğer sayılar ve 

çalışmalarımız için de destek ve önerilerinizi bekliyoruz…  

 

Editörden 
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MESLEK ÜNVANININ KAZANILMASINDA YOL HARİTASI 

Psk. Dan. Hüseyin ŞEN 
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği 

Genel Başkan Yardımcısı  

 

 

Üniversitelerimizde Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında lisans, lisansüstü ve doktora düzeyinde 

eğitim verilerek öğrenciler mezun edilmesine ve ülkemizin çeşitli kurumlarında Psikolojik Danışma ve 

Rehberlik hizmetlerinin yaklaşık 60 yılı aşan geçmişi olmasına rağmen bu alandan mezun olanların 

kendilerini tanımlayacak ünvan sorunu tüm girişimlere rağmen çözülememiştir.  

Unvan, formal ya da informal bir eğitim sonrası kazanılan ve yetkili kurullarca onanmış bir işi yapabilme 

hakkını sağlayan bir durumdur. 

Akademik açıdan çözülemeyen ünvan sorunu kendisini uygulamada da hissettirmiş, mezunların yaygın 

olarak istihdam edildikleri Milli Eğitim Bakanlığı’nda bugüne kadar Eğitim Uzmanı, Eğitim Uzman 

Yardımcısı Rehber Uzman, Rehber Danışman ve Rehber Öğretmen olarak tanımlanmış; yeni istihdam 

alanı olan kurumlarda da psikolojik danışman ve rehber öğretmen, rehberlik ve psikolojik danışma 

uzmanı/öğretmeni gibi yeni (!) unvanlar eklenmiştir. Unvanlardan da anlaşılacağı gibi bu unvanlar alan 

mezunlarını tanımlamadığı gibi, mezunlara verilen çıkış ya da diplomalara yazılan bölüm/anabilim dalı 

adlarıyla da uyuşmamaktadır. Halbuki çalışanların ünvanları kişinin yaptığı işin içeriğini yansıtmalıdır. Bu 

nedenle de yapılan iş ve unvanlar üçüncü şahıslar üzerinde farklı çağrışımlar uyandırmamalıdır.  

Tüm sorunların yaşanmasında formal anlamda Yükseköğretim Kurulu’nun önemli payı olduğu açıktır. 

Yürütme Kurulu’nun 29.12.1989 tarih ve 85.57.2070 ile 01.03.1991 tarih ve 91.9.267 sayılı kararlarında 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik mezunlarının “rehber öğretmen” unvanını kullanmalarına ilişkin kararı, 

bu alandaki en önemli açmazlardan biridir. Bu ünvan Psikolojik Danışma ve Rehberlik mezunlarını 

tanımlamamaktadır, çünkü bu ünvan bir öğretmenlik rolünü tanımlamaktadır. “Rehber öğretmen”lik 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik mezunlarının niteliğini yansıtmadığı gibi, yaptıkları işi de 

içermemektedir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik mezunları öğretmenlik formasyonuyla değil, bireyin 

kendisini gerçekleştirmesi yardımında bulunacak bir formasyonla mezun olmaktadırlar. En önemlisi de 

öğretmenlik yapmamalarına ve öğretmen olmamalarına rağmen “rehber öğretmen”lik unvanı, Psikolojik 

Danışma ve Rehberlik mezunlarının elini ayağını bağlamakta, Milli Eğitim Bakanlığı dışındaki kurumlarda 

çalışmalarının önünü kesmektedir. Oysa Psikolojik Danışma ve Rehberlik mezunlarına insanın olduğu her 

birimde (sağlık, adalet, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler, emniyet, silahlı kuvvetler, diyanet vb.) ihtiyaç 

vardır. 

Ülkemizde de alan mezunlarına verilecek unvan konusu yıllarca tartışıla gelmiştir. PDR alanının ortaya 

çıktığı ve kendisini en çok geliştirdiği ülke olan Amerika Birleşik Devletleri’nde bu alan mezunlarına 

“counselor” unvanı verilmektedir. Anabilim dallarımızın kabul ettiği ve ülke alan yazınında yer alan 

unvan “counselor”un karşılığı olan “psikolojik danışman” unvanıdır. Konu, iki yılda bir yapılan Ulusal PDR 

Kongrelerinden 1993 yılında Hacettepe Üniversitesi, 1999 yılında da Gazi Üniversitesi işbirliğinde yapılan 

kongrelerde de tartışılarak oylanmış ve alan mezunlarına “psikolojik danışman” unvanının verilmesi 

kararlaştırılmıştır.  

Yol Haritamız 
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Ünvan Sorununu Nasıl Çözebiliriz? 

Bu konuda en önemli görev, ortak bir mesleki kimlik geliştirmeye yönelik olarak meslek elemanını 

yetiştiren PDR anabilim dallarına düşmektedir. PDR programları yetiştirdikleri öğrencilerine ilişkin şu 

soruları sormalıdırlar. Nasıl bir mesleki kimlik? Hangi unvan? Hangi yeterlilikler? 

Meslek örgütü olarak alana dair unvanları daha görünür kılınması hedeflemelidir. Özellikle alan 

elemanlarının yoğun katılımını gerçekleştirdiği seminer, sempozyum, kongre, toplantı gibi 

organizasyonlarda bu konuda psikolojik danışman unvanı sıklıkla dillendirilmeli, afiş, broşür, dergi, 

bülten, internet sayfası, logo gibi görünürlük araçlarında yer almasına özen göstermeli; davetli 

konuşmacılar da derneğin tercih ettiği unvanları kullananlardan seçmelidir. 

Unvan sorununa ilişkin diplomatik girişimlerimizi sürdürmeliyiz ki bu konuda da önemli görev 

derneğimize düşmektedir. Diplomatik girişim derken, ülke yönetiminde söz sahibi olan siyasi partiler, 

mesleğimizle ilgili Bakanlıklar ve ilgili genel müdürlükler, TBMM, YÖK, Mesleki Yeterlilik Kurumu, yazılı, 

görsel ve sosyal medya gibi kurum ve kuruluşlar ile sürekli görüşerek, konuya ilişkin yayınlanan yazıları ve 

raporları paylaşarak unvana ilişkin bir algı, kabul ve değişim yaratabilme kastedilmektedir. Bu süreçte 

meslektaşlara ve bize destek olabilecek herkese ve herkesin desteğine ihtiyaç vardır. Adı geçen 

kurumlarda konunun yer bulması, görüşmelerin gerçekleşmesi için sahip olduğumuz kişisel ilişkilerden 

derneği haberdar etmek çok önemli katkıdır. 

190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 10 maddesinde “Bu Kanun 

Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer almayan kadro unvanları kullanılamaz.” denilmektedir. Adı 

geçen Kanun Hükmünde Kararname de “psikolojik danışman” unvanı tanımlanmadığı için, alanın 

mezunları kamu kurumlarında yaptıkları görevleri içermeyen unvanlarla tanımlanmakta ve bu şekilde 

istihdam edilmektedirler. Yaşanan bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve PDR mezunların “psikolojik 

danışman” unvanıyla tanımlanabilmesi için adı geçen Kararname ekinde değişiklik yapılmasına, 

dolayısıyla da Kanun çıkarılmasına gerek vardır.  

Bilindiği gibi hangi programlardan mezun olanların hangi unvanı kullanacaklarını belirleme yetkisi 2547 

Sayılı YÖK kanununun 43. maddesi  “b” bendi gereği YÖK’tedir. Bu madde hükmü “aynı meslek ve bilim 

dallarında, eğitim-öğretim yapan üniversitelerde, eğitim - öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl 

içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların 

aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine; 

öğretmen yetiştiren birimler için belirtilen esasların tespiti Milli Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği yapılarak, 

Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir” şeklindedir. YÖK bu konuda karar verdikten sonra özel ya da resmi 

kurumlar tarafından unvanların kullanılması gerekirken psikolojik danışma ve rehberlik mezunları için 

süreç tersine işlemiştir. Psikolojik danışma ve rehberlik mezunlarının en çok istihdam edildikleri Milli 

Eğitim Bakanlığı, 02.09.1985 tarihinde kabul ederek 2201 Sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayınlanan 

Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinde ilk defa rehber öğretmen unvanı kullanılmıştır.  YÖK ise bu 

konudaki ilk kararını 1989 yılında vermiştir. Yeri gelmişken belirtmek gerekir ki alanımızda birçok kişi 

rehber öğretmen unvanının Milli Eğitim Bakanı Avni AKYOL zamanında kabul edildiği dile getirilmektedir. 

Oysa gerçek durum böyle değildir. Yönetmeliğin kabul edildiği 1985 yılında Milli Eğitim Bakanı Avni 

AKYOL değil, Vehbi DİNÇERLER’dir. 

YÖK düzeyinde yapılacak girişimlerle YÖK’ün almış olduğu kararın değiştirilmesi gerçekleştirilmelidir.  

Bunu YÖK’ün kendiliğinden yapması da mümkün değildir.  
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Ünvanın Değiştirilmesinde Nasıl Bir Yol İzlenebilir? 

1. Unvanın “psikolojik danışman” unvanı olarak değiştirilebilmesi için önce Üniversite Rektörlerinden 

oluşan Üniversiteler Arası Kurul (ÜAK) tarafından görüşülüp kabul edilmesi ve YÖK Genel (Yürütme) 

Kurulu tarafından kabul edilmesi gerekmektedir. 

2. ÜAK’da görüşülebilmesi için kurulun yılda en az iki defa yaptığı olağan toplantısında gündeme 

getirilmesi bunun için de toplantı gündemine alınması gerekmektedir. “ÜAK’un ve Kurula Bağlı 

Komisyonların Çalışma Esasları Yönetmeliği”ne göre toplantı gündemi toplantı öncesinde “Başkan 

tarafından belirlenir (madde 3). Toplantı gününde gündeme madde eklenmesi ise “katılanların salt 

çoğunluğu ile kabul edilir (madde 6). Başkan tarafından belirlenecek gündemde yer almak daha 

ulaşılabilir bir hedef olarak göründüğünden, öneriler bu duruma göre geliştirilmeye devam edecektir.  

3. ÜAK’a başkanlık yapan üniversitenin rektörü ile iletişime geçilerek yapılacak ÜAK toplantısında PDR 

mezunları için psikolojik danışman unvanının görüşülmesinin gündeme alınması teklif edilmelidir. 

ÜAK başkanlık yapan üniversitenin rektörüyle görüşülmesi ve konunun gündeme alınması sürecinde 

ilgili üniversitede bulunan akademisyenlere önemli görev düşmektedir. 

4. Belirlenen gündemin toplantı tarihinden beş gün önce (madde 3), Kurul Üyesi olan Rektörlere 

gönderilmesi gerekmektedir. Gündem gönderildikten sonra yapılması gereken, lisans ve yüksek lisans 

programı olan tüm üniversitelerimizin PDR Anabilim Dalı Başkanlarının kendi rektörleri ile görüşerek 

toplantı öncesinde rektörlerini bilgilendirmek ve talebi desteklemelerini istemektir. 53 üniversitede 

PDR programı olduğu düşünüldüğünde, ÜAK toplantısında yaklaşık olarak % 25’i tarafından 

desteklenen gündem maddesi bir konunun kararlaştırılması olasılığı yüksektir. 

5. Konunun bağlayıcı bir karara dönüşebilmesi için YÖK Genel Kurulu tarafından onaylanması/kabul 

edilmesi gerekmektedir. ÜAK’ın kabul etmesi YÖK Genel Kurulu tarafından kesin kabul edileceği 

anlamına gelmemekle birlikte, ÜAK’ın kabul ettiği bir kararın reddedilme olasılığı da düşüktür. 

Meslek unvanının kazanılmasındaki yol haritasında, tüm meslek elemanlarına görevler düşmektedir. 

Önemli olan mesleğimizin tarihsel geçmişinin farkında olup, mesleki kimliğimizle hareket ederek 

sorumluluk üstlenebilmekte… Ve de rol çalmadan, çabalarımızı var ederek, haritayı takip edebilmeliyiz. 
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Değişen ve zorlaşan yaşam koşulları okullardaki sorunları karmaşıklaştırmış ve danışma hizmetlerine olan 

talebi arttırmıştır. Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) hizmetleri, öğrencilerin yetenek ve ilgilerine 

uygun okul ve meslek seçme, insanlarla daha iyi ilişkiler kurabilme gibi, kişilik gelişimleri ve uyum 

sorunlarının çözümü için onlara yapılacak yardımları kapsamaktadır.  Her birey ve yaşantısı tek ve 

biriciktir, dolayısı ile yardım sürecinin işleyişi de yardım alana özeldir ve çeşitlilik göstermektedir. Bu 

yardım ve yönlendirme sürecinin, bu alanın nitelik ve donanımına sahip profesyoneller tarafından 

yapılması önemlidir. Milli Eğitim Bakanlığı da 07/07/2009 Tarih ve 80 Sayılı Kurul Kararı ile bu hizmeti 

üniversitelerin;  

- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü/Anabilim Dalı 

- Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü/Anabilim Dalı ve 

- Psikoloji Bölümü (Formasyon almak şartı ile) mezunlarının yürütebileceğini belirtmiştir. 

          Ancak artan talebi karşılamak kaygısıyla 2002 yılında Eğitim Bilimleri program, yönetim ve ölçme 

mezunlarını, son olarak 2009 yılında felsefe (ve sosyoloji) mezunlarını rehber öğretmen olarak atamıştır. 

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı bu alan dışı atamalar ile yalnızca sayı açığını kapatabilmekte, danışma 

hizmetlerinin karşılanmasında nicelikle birlikte niteliğin de artması koşulunu görmezden gelmektedir. 

Hali hazırda alanda rehberlik hizmetlerinin kabulü ve niteliği sorunu yaşanırken söz konusu alan dışı 

atamalar ile bu sorun giderilemeden büyüyecektir. İlgili bölümlerden mezun olup rehber öğretmen 

olarak kendi alanında çalışanlar henüz rehber öğretmenin görevleri, servisin işleyişi gibi konularda okul 

idaresi ve öğretmenlerin düşünce ve tutumlarında istikrar sağlayamamış iken alan dışından atamalar 

yapan Milli Eğitim Bakanlığının da aynı bilgi ve anlayış eksikliği ile hareket etmesi üzücüdür. Bunun yanı 

sıra Milli Eğitim Bakanlığının alan dışı atadığı personelinin eğitim ihtiyacını birkaç aylık sürede, üstelik 

alanda çalışan meslektaşları aracılığı ile karşılamaya çalışması, alanda ki nitelik sorununu artırmaktadır.  

Yani dört yıl boyunca her dersin uzmanı akademisyenlerden alınan eğitimi birkaç ayda ikinci elden 

vermeye çalışmaktadır. Bireyin iç dünyası ve kişisel gelişimi için verilen bu hizmet bilgi vermekten 

fazlasıdır, bu hizmeti bireylere verecek personelin de alanda öğrendiklerini içselleştirerek yaşam 

biçimine dönüştürmesi önemlidir. PDR öğrencilerine dört yıl verilen eğitimin bir yönü de bilginin 

içselleşmesini sağlayarak en uygun yardım hizmetinin bireye ulaşmasını sağlamaktır.  

Konunun bir başka yönü de alan dışı atamalar ile PDR bölümünü isteyerek kazanmış öğrencilere yapılan 

haksızlıktır. Bunun en temel göstergesi söz konusu fakültelere giriş puanları arasındaki farklılıktır. 2012 

yılında PDR bölümleri 440 ile 487 puan aralığında öğrenci alırken aynı yıl felsefe bölümüne 240 ile 439 

puan aralığında öğrenci alınmıştır. 

     Özetle söylenebilir ki alan dışı atamalar sadece okullardaki rehber öğretmen kadrolarını sayıca 

tamamlamaktan başka bir amaca hizmet etmemektedir. 
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GELİŞİMSEL REHBERLİK MODELİ NEDİR? 

Doç. Dr. Serap NAZLI 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi  

Psikolojik Danışma ve Rehberlik AD 

 

Ülkemizde 2000’li yıllarda başlayan gelişimsel rehberlik odaklı PDR çalışmaları, henüz istenilen düzeye 
gelememiştir. Bunun en önemli nedenlerinden birisi geleneksel-gelişimsel rehberlik modeli farkını yeterince 
kavrayamamak; diğeri okullarda geleneksel yaklaşımdan gelişimsel yaklaşıma geçişi yönetememekten 
kaynaklanmaktadır.  

Gelişimsel rehberlik modeli eğitim kurumları için tasarlanmış bir modeldir. Bir eğitim kurumunda üç ana 
boyut vardır: Yönetim-Öğretim-PDR boyutları. Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmeti kısaca PDR olarak 
adlandırdığımız bu hizmetin eğitim kurumlarında 100 yıllık bir geçmişi vardır. Bu süre içinde çağın talep ve 
ihtiyaçlarına göre iki ana model tasarlanmıştır. Bunlar geleneksel rehberlik modeli ve gelişimsel rehberlik modeli 
olarak adlandırılmaktadır.  

Okul rehberlik hizmetleri 20. yüzyılın başlarında Sanayi Çağı’nın talep ettiği “vasıflı işgücünü” desteklemek 
için Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde ortaya çıkmış bir hizmet alanıdır. ABD’de, 1910-1960 yılları arasında 
geleneksel rehberlik modeline göre liselerde yürütülen okul rehberlik hizmetlerinin temel amacı, öğrencilerin 
“meslek seçimine” yardımcı olmaktır. Geleneksel rehberlik modeli uygulamada tedavi edici ve kriz yaklaşımlarını 
da bünyesinde toplamıştır. 1930’lu yıllarda yönetim ve öğretim hizmetlerinin dışında öğrenciye dönük tüm 
hizmetler “öğrenci kişilik hizmetleri” olarak adlandırılmış; PDR hizmetleri de öğrenci kişilik hizmetlerinin bir alt 
boyutu olarak ele alınmıştır. Geleneksel PDR hizmeti de kendi içinde (bireyi tanıma servisi, bilgi toplama ve yayma 
servisi, yerleştirme ve izleme servisi, psikolojik danışma servisi vb. ) servislere ayrılarak öğrencilerine hizmet 
sunmaya çalışmıştır. Bu model 1920-1950 yılları arasındaki 1. ve 2. Dünya Savaşı ve sonrası depresyon salgınları, 
psikolojik ölçme araçlarının popülerliği, toplumsal sorunlar, boşanma oranlarının yüksekliği, lise öğrencilerinde 
problemli davranışların artması vb. olaylardan önemli oranda etkilenmiş; meslek seçimine yardımdan ziyade 
problemli öğrencilerin sağaltımı odaklı çalışmaya başlamıştır. Gelişimsel rehberlik modeli 1950’li yıllarda alt yapısı 
oluşmaya başlamış, 1960’lı yıllarda teorik temelleri güçlenmiş, 1970’li yıllarda pilot çalışmalar yapılmış, 1980’li 
yıllarda ağırlıklı olarak okul rehberlik örgütlenmesinde yerini almaya başlamıştır. Gelişimsel rehberlik modeli, Bilgi 
Çağı’nın yeni değerlerine cevap verebilmek için geliştirilmiş bir modeldir. Gelişimsel rehberlik okuldaki tüm 
öğrencilerin gelişimini desteklemeye, onlara çeşitli yaşam becerileri kazandırarak psikolojik sağlığını 
güçlendirmeye ve olası problemleri önlemeye odaklı bir modeldir. Gelişimsel rehberlik modeli Bilgi Çağının 
taleplerine göre insan kaynaklarını topluma kazandırmak için tasarlanmış bir PDR modelidir. 

Gelişimsel rehberlik modeli, Bilgi Çağı’nın gereklerine göre eğitim kurumlarını yeniden yapılandırma 
çabalarında ortaya çıkan bir modeldir. Anasınıfından itibaren tüm öğrencilerin yaşam kariyeri gelişimini 
desteklemek için planlı, programlı tarzda uygulama yapan ve yalnızca eğitim kurumlarına özgü tasarlanmış bir 
örgütlenme modelidir. Gelişimsel rehberlik modeline göre temellendirilen uygulamalar için okullarda geliştirilen 
programın adına Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programı (KGRP) denir. KGRP, üç ana öğesi 
(içerik, örgütsel yapı, kaynaklar), sistem yaklaşımına göre beş aşamalı (planlama, tasarlama, uygulama, 
değerlendirme ve geliştirme) tasarım süreci ve altı ana müdahalesi (sınıf rehberliği, psikolojik danışma, okul 
kapsamlı etkinlikler, konsültasyon, koordinasyon ve akran yardımcılığı) ile okullarda hayata geçirilir.  

Gelişimsel rehberlik modelinin temel amacı “kendini gerçekleştirme” değil, öğrencilerin “yaşam kariyeri 
gelişimlerini” desteklemektir. Yaşam kariyeri gelişimi bir bireyin yaşamında karşılaşacağı rolleri, mekânları ve 
olayları bütünleştirerek benliğin gelişimini ifade eder.  Gelişimsel odaklı okul rehberlik hizmetleri Anasınıfından 
yüksek öğretime (K-16) kadar, planlı ve programlı olarak tüm öğrencilere çeşitli yaşam becerileri (kendini tanıma, 
özsaygı, etkili iletişim, sorumluluk, amaç belirleme, karar verme-problem çözme, kariyer planlama vb.) 
kazandırmaya ve olası problemleri önlemeye dönük çalışmalar yapılır. 

KGRP’nın genel amacı öğrencilerin yaşam kariyerini desteklemektir. Gelişimsel rehberlik programının tüm 
müdahaleleri bu amaca ulaşmak için çaba gösterir. KGRP’nın ana müdahaleleri şunlardır: Psikolojik danışma, sınıf 
rehberliği, okul kapsamlı etkinlikler, konsültasyon, koordinasyon ve akran yardımcılığıdır. Kısaca bu müdahaleler: 
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 Psikolojik danışma, psikolojik danışman’ın bireysel veya küçük gruplar halinde öğrencilerle bağlantı kurarak 
onların problemlerini ve gelişimsel sorunlarını çözmeleri ya da başa çıkmaları için yardımcı olduğu güvenli bir 
ilişkidir. Her gelişim evresinin kendine özgü “gelişim görevleri” ve sorunları vardır. Özellikle çocuk ve 
ergenlerin gelişim görevlerini yerine getirmelerinde ve kendi sorunlarını yine kendilerinin çözmelerinde 
desteğe ihtiyaçları vardır. Psikolojik danışma müdahalesi, bireysel psikolojik danışma ve grupla psikolojik 
danışma olarak iki biçimde uygulanır. KGRP’de eğitsel ve önleyici odaklı psikoeğitim programları 
önemsenmektedir. Son zamanlarda öğrencilerin gelişim görevlerini desteklemek için KGRP’da stresle baş 
etme, kimlik gelişimi, öfke kontrolü, yaşam planlama, etkili iletişim, evlilik ve aile yaşamı vb. konularda 
psikoeğitim programlarına önem verilmeye başlanılmıştır. Çünkü KGRP klinik odaklı değil eğitim odaklıdır.  

 Sınıf rehberliği sınıflarda yürütülen ve planlı, programlı olarak öğrencilere birçok yeterlik kazandırmaya 
olanak sağlayan müdahaledir. Gelişimsel rehberliğin merkezinde olan en önemli müdahalelerden birisidir. 
Öğrenci mevcudunun fazla olması, tüm öğrencilere psikolojik danışma müdahalesi ile ulaşılmasına engel 
olmaktadır. Anasınıfından itibaren haftada bir ders saati planlı, programlı olarak sınıf rehberliği müdahalesi ile 
okuldaki tüm öğrenciye ulaşabilme ve onlara çeşitli yaşam becerileri (kendini tanıma ve kabul etme, etkili 
iletişim, sorumluluk, amaç belirleme, kariyer yönetimi, karar verme-problem çözme vb.) kazandırabilme 
olanaklı hale gelmiştir.     

 Okul kapsamlı etkinlikler, geniş öğrenci gruplarına (birden fazla sınıf ile) yönelik yapılan çalışmalara okul 
kapsamlı etkinlikler denir. Örneğin sınav kaygısı, madde bağımlılığı, kariyer planlama, sağlıklı ve etkili yaşam 
vb. gibi konularda psikolojik danışmanların ve okul dışından çeşitli uzmanların davet edilerek öğrencilere 
konferans verilmesi; kariyer günleri ve kariyer gezileri gibi uygulamaların yapılması bu müdahalenin kapsamı 
içindedir. Eğitim kurumlarının ve öğrencilerin ihtiyacına göre okul kapsamlı etkinliklerin içerikleri, biçimleri 
belirlenir.    

 Konsültasyon psikolojik danışmanların öğrencinin çevresindeki kişileri bilgilendirmesi, eğitmesi müdahalesine 
konsültasyon denir. Bu müdahale sayesinde özellikle anne-babalar ve öğretmenler, çocuk ve ergenlerin 
gelişiminde daha etkili rol alabilmektedir. Son zamanlarda KGRP’da ebeveynlere yönelik “anne baba 
seminerleri”, öğretmenlere yönelik “etkili öğretmenlik eğitimleri” artmıştır. 

 Koordinasyon psikolojik danışmanın KGRP’nı organize etme, yönetme ve değerlendirme sürecindeki 
liderliğidir. Koordinasyon müdahalesi çeşitli dolaylı servisleri yönetme sürecidir. KGRP’nın birçok müdahalesi 
vardır ve çok çeşitli insan kaynakları (okul yöneticileri, öğretmenler, ebeveynler, öğrenciler, okul dışındaki 
uzmanlar vb.) uygulamada rol alır. Okul yöneticileri ve psikolojik danışmanlar, KGRP’nın etkili olarak 
yönetilmesinde sorumlu rehberlik personelidir.  

 Akran yardımcılığı bir öğrencinin yardım becerilerini kullanarak diğer öğrencilere -bazen de yetişkinlere- 
yardımcı olmasıdır. Akran yardımcılığı, gelişimsel rehberlik modeli ile öne çıkmış müdahalelerden birisidir. 
Çünkü gelişimsel rehberlik modeli okuldaki bütün öğrencilere ulaşmaya ve onlara çeşitli yeterlilikler 
kazandırmayı hedeflemektedir. Akran yardımcıları psikolojik danışmanların en önemli yardımcılarından 
birisidir. Eğitim kurumlarının ihtiyacına göre, akran yardımcılığının farklı biçimlerinden (örneğin özel asistan, 
özel arkadaş, mentoring, arabuluculuk vb.) yararlanılır.   

Genel olarak bakarsak; gelişimsel odaklı çalışan okul psikolojik danışmanları öncelikle kendi okullarının 
yapısı ve öğrencilerinin ihtiyacını göz önünde bulundurarak KGRP tasarlamaya odaklanırlar. Programın hedefleri, 
kaynakları, etkinlikleri belirlenerek rehberlik personelinin görev dağılımı yapılır. Tüm rehberlik personeli (psikolojik 
danışman, öğretmen, öğrenci, veli, okul dışı uzmanlar vb.) bire-bir, sınıflarda ve daha kalabalık öğrenci grupları ile 
çalışarak onlara çeşitli yeterlikler kazandırmaya çalışılır. Son olarak yapılan çalışmaların ne kadar etkili olduğu 
değerlendirilerek bir sonraki öğretim yılının programı geliştirilir.  

 

Kaynak: Nazlı, S. (2011). Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programı. 4. Baskı, Ankara: Anı Yayın. adlı kaynaktan 
özetlenmiştir. 

 
 
 

 

9 



 
 

OKULLARDA KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI  
Okullarda Destek Eğitim Odası Açılmasının Okul PDR Servislerine Faydaları 

Psk. Dan. Halil İbrahim DURAN 
 

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İzmir Şubesi 
Okul Psikolojik Danışmanlığı Komisyon Üyesi 

 

 

 

MEB verilerine göre geçen yıl kaynaştırma eğitiminden ilköğretimde ve ortaöğretimde toplam 
148 bin 753 öğrenci yararlanmış. Bu rakamları duyunca ilk düşündüğüm şey “acaba ne kadar sağlıklı 
düzeyde yararlandılar?” oldu.. Kaynaştırma eğitiminde en önemli sorunlardan biri yeterli insan kaynağı 
olmadan yürütülmeye çalışılması. Özel eğitim öğretmeni açığı büyük. Şu günlerde alan değişikliği ile bu 
işin uzmanlığını almamış branşlar da özel eğitim öğretmenliğine geçiriliyor. Yeni eğitim sistemimizin hem 
artıları hem de eksileri olduğunu görmekteyim, artıları ve eksilerinden öte, süre gelen bir alışkanlık, 
eğitim sistemimizde bir yanlışı düzeltmeye çalışırken ileride başka sorunlara yol açacak yanlışların 
yapıldığını görmek beni üzüyor. Yeterli destek eğitim hizmeti de sunulmuyor. 40-50 kişilik sınıfa 3-4 
kaynaştırma öğrencisi çocuk da eklenince öğretmenler de isyan ediyor. Evet bu alanda sorunlar da 
önyargılar da büyük.  

Peki okullarda çalışan okul psikolojik danışmanları olarak bu sisteme nasıl bir artı koyabiliriz, 
küçük de olsa nasıl bir katkımız olabilir diye düşündüğümüzde destek eğitim odaları ve özel eğitim 
sınıflarının bulunması biraz da olsa bu sistemin verimini artıracağı inancındayım. Bu nedenle “Destek 
eğitim odasının açılmasının okul ortamı ve PDR Servisleri açısından nasıl bir faydası olabilir ve yasal 
dayanaklarımız nelerdir?” sorusunun yanıtı önemlidir. 

Öğrenci açısından baktığımızda; Kaynaştırma Öğrencisi açısından bakıldığında destek eğitim odası 
faydalıdır. Çünkü öğrenci kalabalık sınıf ortamında birebir alamadığı eğitimi destek eğitim odasında alır. 
Birebir aldığı eğitim akademik başarısının artmasını sağlayacaktır, temel okuma yazma ve matematik 
becerilerini öğrenmesi bu yolla hızlanacaktır. Başarısının artığını görmesi ya da bir şeyler öğrenebildiğini, 
başarabildiğini gören çocuğun özgüveni de artacaktır. Destek eğitim odaları öğrenciyi sınıftan soyutlamaz 
çünkü destek eğitim odaları öğrencinin özel eğitim sınıfları (eski özel alt sınıf) gibi ayrı bir sınıfta 
tutulmasını gerektirmez, sadece diğer okulda bulunan varsa özel eğitim öğretmeni yoksa sınıf öğretmeni, 
branş öğretmeni, okul psikolojik danışmanı vb. boş olduğu saatlerde birebir öğrenci ile programlı 
çalışmasıdır.  

Branş Öğretmeni açısından baktığımızda; kalabalık sınıf ortamında sınıfın en arka ücralarında bazen hiç 
görmediği ve fark etmediği öğrencisi ile birebir ders çalışması, hem bu öğrenciyi fark etmesine hem de 
bu öğrencinin artık sınıf içinde aşama kaydetmesi hem de öğrencinin takibini yapması açısından 
faydalıdır. Aynı zamanda öğrenciyle birebir destek eğitim odasında çalıştığı sürece ek ders ücreti alması 
da onu motive edici bir etken olacaktır, emeğinin karşılığını alması onu bu işe daha istekli yapacaktır. 

Okul Psikolojik Danışmanı açısından baktığımızda; kaynaştırma öğrencisinin destek eğitim odasında 
birebir ders alması, kaynaştırma uygulamalarının diğer öğretmenler tarafından daha çok ilgilenmesi 
demektir. Birebir ders alan öğrencinin az da olsa ilerlemesi olacaktır. Öğrencinin birebir ilgilenilmesi ve 
kimi zaman sınıf ortamından uzak olması davranış problemlerinin de düşmesini sağlayacaktır. Aynı 
zamanda destek eğitim odasında öğrencinin (Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı) na BEP’ ine daha çok 
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uyulacak ve gelişimi takip edilebilecektir. Bu PDR Servislerine kaynaştırma sorunları ile gelen 
öğretmenleri azaltırken bu sürede danışmanlık eğitimi verilmesi de bu servisin önemini artıracaktır. 

Okul Yönetimi açısından baktığımızda: Eğitim Denetçilerinin ilk sorduğu şey genelde BEP planlarının 
yapılıp yapılmadığıdır. Kaynaştırma Öğrencileri çoğu zaman okul yönetimi açısından problem demektir. 
Destek eğitim odalarında öğrencilerinin gelişimsel ve akademik ilerlemelerinin sağlanması hem disiplin 
açısından hem de BEP takibi açısından kazanç olacaktır. 

Okul PDR Servisleri tarafından yeterli bilgilendirmenin yapılması, programlamanın yapılması, 
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının kağıt üzerinde değil de uygulanabilir yapılması bu süreç için 
faydalı olacaktır. Psikolojik Danışmanların en temel görevi olan danışmanlık hizmeti ise bu sürecin Sınıf 
Öğretmeni-Branş Öğretmeni-Okul Yönetimi-Öğrenci ve Sınıf açısından KAZAN-KAZAN modelinin 
işlemesinde en önemli etken olacaktır. 

Peki Destek Eğitim Odası Açılması İçin Yasal Mevzuat Neler Diyor? 

Destek eğitim odası açılmasına Milli Eğitim Bakanlığı “Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği” nin Dördüncü 

Kısım, Üçüncü Bölümün 28’inci Maddesinde yer verilmiştir ve 2008/60 Nolu "Kaynaştırma Yoluyla Eğitim 

Uygulamalar" konulu genelgede; (http://mebk12.meb.gov.tr/kaynastirma.pdf) "Kaynaştırma uygulaması 

yapılan okul ve kurumlarda özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere bireysel ve grup eğitimi verilebilmesi 

için destek eğitim odası açılacaktır." denmiştir yani bu genelgeye göre kaynaştırma öğrencileri bulunan 

okullarda destek eğitim odası açılması bir anlamda zorunlu hale getirilmeye çalışılmıştır. Okullarda 

çalışan psikolojik danışman arkadaşların bu genelgeyi ayrıntılı okumasında faydalı olacaktır 

kanaatindeyim  

Destek eğitim odası, eğitiminde amaç kaynaştırma öğrencisinin gereksinim duyduğu alan veya 

alanlarda destek sağlayarak öğrencinin o dersle ilgili olarak başarabileceği en üst düzeye gelmesini 

sağlamaktır. Destek eğitim odası açılan okullarda öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına göre, işitme, zihinsel 

engelliler sınıf öğretmenleri öncelikli olmak üzere, gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen, sınıf 

öğretmeni ve alan öğretmenleri görevlendirilir. Destek eğitim odasına öncelikle okulun 

öğretmenlerinden olmak üzere RAM’da görevli öğretmenler ya da diğer okul ve kurumlardaki 

öğretmenler görevlendirilir. 

Destek eğitim odasında yapılacak eğitim için yönetici ve öğretmenler, “Ek Ders Ücreti” konulu 

2007/19 nolu Genelge( http://mevzuat.meb.gov.tr/html/11707_0.html ) ile ekindeki çizelgede belirtilen 

azami süreleri geçmeyecek biçimde ek derse girebilirler. Ayrıca, konunun daha iyi anlaşılabilmesi için söz 

konusu Genelgenin 22’nci maddesinde ek ders ücretlerinin hangi görevler için %25 fazlasıyla 

ödeneceğine açıklık getirilmiş olup öğretmen ve yöneticilerin özel eğitim kapsamında destek eğitim 

odasında okuttukları ders saatleri için ek ders ücretlerinin %25 fazlasıyla ödenmesinde herhangi bir engel 

bulunmamaktadır. 

Destek eğitim odasında yürütülecek eğitim hizmetlerinin planlanması okul yönetimince yapılır. 

Destek eğitim odasında eğitim alacak öğrenciler, BEP Geliştirme Biriminin önerileri doğrultusunda, Okul 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonunca belirlenirler. Öğrencinin destek 

eğitim odasında alacağı haftalık ders saatinin toplam ders saatinin %40’ını aşmayacak şekilde planlanır.  
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2012 yıl sonu disiplin olaylarını öğretmenler kurulunda değerlendirirken bir önceki yılla kıyaslama 

yaptığımızda 2012 yılında öğrenciler arasındaki anlaşmazlıklardan kaynaklanan ve kavgaya varan 

sorunların arttığını tespit ettik. Daha önce görev yaptığı okulda Akran Arabuluculuğu uygulamalarında 

çalışmış bir öğretmen arkadaşımız bize deneyimlerini aktardı. Buca’nın Kuruçeşme Mahallesinde Hikmet 

Aybers Karabacak Lisesi’ni kendim de Kuruçeşme’de çalıştığım için tanıyordum ve arkadaşımın bu lisede 

Akran Arabuluculuğu sayesinde oluşan değişiklikleri anlatmasından sonra şu anda çalıştığım Cumhuriyet 

Nevvar Salih İşgören (NSİ) Kız Teknik Lisesi’nde de uygulayabileceğimizi düşündüm. Akran Arabuluculuğu 

projesini uygulayan ve yayan 9 Eylül Üniversitesi Profesörü Abbas TÜRNÜKLÜ ve projeyi önce Hikmet 

Aybers Karabacak Lisesi’nde uygulamış Feridun BALCI ile iletişim kurarak, okulumuzun yanında bulunan 

Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nin de (DESEM) katkıları ile 2012-2013 öğretim yılı I. 

döneminde Akran Arabuluculuğu eğitimlerini almaya başladık. 

Arabulucu olarak seçilecek öğrencilere eğitimi vermesi için öğretmen arkadaşlardan gönüllü 

eğiticiler bulmamız gerekiyordu. Biz okulda çalışan psikolojik danışmanlarla birlikte 6 arkadaş gönüllü 

olduk, ancak okulumuz büyük ve kalabalık olduğu için en az 15 öğretmen olmalıydık. Başka arkadaşlara 

da kendimiz rica ettik, ilk önce tereddütle yaklaştıkları projenin içeriğini, mantığını öğrendiklerinde 

severek kabul ettiler. Bu projenin bize göre en güzel yanı, arabulucu seçimlerini öğrencilere yaptırmamız 

ve seçilen öğrencilerin arkadaşları arasında popüler olan, genelde kavgaya girmekte çekinmeyen, okulda 

kimi sorunlara karışmış öğrenciler olmasıydı. Çünkü bu öğrencilerin özellikleri, “öfke kontrolü, kişilerarası 

anlaşmazlıkların nedenleri, anlaşmazlık çözme prensipleri, empati, etkili dinleme, müzakere etme” gibi 

kendi kişisel gelişimlerini olumlu etkileyecek ve belki özel hayatlarında da kullanabilecekleri olumlu 

davranışları geliştirebilme bilgileri kazanacak olmasıydı. Ve arkadaşları tarafından seçilmiş olmak, 

arkadaşlarının kendilerine güvenip bu özel misyonu vermiş olmalarının yaratacağı özgüven ve 

sorumluluk onları çok olumlu etkileyecek diye düşündük. Gerçekten düşündüklerimizin doğru olduğunu 

şimdi gözlüyoruz. Arabulucu olarak seçilmiş öğrenciler eğitimlere bir an önce başlamak için çok hevesli 

olduklarını her fırsatta iletmekteler. 

Örnek Uygulama 

12 



 
 

Gerçekten gençler aralarında oluşan anlaşmazlıkları biz yetişkinlere aktarmak ve bizim kanalımızla 

çözmek istememekteler, kendi aralarında kalmasını ve yapabilirlerse kendileri çözmek istemekteler. Bu 

sebepten birçok sorunu biz öğretmenler ve ebeveynler, sorunlar büyüdükten ve şiddete döndükten 

sonra fark edebiliyoruz. Akran Arabuluculuğu arkadaşları arasında sorun olduğunu fark eden arkadaşları 

tarafından sorunun daha başındayken müzakere ederek çözebilme umudu taşıması açısından bizce çok 

önemli. 

Okulumuzda hem Anadolu Meslek hem de Meslek Lisesi öğrencileri bulunmakta. Meslek Lisesi 

öğrencilerimiz çoğunlukla çatışmalarını kavga ile çözme anlayışında hareket etmekteler. Anadolu 

Meslekte ise sorunlar çoğunlukla fiziksel şiddete varmıyor, ancak sözel şiddet ve birbirlerini duygusal 

olarak ezme, dışlama, yalnız bırakma yolu ile çatışmalarını yaşıyorlar. Öğrencileri akademik başarısı 

yüksek olan okullarda ve alanlarda yüzeye çıkan bir fiziksel şiddet olmadığı için sorun olmuyormuş, 

çatışma yaşanmıyormuş gibi görülebilir, ama oralarda da ciddi sözel, duygusal şiddet (mobbing) 

uygulanıyor. Akran Arabuluculuğu’nun bu tür çatışmalara da olumlu etkisi olacağını umut ediyoruz. 

Prof. Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ ve Feridun BALCI’nın eğitici eğitimlerinde anlatımları, biz eğitici 

öğretmenlerin de kendimizi geliştireceğimiz düşüncesini oluşturdu. Gerçekten hem okulda mesleğimizde 

hem de özel yaşantımızda iletişim becerilerimizde bize yararı olacağına inandığımız bir çalışmada yer 

almaktan, bir tek çocuk bile olsa hayatına dokunmuş olabileceğimiz fikri bizi motive ediyor. Biz 

uygulamaya epey iddialı başladık, hem 9. sınıflar hem de 10 ve 11. sınıflarla eğitim yapacağız. Bu yıl 

eğitimlerle geçecek, ama yıl sonunda Mayıs ayından itibaren belki birkaç uygulama yapma şansı 

yakalayabiliriz. Ancak gelecek yıl için sorunları, olayları sıfıra indiremesek bile çok iyi yol alacağımıza 

inanıyoruz, çatışmalarını konuşarak çözmeyi bilmeyen hayatında başkalarından bunu görmemiş 

öğrencilerimize kavga etmeden de tartışılabileceği ve çözüm bulunabileceğini göstererek hayatlarına 

dokunabileceğimiz umudu bizleri sevindiriyor. 
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ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ VE AKRAN-ARABULUCULUK EĞİTİM 
PROGRAMININ OKULLARDA UYGULANMASI  

Dokuz Eylül Üniversitesi 
Anlaşmazlık Çözümü Araştırma ve Uygulama Merkezi, İzmir 

     
 
 

 

Okullarda kişiler arası anlaşmazlıkların yapıcı/barışçıl olarak çözümünde “Anlaşmazlık Çözümü ve Akran 
Arabuluculuk” eğitim programının etkili olarak uygulanması için belirli kritik işlemler göz önünde 
bulundurulmalıdır. Bu işlemler aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır (Cohen, 1995; Johnson ve 
Johnson, 1996; Türnüklü, Kaçmaz, İkiz ve Balcı, 2009): 

ADIM-1: Sürece okulun gereksinimlerini belirleyerek başlanmalıdır. 

ADIM-2: Okul bir sistem olarak ele alınmalıdır.  

ADIM-3: Okul yöneticilerinin desteği kesinlikle alınmalıdır.  

ADIM-4: Okulun diğer tüm üyelerinin (veliler ve personel) programa aktif katılımı teşvik edilmelidir.  

ADIM-5: Eğitim programının uygulanmasına başlamadan okulda bir “eğitim komisyonu” kurulmalıdır.   

ADIM-6: Uygulama uzun dönemli olacak şekilde düşünülmelidir.  

ADIM-7: Arabuluculuk programı yapılandırırken program zamana yayılarak geliştirilmelidir.  

ADIM-8: Okul gelişiminin sürekliliği olan bir süreç olduğu kabul edilmelidir.  

ADIM-9: Akran arabuluculuğun faydaları vurgulanmalıdır.  

ADIM-10: Arabuluculuk programının sınırlılıkları ve güçlükleri müzakere edilmelidir.  

ADIM-11: Söylemek kadar uygulatılarak ve yaşatarak öğretilmelidir.  

ADIM-12: Eğitim ve öğretim dönemine başlamadan önce tüm öğretmenlere ve yöneticilere “Anlaşmazlık 
Çözümü ve Akran-Arabuluculuk” eğitim programına ilişkin seminerler verilmelidir.  

ADIM-13: Arabulucu öğrencilerin seçiminde temel ölçüt, öğrenci görüşleri olmalıdır.  

Arabulucu öğrenci belirlenirken sosyometriden yararlanılmalıdır. Her bir sınıftaki öğrencilere şu 
soru sorulmalıdır:  

Arabulucu öğrencilerin seçimi 

“Herhangi bir sınıf arkadaşınızla, aranızda yaşadığınız bir anlaşmazlığı, kavgayı 
ya da çekişmeyi yapıcı ve barışçıl olarak yönetmek için yardım almak istediğin ve 
güvendiğin 3 sınıf arkadaşın kimdir?” 

1: .......................................................................... 

2: .......................................................................... 

3: .......................................................................... 

Yrd. Doç. Dr. Cemile G. ÇETİN Prof. Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ 
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Öğrencilerin yazmış oldukları "3" öğrenci isimlerinin frekansları hesaplanarak, en 
çok tercih edilen öğrenciler, kabul ettikleri ve gönüllü oldukları takdirde "sınıf 
arabulucusu" olarak belirlenmelidir. Daha sonra bu öğrencilere “anlaşmazlık 
çözümü, akran arabuluculuk eğitim programı” kullanılarak eğitim verilmelidir.  

Her bir sınıftan toplam 8 öğrenci (4 kız ve 4 erkek öğrenci) o sınıfın akran arabulucuları olarak akran 
görüşleri temel alınarak belirlenmelidir. Sınıfın toplam öğrenci sayısının 1/4’ü ya da 1/3’ü akran 
arabulucu olarak belirlenebilir. Sınıfta yeterli sayıda arabulucu olduğu takdirde, bu öğrenciler o haftanın 
arabulucuları olmasalar dahi, sınıfta doğal akış içerisinde öğrenciler arasında yaşanacak sorunlar 
açısından da önleyici ve uzlaştırıcı olacaklardır.   

ADIM-14: Sınıflardan seçilen arabulucu öğrenciler, ikişerli olarak ve ikişer hafta arabuluculuk rozetlerini 
takarak arabuluculuk yapmalıdır.  

 Arabuluculuk rozetleri: 

 

Yemin metni: Arabuluculuk rozetimi taktığım şu anda, arabuluculuk yaparken tarafsız kalacağıma, 
barıştırdığım arkadaşlarımın sırlarını saklayacağıma, adaletten ve barış yapıcılıktan ayrılmayacağıma, 
insan haklarına, evrensel değerlere saygılı olacağıma, namusum ve şerefim üzerine and içerim. 

ADIM-15: Arabulucu öğrenciler, arabuluculuk yapacakları hafta ve pazartesi günü “2 saat” tekrar eğitimi 
almalıdır.  

ADIM-16: Okulda arabulucu öğrenciler tarafından kullanılmak üzere akran-arabulucululuk odası 
açılmalıdır.  

ADIM-17: Tüm sınıflara o sınıfın arabulucu öğrencilerinin adlarının ve nöbet takviminin yer aldığı 
çerçeveler asılmalıdır.  

ADIM-18: Öğretmenler öğrencileri arabulucuya gitme konusunda desteklemelidir.  

Adım-19: Arabuluculuk odasının düzenlenmesinden işletilmesine kadar her aşamasında arabulucu 
öğrenciler sorumluluk almalıdır.  

Bu adımlarla ilgili daha ayrılı bilgilere şu adresten ulaşılabilmektedir: Dokuz Eylül Üniversitesi Anlaşmazlık 
Çözümü Araştırma ve Uygulama Merkezi (AÇMER) 
(http://web.deu.edu.tr/acmer/files/Okulda_Akran_Arabuluculuk_Uygulamasi.pdf) 

KAYNAKÇA  
Cohen, R. (1995). Peer Mediation in Schools: Students Resolving Conflict. NewJersey: Good Year Boks.  
Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1996). Peacemakers: Teaching students to resolve their own and schoolmates' conflicts. 

Focus on Exceptional Children, 28, (6), 11 (1), 1-12. 
Türnüklü, A., Kaçmaz, T., İkiz, E. & Balcı, F. (2009). Liselerde Öğrenci Şiddetinin Önlenmesi: Anlaşmazlık Çözümü, Müzakere ve 

Akran-Arabuluculuk Eğitim Programı. Ankara: Maya Akademi. 
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Okullarda Yapılan Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Uygulamaları İle İlgili  
BİR ÖĞRENCİ GÖRÜŞÜ 

Psk. Dan. Adayı A.Nükhet EREN  
Ege Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı  

4. Sınıf Öğrencisi 

 

PDR alanı uygulamaları kapsamında, “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” bölümü lisans eğitiminde kuramsal 

olarak öğrendiğimiz bilgileri okullarda uygulama fırsatını bulmaktayız. Ancak kimi zaman gelişmekte olan PDR 

alanında gerçekleştirilen bu uygulamalarda, lisans öğrencileri okullarda zorluklarla ve eksik noktalarla da 

karşılaşılabilmektedir. Alan uygulamaları kapsamında okullarda yaklaşık 12-13 hafta boyunca büyük grup 

rehberliği, sınıf rehberliği, bireyi tanıma teknikleri ve test dışı teknik uygulamaları, veli semineri gibi birçok 

çalışma yapılmaktadır. Bu uygulamalar, lisans öğrencilerinin öğrendiklerini pratiğe dökmelerine ve bir çok 

alanda yeterliliklerini ölçmelerine imkan veriyor. Örneğin; sınıfı veya grubu yönetebilme becerisi, problem 

çözme becerisi, liderlik vasfı, geri bildirim verebilme ve alabilme, iletişim becerileri, öğrencilere model 

olabilme gibi birçok konuda aday psikolojik danışmanların kendilerini denemelerini ve uygulama alanında 

kendilerini görmelerini sağlıyor. Okullarda yapılan alan çalışmaları sırasında okullardaki genel, güncel sorunlar 

hakkında bilgi edinme fırsatı da bulabiliyoruz.  

Aday psikolojik danışmanların uygulamada karşılaştığı bazı zorluklara değinecek olursak, bunların en 

önemlilerinden biri uygulama öğrencilerine zor öğrenci gruplarının verilmesi ve yüksek beklentilerin 

olmasıdır. Özellikle meslek uygulamalarına yeni başlamış bir lisans öğrencisinin ilk olarak zor bir grupla 

karşılaşması, öğrencide tükenmişlik ve umutsuzluk yaratabilmektedir. Bu açıdan özellikle uygulama 

öğrencilerinin mesleğe ilişkin motivasyonlarını kuvvetlendirmek ve tecrübeli olmadığı bir konuda yüksek 

beklenti içerisinde olmamak gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca okulda aday psikolojik danışmana gerekli alanın 

ve materyalin sağlanabilmesi, zaman darlığının olabildiğince azaltılması ve okul psikolojik danışmanının geri 

bildirimler vermesinin verimi daha da artırabileceği görüşündeyim. Sınıf rehberlik çalışmalarında ise sınıfın 

yönetiminde psikolojik danışman adayları zorlanabilmektedir. Bu açıdan sınıf öğretmenleriyle birlikte sınıfa 

girilmesinin daha verimli olduğunu birçok uygulama öğrencisi tecrübe etmiştir. 

Psikolojik test uygulamalarının ise üzerinde durulması gereken bir alan çalışması olduğu kanaatindeyim. 

Uygun psikolojik testi araştırma, öntest-sontest olarak uygulama ve elde edilen sonuçları somut, sağlıklı bir 

biçimde ortaya koyma gibi yeterliliklerin aday psikolojik danışmanlara kazandırılması yarar sağlayacaktır. 

Ayrıca hesap verilebilirlik açısından eldeki verileri brifing yoluyla paylaşma ve çalışmalar konusunda geri 

bildirim almanın da süreci daha verimli kıldığı görüşündeyim. Bunun yanı sıra süpervizörün haftalık 

geribildirimleri doğrultusunda lisans öğrencilerinin daha iyi çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyebilirim. Bu 

açıdan süpervizörün geribildirimi ve desteği bu süreçte oldukça önemli. 

Okullarda yapılan bu alan çalışmalarının yanı sıra okul psikolojik danışmanından bireyselleştirilmiş eğitim 

programı (BEP) hazırlama, raporların dosyalanması, resmi yazı işleri, bazı etik ve yasal konular, yaşanan 

sorunlar hakkında bilgi edinme aday psikolojik danışmanların meslek yaşamına hazırlanmalarına katkı 

sağlayacaktır. Böylece lisans öğrencisi, birçok alanda okul psikolojik danışmanın tecrübe ve bilgilerinden 

yararlanabilir. Tabiî ki bu noktada aday psikolojik danışmanın gözlemleri ve bilgi edinme çabası da önemlidir. 

Bu konuda okul psikolojik danışmanının ve süpervizörün desteği ve teşvik çabaları da göz ardı edilmemesi 

gereken bir noktadır. 

Ögrenci gözünden 
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AYDINLIK GELECEĞİN ÂŞIKLARINA 
Öğretmenlik Mesleği Üzerine 

Abdulkadir YILDIZ 
 

İzmir İl Milli Eğitim Şube Müdürü 
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri 

 

 

Konuya girmeden önce, “Öğretmen kimdir, toplum içindeki görev ve sorumlulukları nelerdir, 
ideal-örnek öğretmen nasıl olmalıdır?” gibi soruların cevaplandırılması gerekir. Çünkü bu sorulara 
vereceğimiz cevaplar, önümüze bir yol açacaktır.  
 

Öğretmen, içinde yaşadığı toplumun insanlarını bilgisizlik ve cehaletin koyu bataklığından 
aydınlığa ve uygarlığa çıkarmak için uğraş verenin adıdır. Işığın karanlığı, hareketin durgunluğu ve 
uyanıklığın uykuyu gidermesi gibi, öğretmen de o kutlu gölgesiyle bilgisizliği, cehaleti ve geri kalmışlığı 
gidermektedir. İnsanların gönüllerini ve ufuklarını açmaktadır. 
 

Öğretmen, sosyal yargılarını başka dünyanın aydınlarının eserlerinden değil, kendi toplumundan, 
kitaplara bakarak değil, halkın içine girerek vermelidir. Çünkü o, toplum karşısında sorumluluk duyan bir 
kişidir. Bunun için, halkının sosyal ve psikolojik yapısını, tarihsel ve kültürel bağlarını, dilini, duygularını, 
sahip olduğu değerleri ve yaşam biçimini bilmek durumundadır. Bundan sonra doğruluk ve içtenlikle işe 
koyulduğu zaman, kendisinin de halktan biri olduğunu ve köklü bir ağacın dalları ve yaprakları gibi 
halkıyla aynı nefesi alıp verdiğini görecektir.  
 

Hepimiz bugün yirmi birinci yüzyılda yaşıyoruz. Yirmi birinci yüzyıldan kasıt: Düşünsel özellikler, 
kültürel ve ahlâkî değerler, tüm zorluklar, çıkmazlar, yenilgiler, başarılar, çirkinlikler veya güzellikleriyle 
bizi etkileyen koşullar ve etkenlerin tamamıdır. Ancak öğretmen için, takvimlerin yirmi birinci yüzyılı veya 
yirmi ikinci yüzyılı göstermesinin çok fazla önemi yoktur. Çünkü takvimin gösterdiği zaman ile sosyolojik 
zaman farklı şeylerdir. Öğretmenin yapacağı ilk iş, bu takvimsel zamana bakmak değil, kendi toplumunun 
sosyal zamanını belirlemektir. Yani içinde yaşadığı toplum, hangi tarihî süreçten geçiyor, bunu anlaması 
gerek. Ancak bununla aydın bir kültüre, evrensel bir uygarlığa, özgür bir düşünceye, bilimsel buluşlara 
ve aklî değerlere önayak olabilir. 

 
Öğretmen, kendisine tam bir öz güven duymalı, hiçbir zaman için fonksiyonunu, bilgi düzeyini ve 

konumunu küçümsememelidir. Topluma çok şey verebilecek güçte  ve toplumu dönüştürecek tek kişinin 
de kendisi olabileceğine içtenlikle inanmalıdır. Öğretmen, hedefine ulaşmak için önünde oldukça uzun 
bir yol bulunduğunu bilmelidir. Yaşamın engebeli yollarında ilerlerken, ters anlayışlarla, moral ve cesaret 
kırıcı tutumlarla, davranışlarla ve hatta kendisine çok ağır gelebilecek ortam ve koşullarla karşılaşabilir. 
Öğretmen, bunları yaşamın doğal bir zorunluluğu olarak görmeli, cesaret ve öz güveninden hiçbir şey 
yitirmemeli ve hedefine doğru mola almadan, kararlılıkla yoluna devam etmelidir.  
 

Öğretmen, uygarlıkların temel taşıdır. Öğretmen yetiştirmeyi kendisi için hedef seçmeyen her 
uygarlık, er geç yıkılmaya ve unutulmaya mahkûmdur. Uygarlık, ne kadar şatafatlı kalıplar içinde 
sunulursa sunulsun, yasal metinler ne kadar iyi hazırlanırsa hazırlansın, toplumlar ne kadar seçkin liderler 
yetiştirirse yetiştirsin, bunları eğitim ve öğretim yoluyla bireylere ve topluma özümsetecek, aşılayacak ve 
uygulama sahasını sağlayacak öğretmenini yetiştirmedikçe asla etkili ve başarılı olamaz.  
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Nice düşünür, aydın ve liderin üzerinde hemfikir olduğu gibi, öğretmen bir çağın, bir toplumun 
geleceğini satın alabilecek tek kişidir. Çünkü onun hedefi, insana yön vermek, onu düzene koymak ve 
yeryüzünün aydınlanmasını sağlamaktır. Yüreğindeki aydınlık gelecek aşkı, özlemi ve umudu, onu 
durağanlıktan ve kokuşmaktan şiddetle alıkoymaktadır. 

 
İdeal veya örnek bir öğretmenin üç önemli temel özelliği vardır: Doğruluk, iyilik ve güzellik; bir 

başka söylemle bilgi, etik (ahlâk) ve sanat. Aydınlık gelecek aşkı, özlemi ve umuduyla yoğrulmuş bir 
öğretmen için, çabasız geçen her gün ve bir etkinlik yapmadan, bir şeyler üretmeden geçen her an, 
vicdanını ezecek ağır bir yük, yüce duygularını incitecek acı bir azap olacaktır. 
 

Paslanmaktansa yıpranmayı tercih edenlere... İnsanları bilgisizliğin koyu bataklığından 
aydınlığa kavuşturanlara... Uygarlık peteklerini süzme saf bal ile dolduranlara... Geçmiş çağlardan 
günümüze süzülerek gelen seçkin kişilerin mimarlarına... Ve tüm bu güzel meziyetlerin sahiplerine 
gönül verenlere sonsuz SEVGİLER... 

e-mail: abdulkadiryldz@gmail.com 
web adresi: http://www.abdulkadiryildiz.com/ 

 
 

 

 

Türk PDR-DER İzmir Şubesi Okul Psikolojik Danışmanlığı Komisyonu olarak Sn. Abdülkadir Yıldız’ı 

ziyaretimizden bir kare… 
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OKULLAR ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLAR   

Prof Dr. Fidan KORKUT-OWEN 

Hacettepe Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi 

 

 

 

Okullar, herkesin yaşamında büyük önem sahiptir. Duygusal sağlığın gelişiminde de önemli bir yerinin 

olduğu  yıllardır savunulmaktadır.  Her ne kadar psikolojik danışma ve rehberlik (PDR) hizmetleri tüm insanlara 

yönelikse de bu hizmetler için okullar çok önemlidir. Çünkü davranış değişikliklerinin en hızlı öğrenildiği, 

öğretildiği, kazanıldığı ve kazandırıldığı, bu tür çabaların en fazla etki gösterdiği dönemlerde  çocuk ve gençler 

okullardadır. Bu durumda   okulların bazı avantajları vardır.  Örneğin, okullar aracılığı ile çocuk ve gençlere kolay 

ulaşılabilir,  okullarda kısa süreli ek eğitimlerle bu işi yapabilecek profesyoneller vardır ve geliştirici ve önleyici 

çabalar okulların diğer görevleri ile paralellik göstermektedir.  Okul psikolojik danışmanlarının  sayısının diğer 

alanlarından fazla olmasının nedenlerinden birisi de en büyük etkinin okulda yaratılabilmesidir. 

 Bireylerde ve toplumlarda birçok açıdan değişiklik yaratabilmek için en uygun yerler olmaları nedeniyle 

LeCapitaine, (1999) okulların birer gelişimsel klinik gibi çalışması gereken yerler olduğunu belirtmektedir. Kişisel ve 

psikolojik gelişimin alanlarını duygusal, etik, sosyal, kültüre duyarlılık, bilişsel, estetik, mesleki ve kişilik gelişimleri 

olarak ele alan yazar aslında eğitimin misyonunun da kişisel ve psikolojik gelişim olması gerektiğini savunmaktadır. 

Aslında PDR alanının yapmaya çalıştığı da benzer olarak, bireyin her açıdan gelişimini sağlamaktır.  Her ne kadar 

bu gelişim alanları PDR alanında akademik (eğitimsel), kariyer ve bireysel/sosyal  olarak ele alınsa da bu ayrım 

üstte sözü edilen gelişim alanlarını da barındırmaktadır.  

Öte yandan henüz çok az sayıdaki okul, yaşam boyunca, normal öğrencilerin kişisel ve psikolojik gelişimleri 

için olumlu, yaşlarına uygun gerçek gelişimsel ve önleyici hizmetleri vermektedir. Bazı okullar sadece sorunlar 

arttığında ve gereksinim oluştuğunda ilaç kullanımı, çatışmalar gibi konularda önleyici çalışmalara kalkışmaktadır. 

Okullardaki PDR çalışmalarının temel olarak ilgisi, çare buluculuktan çok önleme olmasına rağmen uygulamada, 

sorunları olan öğrencilerinin acil gereksinimleri nedeniyle, önleme çalışmalarına daha az zaman kalmaktadır.  

Aslında bu işlevler birbirini besleyen işlevlerdir. Geliştirmeye yönelik olan çabalar bireylerde temel yaşam 

becerilerini geliştirdikleri için bireyleri güçlendirmekte ve böylece onları riskli etmenlere dirençli kılarak önleyici 

işleve destek olmaktadır. Temel önleme çalışmalarının önemi, bütün öğrencilere yönelik olmalarının yanı sıra 

ekonomik olmalarından da kaynaklanır. Öncelikle, bu çalışmalar bireyden çok gruba yöneliktir. Bu gruplar, ana 

babalar, öğretmenler, çocuklar, gençler ya da sınıflar biçiminde olabilir. Bu tip çalışmaların etkililiği okul, aile ve 

toplum güçlerinin işbirliği ile yapıldığında artmaktadır 

Sonuç olarak, okullarda çalışan psikolojik danışmanların, bütün çocuklara ve gençlere ulaşabilecek, pratik 

ve etkili olabilecek yolları sağlayabilme gücüne sahip programlara gereksinimleri vardır.  Böylece sistemli olarak bir 

dizi temel yaşam becerisi öğretilebilir.  Bu konuda son yıllarda Türkiye’de de bazı gelişmeler yaşanmaktadır. MEB 

tarafından hazırlanan programların yanı sıra psikolojik danışman eğitimcileri ya da uygulayıcıları tarafından bir dizi 

farklı programın geliştirilmesi ve bunların yayınlanması harika bir gelişimdir. 

Okul psikolojik danışmanları aslında toplumların değişimde son derece kritik bir öneme sahiptir. Okullar, 

ancak psikolojik danışmanları etkili çalıştığı sürece etkili ve başarılı yerler olabildikleri için okullarda nasıl daha 

etkili olunabileceğine daha fazla odaklanan bir okul psikolojik danışmanlığı programına gerek vardır. 
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BAŞSAĞLIĞI 

Okul Rehberlik Programı Üzerine   

Prof. Dr. Serdar ERKAN 

Gazi Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi 

 

 

Merhaba arkadaşlar, 

Bülteninize başarılar diliyorum. Sizlerle kısaca okul rehberlik programının akıbetine ilişkin duygumu 

paylaşmak istedim. Bilindiği gibi 2006 yılında, başında olduğum ve birlikte çalışmaktan büyük mutluluk 

duyduğum ve çoğunluğu alan çalışanlarından oluşan bir ekiple ülkemizin ilk kapsamlı rehberlik 

programını hazırladık ve bu program Talim Terbiye Kurulunca kabul edilerek uygulamaya kondu. Her 

program gibi rehberlik programının da bir takım eksikliklerinin olması doğaldı ve mükemmellik iddiası 

saçma olurdu elbette. Programın sürekli gözden geçirilmesi, programdan ve uygulamadan kaynaklanan 

problemlerin tespit edilerek yeni düzenlemeler yapılması gerekliydi. Mamafih programın sahibi olan 

M.E.B’in yaptıkları doğrusu sürpriz oldu benim için. Program önce ilk ve orta öğretim biçimde bölünerek 

bütünlüğüne darbe vuruldu. Sonra ilköğretimde rehberlik saatinin adı değiştirildi, rehberlik ifadesi 

isimden çıkarıldı ve programın uygulanması adeta öğretmenlerin inisiyatifine bırakıldı. Son olarak bu 

yıldan itibaren ilköğretimde rehberlik programının bir ve beşinci sınıftan başlayarak aşamalı olarak 

kaldırılmasına karar verildi. Gerekçe ilginçti; programın etkisiz olması, başarısızlığı v.s. değil, 8. sınıf hariç 

haftalık ders çizelgesinde rehberliğe zaman ayrılmadığı için program kaldırılıyordu. Genel Müdürlük ilgili 

yazısında “rehberlik hizmet ve uygulamaları ders saatlerine bağlı olmaksızın yürütülecektir” diyerek 

zaman ve dolayısı ile sınıf da sağlanamayacağı için, mekandan bağımsız yeni bir rehberlik hizmet modeli 

sunmaktaydı. İşin garibi gelişimsel olan programımızın orta öğretim kısmı ona tabanlık edecek ilköğretim 

programı kalktığı için havada asılı olarak (şimdilik) yerinde kalmıştı. Tersi olsa anlaşılabilirdi, ama böylesi 

bir uygulamayı kavramak çok zordu doğrusu. Alanımız da herhalde “kurtulduk nihayet” düşüncesiyle 

memnuniyetten ya da uğraşacak çok daha önemli işleri olması nedeniyle meşguliyetten, bu duruma 

neredeyse hiç tepki vermedi. Sözlerimi şöyle bitirsem fena olmayacak sanırım: “Başımız sağ olsun 

program sizlere ömür! Üzüldüm, üzerinde emeğim vardı, severdim müteveffayı!” 
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