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Psikolojik danışma ve rehberlik yardımının amacı en genel anlamda insan yaşamını iyileştirmektir. Yasal 

düzenlemeler mesleki alanda, “uyulması gereken” en alt sınırı belirlerken, etik ilkeler, uzmanca bir psikolojik 

danışma anlayışının ideal ölçülerini belirler.  

Etik ilkelerin belirlenmesinin bazı temel nedenleri vardır. Etik ilkeler ve kurallar, psikolojik danışmanlara, 

zaman zaman değişebilecek yasal düzenlemelerin çelişkilerinden bağımsızca, sorumlu oldukları bireylere 

insanca değerlerin gözetilerek, aynı anlayışla uygulanmasını sağlarlar. Etik kurallar meslek çalışanlarına 

uzmanlık alanında davranış ölçütleri sağlayarak yol gösterirler. Ayrıca, alan çalışanlarına toplumun iyiliği için, 

yardım sundukları insanlara zarar vermeden uygun yolları bulmalarını sağlarlar (B. Baker ve Gerler, 2008). 

Ülkemizde dört yıllık psikolojik danışma ve rehberlik lisans eğitimi alarak bu mesleği yapma yeterliliğini 

edinen psikolojik danışmanlar, mesleki etik ilkeleri ve kuralları da bilirler ve uygularlar. Türk Psikolojik 

Danışma ve Rehberlik Derneği (Türk PDR-DER)’nin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanında Çalışanlar İçin 

Etik Kurallar (2011) kitabı, uygulamada benimsenmesi ve izlenmesi beklenen etik ilkeleri ve kuralları 

güncellenmiş olarak alanımıza sunmaktadır. Meslek elemanları ile dernek üyelerinin çalışmalarında etik 

ilkelere uygun olarak etkinlikte bulunmalarının denetlenmesi, Türk PDR-DER Genel Merkez Etik Kurulu 

tarafından gerçekleştirilmektedir.  

Okul psikolojik danışmanları, psikolojik danışma ve rehberlik alanının temel ilkeleri olan “yetkinlik, dürüstlük, 

duyarlılık ve hoşgörü, bireysel ve kültürel farklılıklara duyarlılık, toplumsal sorumluluk, mesleki ve bilimsel 

sorumluluk” ilkelerine bağlı çalışırlar. Ancak, okul psikolojik danışmanının yardımcı olduğu bireylerin büyüme 

ve gelişme sürecinin erken aşamalarında ve okul ortamındaki öğrenciler olmasına özgü koşullar, uygulamada 

etik anlamda da bir takım özel kuralları ve uygulamaları gerektirmektedir. 

Çocuklar ve gençler yasal olarak kendi adlarına karar verme ve sorumluluk alma yetkisine sahip değillerdir. Bu 

durum, uygulamalarda sıklıkla onlardan sorumlu anne-babalarıyla işbirliğiyle bireyin yararına ortak bir 

yaklaşımla hareket etmeyi ve bireylerin haklarının korunmasını gündeme getirir. Ayrıca, özellikle duygusal ve 

sosyal gelişim süreçleri bakımından çocuklar ve gençleri etkileme gücü bulunan yetişkinler olmaları 

nedeniyle, psikolojik danışmanların uygun yaklaşımları seçmekte daha dikkatli olmaları gerekir. Diğer yandan, 

okul psikolojik danışmanları çalıştıkları okullar ve ilgili kurumlarla ilişkileri ve sorumluluklarından da bağımsız 

değillerdir.  

Ülkemizde tüm eğitim kurumlarını kapsayan psikolojik danışma uygulamaları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)’nın 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği ile belirlenmiştir. Talim ve Terbiye Kurulu’nun Okul 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tüzüğü, okul psikolojik danışmanlarının, yani MEB’e bağlı tüm kamu ve 

özel okullarındaki rehber öğretmen kadrolarının görevlerini “Rehberlik Eğitim Programının” içerdiği 

etkinliklerden, “uygulanması Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanında özel bilgi ve beceri gerektirenleri 

uygulamak” olarak tanımlar.  
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Okul psikolojik danışmanlarının psikolojik danışma ve rehberlik ilke ve kurallarını temele almaları yanında, 

okul uygulamalarına özgü konularda Amerikan Okul Psikolojik Danışmanları Derneği (American School 

Counselor Association-ASCA) Etik Standartları (2010) yardımcı bir kaynak olarak kullanılabilir. Sözkonusu 

standartlar öncelikle okul ortamında yardımda bulunulacak bireylerin haklarını tanımlar. Bu haklar “Saygınlık, 

bireyin gelişimi, eğitimsel seçeneklerini öğrenme ve uygulama, gizlilik, okulda güvende olma hakkı”dır. Okul 

psikolojik danışmanının etik sorumlulukları yedi temel başlıkta ele alınmaktadır: 

A.Öğrencilere karşı sorumluluklar:  Akademik, mesleki, üniversiteye geçiş, okul sonrası ve psikososyal 

danışma gereksinimleri, gizlilik, danışanla karşılıklı ilişkinin niteliği, uygun refere sistemi, grup uygulamaları, 

bireyin kendine ve başkasına zarar vermesi durumu, öğrenci kayıtları, ölçme, değerlendirme ve yorumlama, 

teknolojinin kullanımı, akran desteğinden yararlanma programları. 

B.Anne-babalara/koruyuculara karşı sorumluluklar: Anne-babaların/koruyucuların hakları ve sorumlulukları, 
anne-babaların/koruyucuların gizlilik hakları. 

C.Meslektaşlara karşı sorumluluklar:  Uzmanca ilişkiler, diğer uzmanlarla bilgi paylaşımı,  okul psikolojik 
danışmanlarıyla işbirliği ve eğitim,  

D.Okul, toplum, aileye karşı sorumluluklar: Okula karşı sorumluluklar, topluma karşı sorumluluklar. 

E.Kendine karşı sorumluluklar: Mesleki yeterlilik, kültürler arası ve sosyal adalet savunuculuğu ve liderliği. 

F.Mesleğe karşı sorumluluklar: Profesyonellik, mesleğe katkı, mesleğe hazırlananlara ve eğitim 
uygulamalarında destek, okul psikolojik danışmanlarıyla ve okul psikolojik danışmanlarının eğitimi ve işbirliği 
için diğer uzmanlık alanlarıyla işbirliği. 

G.Standartların korunmasıyla ilgili sorumluluklar: Bir meslektaşın etik ihlali gözlenirse izlenecek yollar, okul 

psikolojik danışmanlarının meslek etiğine uygun olmayan etkinliklere zorlanmaları durumunda uygun 

kanalların kullanılarak sorunun çözülmeye çalışılması, okul psikolojik danışmanları, okul programının 

yöneticileri, süpervizyon verenler ve eğitimcilerin etik çelişki yaşadıklarında izleyecekleri etik karar verme 

modeli (Stone, 2011): “Durumu duygusal ve bilişsel olarak tanımla, ASCA Standartlarını ve yasaları gözden 

geçir, öğrencinin yaş ve gelişim düzeyini değerlendir, ortamı, ailenin hakları ve 18 yaş altındaki bireylerin 

haklarını gözden geçir, etik ilkeleri uygula, seçeceğin davranışların sonuçlarını planla ve değerlendir,  seçilen 

davranışı değerlendir, konsültasyon yap, uygula.” (ASCA, 2010). 

Ülkenin, toplumların, eğitim sisteminin değişimlerine bağlı olarak, yasal ve etik konularda bazen bu 

düzenlemeler yeterli olmayabilir. Ayrıca her bir özel duruma göre kural belirlenemez. Söz konusu durumlar 

için, etik kurallar önceki deneyimlere ve insani değerlere göre temel bir anlayış sağlar, ancak sınırlılıkları 

bilmek ve özel durumlarda gerektiğinde konsültasyon yaparak hareket etmek en uygun yaklaşımdır. Bu 

yönde okul psikolojik danışmanlarına güncel yasal ve etik düzenlemeleri izlemeleri, PDR alanındaki ulusal ve 

uluslararası yayımları ve uygulamaları düzenli izlemeleri ve meslektaşlarıyla sürekli bağlantıda olmaları, çelişki 

yaşanan durumlarda diğer psikolojik danışmanlarla, psikolojik danışman eğitimi yapan akademisyenlerle, ruh 

sağlığı alanı uzmanlarıyla, hukukçularla ve sorun olan konuyla ilgili olabilecek alanların uzmanlarıyla da 

konsültasyon yapmaları önerilir. Tüm sınırlılıklarına rağmen, etik ilkeler ve kurallar, uzmanca düzeyde 

uygulamalar için en iyi kaynaklardır (Baker ve Gerler, 2008). 

Kaynakça: 
Baker, Stanley B. Ve Gerler, Edwin R. (2008). School Counseling For The Twenty-First Century. 5. Baskı. Pearson Education Ltd. 
New Jersey. 
Ethical Standarts For School Counselors (2010). American School Counselor Association 
http://www.schoolcounselor.org/files/EthicalStandards2010.pdf 
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanında Çalışanlar İçin Etik Kurallar (2011). Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, 8. 
Baskı. http://pdr.org.tr/userfiles/file/etik.pdf 
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OKULLARDA ÇATIŞMA ÇÖZME VE ARABULUCULUK PROGRAMLARININ   
YERİ VE ÖNEMİ 

Prof. Dr. H. Uğur Öner 

Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi 

 

 

 

 Günümüzde, sıklıkla okulda, evde, toplumda şiddet ve şiddete dayalı sorun çözme yaklaşımlarının 

kullanımı giderek artmaktadır. Bu sorunlarla baş edebilmede ise çatışan taraflarla iletişim kurarken 

geleneksel disiplin yöntemlerinin kullanılmakta olduğunu görüyoruz. Pek çok eğitimci ve ana-baba da 

kendileri gençken bu geleneksel yöntemlerle disipline edilmeye, yetiştirilmeye çalışılmışlar, ancak, 

bunların geçici baskılar olup temeldeki sorunları çözmede pek de işe yaramadıklarını ve istendik 

davranışın kazandırılmasında etkili olmadıklarını görmüşlerdir. Bunların bilinmesine rağmen hala 

kullanılmaya çalışılması ilginçtir. Çünkü, geleneksel çatışma çözme yöntemleri, gençleri güdülemekten 

çok yetişkinlerden uzaklaştırmaktadır. Bu yöntemler insanlar arasındaki iletişim kanallarını açmak ve 

geliştirmekten çok, birer iletişim engeli olacak şekilde işlevde bulunmaktadırlar. Bu iletişim kazaları 

gençlerin, sağlıklı, kendilerine doyum sağlayıcı ilişkiler kurabilmelerini de engelleyebilmektedir. Onların, 

sorunlarını çözebilmelerinde gerekli olan iki yönlü iletişimi yavaşlatıp kesintiye uğratarak, aradaki iletişim 

köprülerini yıkmaktadır; bu da ilişkilerin zedelenmesine ya da tümüyle kesilmesine yol açmaktadır. 

 Geleneksel sorun çözme yaklaşımlarında, çatışma yaşayan her iki taraf da kendi isteklerini, 

gereksinimlerini ve duygularını fark edemeden, ifade edemeden, otorite konumundaki bir kişinin çözüm 

önerisine uymak, boyun eğmek zorundadır. Tarafların yerine, bir başka kişi, çatışmayı sonlandırıp ortaya 

bir çözüm koymaktadır. Her iki tarafın da buna uymasını talep etmektedir. Eğitim ortamlarında ise 

yaşanan çatışmalar genellikle, geleneksel yöntemlerle çözümlenmektedir; “Sınıf arkadaşısınız, el sıkışın, 

öpüşün ve barışın!” ya da “Sen suçlusun özür dile!”, “Bitsin bu çatışma!”, gibi çözüm yolları öğrencilere 

dayatılmaktadır. Çözüm önerilerine, taraflar, otoritenin yanında boyun eğip uyuyor gibi davransalar da, 

kendi istekleri, çıkarları karşılanmadığı için, temelde yatan öfke bastırılmaktadır. Bu bir kazan-kaybet 

yaklaşımıdır. Bastırılan öfkenin ise ne zaman ortaya çıkacağını kestirebilmek güçtür. Öte yandan yaşanan 

sorun çözümlenememiştir.  Çatışan taraflar arasındaki iletişim kanalları kapalıdır ve kendi üretmedikleri 

bir çözüme uymada ise isteksizdirler. Bu yöntemler taraflar arasındaki iletişim kanallarını açmak ve 

geliştirmekten çok, birer iletişim engeli olarak işlev görmektedir. Oysa gençlerin sağlıklı ilişkiler için, iki 

yönlü iletişim kurabilme gereksinimleri vardır. Çatışma çözmede kullanılan geleneksel yöntemler ise 

birer iletişim engelidir. Bunlar; ders vermek, uyarmak, tehdit etmek, gözdağı vermek, kıyaslamak, 

kutuplaştırmak, azarlamak, suçlamak, yargılamak, boş yere övmek, fiziksel ceza uygulamak, alay etmek, 

konuyu saptırmak gibi iletişim hatalarıdır. 

 Unutulmamalıdır ki, insanlar ancak kendileri için tehdit oluşturmayan güvenli ortamlarda kendi 

davranışlarının sorumluluklarını üstlenebilirler. Tehditle yaklaşıldığında ise birey savunmaya geçer. 

Öğrenme ancak güvenli ve öz disiplinin egemen olduğu bir ortamda sağlanabilir. Okullarda etkili eğitimi 

sağlayabilmek, şiddet ve yıkıcılık içeren davranışların önüne geçebilmek için okul programlarında, 

çatışma çözme eğitimlerine yer verilmesi etkili bir önleme çalışmasıdır. 
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 Etkin bir okul ortamı ancak öğretmenler, öğrenciler ve tüm çalışanların birlikte çatışma çözme 

becerilerini kazanmalarıyla sağlanabilir. Çatışmalarını fark ederek, yapıcı yollarla çözebilmeyi öğrenen 

bireyler dış denetime gerek duymazlar. Çatışmaları öğretmenlerinin ya da yöneticilerin çözmesini 

beklemek yerine kendi sorumluluklarını yükümlenerek kendileri çözebilirler ya da öğretmen ve 

yöneticilerle işbirliği içerisine girerek, çatışmaları çözmeye çalışırlar. Böylece problem çözme 

becerilerinin gelişmesi ve birlikte karar verme desteklenir, baskıcı yaklaşımlardan uzaklaşılarak 

uzlaşmaya dayalı yaklaşımlar okullarda yerleşmeye başlar. Buradaki temel anlayış, dış denetimli, baskıcı 

yaptırımların uygulanması yerine, iç denetimli insan ilişkilerini geliştirici, disiplin anlayışının okullarda 

geliştirilmesini ve yerleşmesini sağlamaktır. 

 Toplumda, saldırgan ve yıkıcı davranışların sık gözlenmesi gençlerin ve yetişkinlerin, çatışma 

yönetiminde becerili olmadıklarının bir göstergesidir. Geleneksel çatışma çözme yöntemlerinden farklı 

yapıcı, alternatif çözüm yollarından haberdar değildirler. Oysa biliyoruz ki, çatışmalar yaşamın doğal bir 

parçasıdır, çatışmaların kendileri olumlu ya da olumsuz değildirler, onları olumsuz kılan bizim 

kullandığımız çözüm yollarıdır, eğer yapıcı çözüm yollarını kullanırsak bu kişilik gelişimi ve sosyal değişim 

için itici bir güç olabilir. Ayrıca, çatışmalarla yapıcı yollarla başa çıkmanın öğrenilmesi saldırgan 

davranışları önleyebilir. 

 Çatışma çözme becerilerini kazandırma uygulamalarının PDR programlarının içinde yer alması, tüm 

okula yaygınlaştırılması ve öğrencilere kazandırılması, anlaşmazlıkları çözmede etkili iletişim becerilerinin 

kullanılmasını sağlar. 

  

Okul Programları İçerisinde Çatışma Çözme Eğitimine Niçin Yer Verilmelidir? 

 Gençlere, kendi çatışmalarını olumlu bir biçimde çözme yollarının öğretilmesinin ve iletişim 

becerilerinin kazandırılmasının zorlayıcı ve geçerli olan birçok nedeni vardır: 

• Çatışma çözme eğitimi içerisinde yer alan problem çözme becerilerinin öğrencilere kazandırılması 

okul ortamını ve insan ilişkilerini geliştirir. 

• Okullarda şiddet, sürekli devamsızlık, okuldan kaçma, eğitimi bırakma gibi sorunlar da azalma 

görülür. 

• Birey kendi güçlü ve güçsüz yönlerini tanıyarak kendini geliştirebilir. 

• Tüm disiplin sorunlarında azalma gözlemlenir. Çünkü birey kendi kendisini yönetebilmeyi öğrenmiş 

olur. 

• Öğrenme ortamları için temel oluşturan, dinleme, empati kurabilme, olaylara bir de öteki 

tarafından bakabilme, eleştirel düşünme, yaşanan olaylar ve onlara eşlik eden duyguları anlayabilme gibi 

becerilerin geliştirilebilmesini sağlar. 

• Farklılıkları barışçıl yollarla müzakere edebilmeyi ve çok kültürlü ortamlarda, çatışmadan, 

yaşayabilmeyi kolaylaştırır. 

• Her birey karşılaştığı sorunları anlayabilme, yapıcı yollarla çözebilme gibi önemli bir yaşam 

becerisini kazanmış olur. 

• En önemlisi de, bu becerileri kazanmış olan kişinin iyi bir vatandaş olmasını sağlar.  
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Çatışma Çözme ve Arabuluculuk Eğitimi Nasıl Verilir? 

 Eğitimin temel felsefesi ve öğretim yöntemleri kendine özgüdür. Literatüre bakıldığında çatışma 

çözme ve arabuluculuk süreciyle ilgili birçok bilgi ve araştırma olmasına rağmen, nasıl öğretileceği ile ilgili 

çok az çalışma vardır. 

 Çatışma çözme ve arabuluculuk eğitiminin genel amacı, bu eğitimi alan bireylere bilgi, beceri 

kazandırarak onların çatışmalarını çözme tutum ve davranışlarında bir değişim sağlayabilmektir. 

 Yaşanan çatışma durumlarında bireyin seçebileceği iki yaklaşım söz konusudur. İşbirliği tutumunu 

benimsemek ya da bunun karşıtı olan yarışmacı tutum içerisinde olmaktır. Genellikle, toplumda, ortak ve 

yaygın biçimde kullanılan çatışma çözme yaklaşımlarında egemen olan tutum, yarışmacı, yıkıcı ya da 

kaçınmacıdır. Bunlar etkili ve yapıcı çatışma çözme yolları olmadığı için de şiddet toplumun en önemli 

sorunu olarak ortaya çıkmaktadır.  

 Şiddeti önlemenin en etkili yollarından birisi ise, çatışma çözme eğitimini tüm eğitim 

programlarının içerisine yaymaktır. Yani kazan-kaybet yaklaşımı yerine, kazan-kazan yaklaşımının 

öğrenilmesidir. Aslında kazan-kaybet yaklaşımlarında taraflardan biri kazanıyormuş gibi görünse de uzun 

vadede her iki taraf da kaybeder. 

 Eğitim uzun soluklu bir süreçtir. Köklü bir değişimi de ancak, eğitim yoluyla sağlayabilmek 

olanaklıdır. Öncelikle eğitimin gerekliliğine inanmak ve yılmadan sürdürmek gerekir. Bu çalışmalar 

gelecek için bir yatırımdır. Çatışma çözme becerilerinin kullanılabilmesi günlük yaşamın doğal bir parçası 

haline gelinceye kadar emek harcanmasını gerektirir. 

 Çatışma çözme eğitimlerine verilen önem, eğitim ve psikoloji alanları ile de sınırlı değildir. Artık 

işletmelerde, politikada, hukukta ve siyasal bilimlerde de önemli olmaktadır. Alternatif sorun çözme 

yöntemi olarak ele alınan çatışma çözme ve arabuluculuk yaklaşımının kullanımı tüm bu alanlarda etkili 

bir yöntem olarak görülmekte ve uygulamalarda yer almaktadır. 

 Türkiye’de de çatışma çözme ve arabuluculuk çalışmaları öncelikli olarak eğitim ortamlarında 

uygulanmaya başlamıştır. PDR programlarında yer verilerek okullardaki disiplin ve şiddet içeren 

davranışlarla baş edebilmede etkili bir uygulama yöntemi olarak kullanılmaktadır. Bir alternatif 

uyuşmazlık çözüm yolu olarak çatışma çözme ve arabuluculuk, hukuk uyuşmazlıklarında da 

kullanılabilmektedir. “Hukuk Uzlaşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu”nun yürürlüğe girmesi ile birlikte, 

arabuluculuk yaklaşımı etkili bir biçimde hukuk alanında da kullanılmaya başlanmıştır.  

 Bu hızlı gelişmeler ışığında soruna baktığımızda ise çatışma çözme ve arabuluculuk konusunda 

eğitim almış insan gücüne gereksinim vardır. Toplumun her kesiminde çatışma çözme ve iletişim bilgi ve 

becerilerine sahip insan gücüne duyulan gereksinim yadsınamaz. Birbirlerini sabırla dinleyen, olaylara 

diğer kişinin açısından bakabilen, yargılamadan, suçlamadan kendi duygu ve düşüncelerini ifade 

edebilen, karşısındakine saygı ve sevgi duyan kişilerin varlığı ancak toplumda barışçıl değerlerin 

gelişmesini ve yerleşmesini sağlayabilir. Demokrasinin ilkeleri de ancak böylesi bir toplumda işleyebilir ve 

şiddet engellenebilir. Düşüncelerdeki ön yargılar, katılıklar ve tabuların yıkılabilmesi ise, ancak, akılcı, 

yapıcı yollarla sorunlarını çözen bilimsel yöntemi kullanabilen insanların varlığıyla sağlanabilir. 

 

 

6 



 
 

OKUL REHBERLİK SERVİSLERİNİN TASARIMI  
 

Uzm. Psk. Dan. İsmet ÖZTÜRK 

Aydın Hacı Kadriye Arslan RAM Müdürü 

 

 

 

Rehber öğretmenler 1970’li yıllarda ‘Eğitim Uzmanı’ kadrosu adı altında okullarımıza atanmaya 

başlanmışlardır. Okul müdürleri ilk olarak okullarına gelen bu ‘uzmanların’ görevlerini anlamakta 

zorlanmış, onları daha çok idareci gözüyle algılayarak müdür yardımcıları ile aynı odalara 

yerleştirmişlerdir. Daha sonraları rehber öğretmenlerin görev ve sorumluluklarının netleşmeye 

başlaması ile okullarda onlar için ayrı oda tahsisi ve donatımı yapılmaya başlanmıştır. 

 Okul yöneticilerinin çoğunluğu, okullarındaki birçok problemin çözümünde rehber öğretmenlerin 

önemini anlamalarının etkisiyle, okullardaki rehberlik uygulamalarına gereken önem ve değeri vermeye 

başlamışlardır. Bakanlık rehberlik programında; her ne kadar ‘önleyici’ ve ‘gelişimsel’ rehberlik hizmetleri 

öngörülmüş olsa da, okul müdürleri henüz daha çok ‘problem çözmeye odaklı’ rehberlik uygulamalarının 

farkındadırlar. Bu durum bile, okul yönetiminin gözünde okul rehber öğretmenleri ile rehberlik 

servislerinin öneminin günden güne artmasını sağlamaktadır. Okul müdürleri ve rehber öğretmenler, 

okul rehberlik servislerinin çalışmalarında öncelikli olarak, oda sağlama ve donatımı konusunda çaba 

göstermektedirler. Artık rehberlik servisleri için çok yeterli olmasa da oda ve donanım eksikliği 

giderilmeye çalışılmaktadır.  

 Son yıllarda, rehberlik servislerinin oda ihtiyacı ve donanımı konusunda önemli adımlar atılmış olsa 

bile, odaların yeri, donatımı ve rehber öğretmen sayısı açısından henüz tam olarak ihtiyaca cevap 

verilememektedir. Hala birçok okulda, rehberlik servisleri okulun ücra yerlerindedir ve oda donatımı 

daha çok okul idarecilerinin eski mobilyaları ile tamamlanmış durumdadır. Bütün bunların yanı sıra 

olanağı olan okullarda da bir başka problem karşımıza çıkmaktadır. Bu problem de okul rehberlik 

servislerinin, rehberlik uygulamalarının misyonuna uymamasıdır. Okul rehberlik servislerinin neredeyse 

tamamına yakınının görüntüsü, idareci odalarının görünümünden farksızdır. Özel okullar da dâhil olmak 

üzere bu durum aynıdır. Okul rehberlik servislerinin idareci ya da memur odalarından farklı olması 

konusunda okul rehber öğretmenlerinin de net bir görüşü bulunmamaktadır. 1970’li yıllardaki oda 

anlayışı günümüzde çoğunlukla sürmektedir. 

 Okullarda rehberlik servislerinin oda ve donanım ihtiyacı olmakla beraber, gerek Milli Eğitim 

Bakanlığı’nın gerekse de üniversitelerin, rehberlik odalarının tasarımı ile ilgili bir çalışmalarının olmadığı 

bilinmektedir. Okul rehberlik servislerinin oda tasarımı nasıl olmalıdır? Konu ile ilgili yeterli bir bilgi ve 

araştırma olmamasına rağmen, PDR uygulamalarının içeriğine göre bir tasarım oluşturulması çalışmasına 

yaklaşık iki yıl önce tarafımdan başlanmıştır. Bu çalışmalar sonucu durumu uygun olan okullarda 

düzenlemeler yapılmış, özellikle öğrenci, öğretmen ve velilerden son derece olumlu geri bildirimler 

alınmıştır. Peki, nasıl bir tasarım yapılabilir? Öncelikli olarak, ekonomik durumu iyi olan okullarda, okulun 

kademesine göre renk ve mobilya seçimi yapılarak yeni mobilyalar alınmış, odanın boyası ve yer 

döşemesi yenilenmiştir. Daha sonra odada bulunan mobilyaların yerleri düzenlenerek, odalar idari oda 
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görünümünün dışına çıkarılmıştır. Çalışma masası odanın şekline göre öğrencinin odaya girdiğinde 

hemen görmeyeceği bir konuma getirilmiştir. Oturma grubu ya da sandalyeler ise odanın ortasında 

gruplandırılmış ve ortalarında, üzerinde çiçek olan bir sehpa bulundurulmuştur. Çünkü öğrenci odaya 

girdiğinde, masa başında çalışan ciddi bir kişinin ifadesi ile karşılaşması yerine, güzel bir oturma grubu ve 

çiçekli bir sehpanın öğrenciyi olumlu etkileyeceği düşünülmüştür. Yine oda büyüklüğü uygun olan 

servislerde, ikili görüşme sandalyeleri ya da koltukları için ayrı bir köşe oluşturulmuştur. Okullarımızda 

tasarımı yapılan rehberlik servislerinin ekteki fotoğraflarına bakıldığında konu daha iyi anlaşılabilir. 

Bundan sonraki adım ise ayrı bir psikolojik danışma odaları olacaktır.  

 Okul rehberlik servislerinin tasarımı ile ilgili bu çalışmalar iyileştirilmeye açıktır. Burada amaç konu 

ile ilgili bir fikir vermek, bir başlangıç yapmaktır.  
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OKULLARDA TRAVMA EĞİTİMİ 

Psk. Dan. Burcu KESKİN 

Van, Erciş Ziya Gökalp Ortaokulu 

 

 

 

Van’da 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde meydana gelen depremlerin üzerinden aylar geçti. Bu 

süre içerisinde bu bölgede çalışan psikolojik danışmanlar olarak hem kendi yaralarımızı hem de halkın 

yaralarını sarmaya çalıştık. Bazen onlarla birlikte ağladık, bazen güldük, bazense yaşadığımız tüm 

olumsuzluklara rağmen ayakta kalabildiğimiz için şükrettik. 

 Depreme maruz kalan insanların büyük çoğunluğu normal yaşantılarına devam etmeye çalışsa da 

bazılarının hafızasında olup bitenler hala tazeliğini koruyor. Hatırlananların çoğu yıkımlar, kayıplar, sahip 

oldukları dünyanın eskisi gibi olamayacağına ilişkin can yakıcı anılardan oluşmakta. Depremin bu yıkıcı 

etkilerini azaltmak amacıyla birçok psikiyatrist, psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve psikolojik danışman 

çalışmalar yürüttü. Kayıtlara bakıldığında 119 bin 600 kişinin psikolojik destek aldığı görülmekte. 

Peki psikolojik danışmanlar olarak biz neler yaptık? 

  Öncelikle MEB ve UNICEF işbirliği içerisinde alanında uzman hocalar tarafından travma konusunda 

eğitim aldık. Bu eğitim süreci içerisinde oldukça güzel ve farklı anılarım oldu. Depremi onlarla birlikte 

yaşadığım için yardımcı olacağım grubu anlamakta güçlük çekmeyeceğimi biliyordum. Yaptığım 

sohbetlerde onlarla ortak yaşantılarımız hakkında konuşuyor, aynı acıyı paylaşıyor ve adeta birbirimizin 

kalplerine dokunuyorduk. 

 İlk aşamada görev yaptığım okullarda psikoeğitim çalışmalarına başladım. Psikoeğitim çalışmaları; üç 

öğretmen oturumu, iki veli oturumu ve üç çocuk oturumdan oluşmaktaydı. 

  Öğretmen oturumlarında daha çok travmatik bir olaydan sonra hem yetişkinlerin hem de çocukların 

verebilecekleri Travma Sonrası Stres (TSS) tepkileri, travmatik yaşantılarda okulların ve öğretmenlerin 

rolü, çocuklarla kurulan doğru iletişim gibi konularda bilgi vermeye çalıştım. Çocuklara uygulayacağımız 

etkinlikler için farkındalık oluşturmaya ve ilk olarak bu etkinlikleri öğretmenler üzerinde uygulamaya 

çalıştım. Oturumlar sonunda öğretmenlerden aldığım dönütler oldukça iyiydi. Yaşadıkları travmatik olaya 

verdikleri tepkileri artık daha net algıladıklarını, kendilerini bundan sonraki sürede daha sağlıklı 

gözlemleyeceklerini ve yeni başetme yöntemleri geliştirdiklerini ifade ettiler. Öğretmenlerle aynı 

travmatik olayı yaşadığım için oturumları uygularken herhangi bir sorun yaşamadım; aksine güçlü 

durabilmek için fikirler üretmeye birbirimize destek olmaya çalıştık. O an ilk kez yalnız olmadığımı 

hissettim. 

  Çocuk oturumlarında sınıf öğretmenleri ve sınıf rehber öğretmenleriyle işbirliği içerisinde çalıştık. 

Çocukların iletişim becerilerini geliştirmeyi, depreme ilişkin duygularını paylaşmayı, güçlü yanlarını 

keşfetmeyi, travma ile ilgili bilgilendirmeyi, sosyal ağları güçlendirmeyi, gevşeme egzersizlerini, ayrılık ve 

zor durumlar ile başetmeyi ve her şeyden önemlisi depremle birlikte yıkılan umutların yeniden 

yeşerebilmesi için geleceğe dair olumlu bakış açısı kazanmayı içeren grup çalışmaları yaptık. Bu 

çalışmaların sonunda çocukların travma konusunda farkındalık kazandıklarını, birbirlerine destek 
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olduklarını ve yaşadıkları sıkıntıların başkaları tarafından da paylaşıldığını görerek başedebilmek için 

daha istekli olduklarını gözlemledim. 

 Veli oturumlarında ise hem çocuk oturumlarında ilerleme kaydedebilme hem de ebeveynlerin 

yaşadıkları travma ile mücadele edebilme becerilerini kazandırma üzerinde çalıştım. Bu oturumlarda 

ailelerin çocukların sorunlarıyla oldukça ilgili ve olumsuz koşulları iyileştirmek adına birbirlerine 

kenetlenmiş oldukları aşikardı. 

  Psiko-eğitim çalışmalarının yeterli olmadığını düşündüğüm ve TSS yaşadığını fark ettiğim öğrencilerimle 

ise aldığımız travma eğitimi doğrultusunda grupla psikolojik danışma yaptım. Çalışmayı lider-yardımcı 

lider modelini kullanarak, aynı ilçede görev yapan psikolojik danışman arkadaşımla birlikte yürüttük. Bu 

oturumların, psiko-eğitim gruplarındaki çocuk oturumlarına göre daha kapsamlı, eğlenceli ve güven dolu 

geçtiğini söyleyebilirim. Aynı zamanda biri lise, üçü ilköğretim okulu olmak üzere okullarındaki psikolojik 

danışmanlar tarafından TSS yaşadığı tespit edilen öğrencilere de grupla psikolojik danışma yaptık. 

Böylece ulaştığımız öğrenci sayısı artmıştı. 

  Oturumlar sonunda çocuklardaki değişim fark edilir düzeydeydi. Çok zor bir süreçten geçtiğimizi 

biliyordum. Buna rağmen psikolojik danışmanlar arasındaki dayanışma hep güçlüydü. Birilerine yardım 

etme düşüncesi depremle birlikte kaybettiğimi düşündüğüm mutlu hayatımı adeta bana geri verdi. Şu an 

mesleğimin ne kadar değerli olduğunu daha iyi anlıyorum. İyi ki psikolojik danışmanım. 
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KOÇLUK EĞİTİMİ VE İZMİR ATATÜRK LİSESİ’NDEKİ İLK ÇALIŞMALAR 

Uzm.Psk. Dan. İlkay UYSAL 

İzmir Atatürk Lisesi 

 

 

 

“İnsanlar başarısızlığa uğramazlar. Sadece denemekten vazgeçerler.” Elihu ROOT 

 

 “Coach” kelime anlamı olarak, kişiyi bulunduğu yerden başka bir yere taşıyan araçtır. Koçluk; 

insana insanın iç dünyasına, onun kendisi ve başkaları ile olan ilişkisine bütünsel olarak yaklaşan çözüm 

odaklı bir süreç programıdır. Koçluk almak isteyen ile koç arasında bir yol arkadaşlığıdır.  

 Erickson College’nin kurucusu Dr. Marilyn Atkinson’a göre eğitim koçluğu, öğrencinin tüm eğitim 

ve öğretim yaşamında maksimum performansa ulaşması için koç ile öğrenci arasında kurulan planlı bir 

gelişim sürecidir. Eğitim koçluğu başarıya doğru yapılan bir yolculuktur. Bu yolculuktaki hedef, öğrenciyi 

bulunduğu noktadan, istediği, arzuladığı başarılı noktaya taşımaktır. Öğrenci koçluğu sistemi, akademik 

başarıda, eğitim hedeflerinin yerine getirilmesinde, öğrenci problemlerinin çözümünde anahtar 

yöntemler sunan ve bunu en kısa sürede başaran sistemdir. Öğrenci koçluğu sistemi öğretmenlerin 

öğrencileriyle, anne-babaların çocuklarıyla, öğrencilerin ve öğretmenlerin okul yönetimi ile 

iletişimlerinde pratik ve güçlü bir yol haritası sunar. Tam olarak nedenini bilmeden birçok hedefe birden 

ilerlemeye çabalayan öğrencilerimizin bütünün nedenini anlayabilmeleri ve bu nedenin ışığı altında 

motivasyon, iletişim ve güçlü yanlarının farkına varabilmeleri gibi bir çok dinamiği aktif hale getirir. 

Ebeveyn, okul, dershane gibi destekleyici ya da engelleyici etmenler ile birlikte tek ve bütünsel hedefe 

odaklanarak ulaşılmak istenen bir başarı hikayesi oluşturma süreci yaşanmasına olanak verir. Bu süreçte 

en önemli olan nokta öğrencinin yaşamındaki bazı akademik hedefler için yaşamında geri dönülmez 

sorunlar oluşturma olasılığının olmamasıdır. Öğrenci bu süreci, deneyim ve gelişim bağlamında 

değerlendirebilmeyi fark eder. 

Eğitim Koçluğu öğrencinin nerede olduğu ve nereye gitmek istediği konusunda yardımcı olur. Öğrencinin 

nerede olduğu ile olmak istediği yer arasındaki boşluğa kritik gedik denir. Eğitim Koçu, öğrencinin bu 

kritik gediği başarılı ve sancısız bir şekilde geçebilmesi için tüm odağını öğrencisinin üzerinde toplar. 

Onunla ilgilenir, potansiyelini ortaya çıkarmasına yardımcı olur. Öğrencisi ile motivasyon odaklı 

çalışmalar yapar. Eğitim Koçu, öğrencinin hedeflere ulaşmasını destekler, öğrenme motivasyonunu 

arttırır, öğrencinin akademik çabalarını sonuca ulaştırmasını sağlarken, ihtiyaç duyduğu becerileri 

geliştirir. 

Koçluk; yaşam alanları yönetimidir. Organizasyon becerileridir. Kişinin kendi doğrusunu ve çözümünü 

bulmasına yardım eden bir öğretidir. Değişimin ve gelişimin yöntemidir. Gelecek vizyonu geliştirir. 

Kişilere potansiyellerini nasıl açığa çıkartıp kullanacaklarını keşfettirmektir. Var olanı daha iyi yapmanın 

sistemidir. İçsel kaynakların keşfidir. Yol arkadaşlığı yapmak demektir. Sağlı iletişimin temelidir. Kişinin 

yaşam amacını ve beklentilerini onun istediği ölçüde fark ettiren bir disiplindir.  

Koçluk; kişiye ne yapacağını söylemek değildir. Hayat dersi, tavsiye, öğüt vermek değildir, psikologluk 

değildir. Danışmanlık değildir. Mentörlük değildir. Yargılamak değildir. Tecrübelerini paylaşmak değildir.  
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Koçluk süreci; hedef belirlemek, eylem adımları atmak, eylem adımlarının sürekliliğini sağlamak ve 

başarının denetimini gerçekleştirmek aşamalarından oluşur. Koçluk görüşmesinde şu dört temel 

sorularak, istendik değişim sağlanmaya çalışılır:  

1- Tam olarak ne istiyorsun? (Hedef belirleme) 

2- Bunu nasıl başarabilirsin? (Eylem adımları belirleme) 

3- Kararlılıkla nasıl sürdürebilirsin? (Sürekliliği sağlama) 

4- Başardığını nereden bileceksin? (Başarının denetlenmesi) 

Mükemmel öğrenci koçluğu öğrenciyle güven ve samimiyet kurarak başlar. Koç öğrencilerin ait olmak 

isteyecekleri bir dünya yaratır. Bir koç öğrencisinin deneyimleri arasından kıymetli hazineleri seçme 

sorumluluğunu fark ettirebildiği ölçüde koçtur.  

Koçlukta, koç ve öğrenci eşittir, beraber liderlik ederler, ilişki dikkat ve özen gerektirir. Koçluk bütünsel 

işleyişi temsil eder. Süregelen ilişki; etkin stratejiler, görüşler, yollar inşa etmeye ve ustalık geliştirmeye 

hizmet eder. Her vizyon bütün sistemi harekete geçirmek için bir anahtardır. Koç ve öğrenci devamlı 

olarak iki noktayı –şimdiki durum ve istenilen durum- birbirine bağlayan bir yol yaratabilirler. Keşfedilen 

her fark ve kullanılan anahtar sorular öğrencinin sonuç almasını destekler. 

            Koçluk çalışmaları, son 8 yıldır ülkemizde gelişim gösteriyor. Her alanda; yaşam, kariyer, yönetim, 

eğitim gibi farklı iş alanlarından birçok profesyonel mesleğin yanına koçluğu da eklemeye başladılar.       

            İzmir Atatürk Lisesi’nde eğitim ve öğretimin kalitesini arttırmak, öğrenci başarısını yükseltmek, 

öğretmenlik formasyon bilgilerini yenilemek ve öğrenci- öğretmen iletişimini daha iyi hale getirmek 

amacıyla idareci ve öğretmen arkadaşlarımıza gönüllülük esasına dayanarak “Eğitim Koçluğu” eğitimi 

programına başladık. Toplam 48 öğretmenle (3 grup) başlayan eğitimlerimizi tüm öğretmenlerimizi dahil 

ederek tamamlamayı hedefliyoruz. Katılımcıların kişisel ve iş hayatına yansıyan olumlu etkileri olumlu 

geribildirim olarak öğretmen ve öğrenciler arasında paylaşılmaktadır. Öğretmenliğin asıl amacı 

öğrencilerin sürekli öğrenmelerine katkıda bulunmak, kendilerini geliştirmek istedikleri alanda 

güçlenmelerine destek olarak hayatlarında kendi çizdikleri yönde ilerlemelerini sağlamaktır. Koçluk 

eğitimi ile birlikte öğretmenlerimiz soru sorma sanatını öğrenerek öğrencilerin düşünme becerilerini 

geliştirme sürecine başlamışlardır.  

 

Kaynakça: 

Erickson College Notları 
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OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ İŞ DOYUMU DÜZEYLERİ 

Psk. Dan. Adayı Ebru ÇANAKÇI 

Yıldız Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı  

3. Sınıf Öğrencisi 

 

 

 

 

X. PDR Öğrenci Kongresi’ne bir bildiriyle katılmak istedim ve bildiri konusunu hazırlarken iki yıl 

boyunca hakkında daha çok bilgi sahibi olduğum, daha iyi bir araştırma yapabileceğim bir konu seçmek 

istedim ve bu konu “Okul Psikolojik Danışmanlarının İş Doyumu Düzeyleri” oldu. Okullarda Gözlem 

dersiyle okullara gidip okul psikolojik danışmanlarının iş yaşamı koşullarını inceleme ve yakından tanıma 

fırsatı bulmuştum. İş doyum düzeylerini inceleme sebebim ise okul psikolojik danışmanlarının 

üniversitede aldıkları eğitimde karşılaşacaklarını düşündükleri durumlarla iş yaşamlarında karşılaştıkları 

durumların birbirinden çok farklı olduğunu söylemeleriydi.  

 Şimdi sizlere, bildirimin temelini oluşturan iş doyumu ve psikolojik danışmanlarla ilgili olan kısmı 

aktararak bir nevi araştırmamın amacını aktarmış olacağım: 

İnsanların bedensel ve psikolojik sağlığını korumaya ve sürdürmeye yönelik yardım mesleklerinde bu 

hizmeti verenlerin iş doyumu kendi sağlıkları için olduğu kadar, verdikleri hizmetin niteliği ve etkisi 

açısından da kritik bir öneme sahiptir (Yeşilyaprak, 2000; Akt: Bayrı, 2006). Okullardaki öğrencilerin 

psikolojik, eğitsel ve mesleki sorunlarının çözümü için görev yapan psikolojik danışmanlar, bu görevlerini 

yerine getirirken, öğrenciler, öğretmenler, yöneticiler, veliler vs. gibi değişik kesimlerle yoğun bir 

etkileşim içerisindedirler. Bu yoğun etkileşimin yanı sıra çalışma ortamındaki imkânlarda maddi ve 

manevi yetersizlikler, öğrenci sayısının fazlalığı, psikolojik danışmanlardaki bilgi ve deneyim eksikliği vb. 

nedenler iş doyumunu etkilemektedir (Gündüz, 2008). Psikolojik danışmanların, zaman ve enerjilerinin 

büyük bir bölümünü harcadıkları işlerinin, ekonomik ve sosyo-psikolojik ihtiyaçlarını karşılama düzeyi, ya 

onların işlerinden doyum sağlayıp bu memnuniyeti ilişkilerine de yansıtmalarına ya da tersine doyumsuz 

kalarak çevreleriyle ilişkilerinin bozulmasına neden olabilir (Yeşilyaprak, 2000; Akt. Bayrı, 2006). Ayrıca, 

moral bozukluğu ve motivasyon eksikliği, yüz yüze yürütülen mesleklerde hem bireyin kendisi hem de 

karşısındaki kişi için, başarı, iletişim veya mutluluk gibi bazı diğer konuları etkileyen faktörlerin başında 

gelir. Zaten Peker (2002 Akt. Sözbilir ve Diğ., 2010), iş doyumsuzluğunun yüz yüze ilişki gerektiren 

mesleklerde daha sık görülen bir durum olduğunu yapılan araştırmaların ortaya koyduğunu dile getirerek 

bu konunun mesleki açıdan önemini açıkça ifade etmiştir. 

 İş doyumunun okul psikolojik danışmanları üzerindeki etkisini incelemek için 126 okul psikolojik 

danışman üzerinde araştırmamı yaptım. Veri elde etmek için, Kuzgun, Sevim ve Hamamcı (1998) 

tarafından geliştirilen “Mesleki Doyum Ölçeği” ve cinsiyete, medeni duruma, öğrenim düzeyine, en son 

mezun olunan bölüm/anabilim dalına, mesleki kıdeme, çalışılan okul kurumuna, çalışılan okul 

kurumunun türüne ve aylık geliri yeterli bulmaya ilişkin okul psikolojik danışmanları hakkında ayrıntılı 

bilgiler edinmeye yönelik soruların bulunduğu “Kişisel Bilgi Formu” kullandım. Toplanan verileri, SPSS 

programını bilmediğimden ve çalışmanın sadece öğrendiklerimden oluşmasını istediğimden ortalama 
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hesabı ve yüzdelik hesabı ile çözümledim. Araştırma sonucunda, cinsiyete göre erkeklerin ve kadınların iş 

doyumu puanlarını birbirine yakın buldum. Okul psikolojik danışmanlarının öğrenim düzeyi arttıkça, 

mesleki doyum puanlarının arttığını; mezun olunan bölüme, çalışılan okul kurumunun türüne ve mesleki 

kıdeme göre mesleki doyum puanlarının değiştiğini; aylık geliri yeterli bulma düzeyi azaldıkça da mesleki 

doyum puanlarının azaldığını budum. 

Psikolojik danışmanların iş doyumlarının belirlenmesi eğitimin genel kalitesini artırmak için önemlidir. 

Psikolojik danışmanların iş doyumlarının yüksek olması görevlerini yapması ve eşgüdümü sağlaması 

açısından önemli olur. İş doyumu yüksek olan bir psikolojik danışmanlar, eğitim hizmetlerine daha faydalı 

olacak ve eğitimin amaçlarının gerçekleşmesine daha çok yardım edecektir. Diğer taraftan psikolojik 

danışmanların, iş doyumunun düşük olması sadece kişisel anlamda olumsuz sonuç doğurmayacaktır. 

Kurumsal ve toplumsal sonuçları düşünüldüğünde, psikolojik danışmanlarda oluşan mesleklerini 

yapmadaki isteksizlikler, meslekten ayrılmalar, meslekteki yetersizlik duyguları, kararlarındaki isabetsizlik 

duyguları iş doyumunda nitelik ve nicelik düşüşlerine sebep olacaktır (Akkuş, 2010). 

 Son olarak lisans ikinci yıl eğitimimin sonuna kadar eğitsel ve mesleki anlamda en üst düzeyde bilgi 

sahibi olmama yardımcı olan ve bu bildiriyi hazırlarken hiçbir zaman benden yardımlarını esirgemeyen, 

bana hep destek olan ve özgüvenimin pekişmesini sağlayan sayın hocam Doç. Dr. Fulya YÜKSEL ŞAHİN’e 

teşekkürlerimi iletmeyi borç bilirim. 
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YAŞAM BOYU YOLCULUK 

Okullarda Yapılan Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Uygulamaları İle İlgili  

Bir Öğrenci Görüşü 
Psk. Dan. Adayı Aybüke Nisa BARBAROS 

Dokuz Eylül Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı 

4. Sınıf Öğrencisi 

 

 

Bölümümüze dışarıdan bakan birine kendimin de içinde bulunduğum bu yolculuğu nasıl 

anlatabileceğimi düşündüm. “Yolculuk” kelimesi aslında anlatabileceğim her şeyi karşılıyordu. 

Hayatımızın uzunca bir döneminde günlerimizin büyük kısmını geçireceğimiz ortam, kuracağımız 

arkadaşlıklar, statü ve çoğaltılabilecek daha pek çok seçenek icra edeceğimiz mesleğin birer parçasıydı. 

Ve bizler bu mesleği seçerek birbirinden farklı geçmişlerimizi peşimize alıp, belki farklı yollardan, farklı 

taşıtlarla ama aynı yöne doğru ilerlemeye başlamıştık. Kendi yolculuğumuza; insanlara doğru… 

İnsanlara yönelmek; tanığı olmadığımız, kendimizi içinde buluverdiğimiz yaşantılara, duygulara uzanmak, 

dokunmak demekti. Ve başka yaşantılara ancak tanıklarını dinleyerek, onları anlayarak ulaşabilirdik. 

Bunun gerçekleşmesi içinse, önce kendimizi anlamamız gerekiyordu. Diğer bir değişle, bu mesleği 

seçmek, önce kendine doğru bir yolculuğa çıkmak sonra başka yolculuklara eşlik etmek demekti (Ben, 

içimdeki ve dışarıdakiler gibi).  

Eşlik etmekse dinlediğimiz kişinin pabuçlarıyla yürümek, onun gözlüklerini takmak, onun penceresinden 

bakmak, ona perdesi kapalı olan pencerelerini açtırmak gibiydi. 

Her insan hayatının en az bir döneminde bir yol arkadaşına, bir destek güce ihtiyaç duymuş olsa gerek. 

Tıpkı hayatının en sağlıklı, en yaratıcı, en taze ve verimli ama en acemi döneminde bulunan, henüz 

hayata tam anlamıyla atılmamış, eğitim görmekte olan çocuklar, gençler gibi. Okullar her biri eşsiz 

öğrencilerin kendi geleceklerine adım adım ilerleyişlerini gözlemleyebildiğimiz en canlı birimlerdir. Sanki 

yetişkin dünyasının minyatür bir örneğidir. Geleceğin yön vericilerine mümkün olan her aşamada destek 

olmak, ilerlemeyi önleyen bazı durumlara müdahale etmek oldukça gereklidir. Okul psikolojik 

danışmanlarının süreçteki eşliğinin önemini, staj için gittiğimiz okullardan birinde Müdür Bey’in “Rehber 

öğretmen okulun bel kemiği gibidir. Biz rehber öğretmenimizin kaptanlığında ve işbirliği içinde başarılar 

elde ediyoruz” övgüsüyle net biçimde görmüştüm. Okul psikolojik danışmanlarına olan ihtiyacın itibarla 

taçlandırılması da oldukça mühim diye düşünüyorum. Bu övgülere kuşkusuz diğer tüm eğitimciler ve bu 

işe gönül ve emek verenler layıktır. Ancak zaman içinde bölümümüze yönelik perspektifin bu doğrultuda 

olamayabildiğini acı şekilde tecrübe ettiğimi söyleyebilirim. Mesleğimizin hangi tanımlamalara dahil 

olduğuna ilişkin belirsizlikler hepimizi huzursuz ediyor olsa da bu belirsizliklerin ortadan kalkacağına 

itimat etmek daha umut verici görünüyor.  

Yaşam boyu eğitim-öğretim sürecinin okullardaki ilerleyişinde; idarecilerin, öğretmenlerin, öğrencilerin 

karşılıklı işbirliği içinde olduğu sağlıklı bir yolculuğa çıkmak, hepimizin ortak umudu olabilir mi? 

 

 

Ögrenci gözünden 
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TERCİH DANIŞMANLIĞI  
Okul Psikolojik Danışmanı Adaylarına Tercih/Meslek Danışmanlığı 

Psk. Dan. Halil İbrahim DURAN 
 

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

 

 

 

Milli Eğitim Bakanlığının bağlı bulunduğu okul ve kurumlara 2013 eylül ayında öğretmen atamaları 

yapıldı. Yapılacak olan atamalara 2013 ağustos ayında başvuruları aldı.  PDR Anabilim Dalı mezunlarının 

üniversitelerden mesleki rehberlik/danışmanlık eğitimi aldığını biliyoruz. Ancak mezun olduklarında Milli 

Eğitim Bakanlığına ya da diğer bakanlıklara tayin isteyeceklerin kendilerine yönelik bir tercih 

danışmanlığı/rehberliği söz konusu olmadığını da biliyoruz. Ben de mezun olduktan sonra tayin istediğim 

dönemde birçok belirsizlikle karşılaşmış ve zorluk yaşamıştım. Bu zorluğu birçok mezun psikolojik 

danışmanın yaşadığına da şahit oluyordum. Bu yüzden Türk PDR Derneği “Okul Psikolojik Danışmanlığı 

Komisyonu” bünyesinde Milli Eğitim Bakanlığına atama isteyecek psikolojik danışmanlık ve rehberlik 

bölümü mezunlarına yönelik ücretsiz tercih danışmanlığı hizmet vermeyi düşündüm.  

Bu konuyu değerli hocam Prof. Dr. Ragıp Özyürek’e açtığımda çok güzel bir fikir olduğunu söyledi. 

Kendisinin de desteği ile nasıl bir danışmanlık hizmeti sunacağımız üzerine konuşup, planlama yaptık.  

Alsancak’da Liman Aile Danışma Merkezi de bu konuda bize destek oldu ve herhangi bir ücret talep 

etmeden iki hafta boyunca danışma merkezini kullanmamızı sağladı. Böylelikle işe koyulduk sosyal 

medya ve internete ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti vereceğimizi duyurduk. Duyurularımızı yaptıktan 

sonra ilgi ve talebin çok olması bizi memnun etti. Randevu almak isteyen PDR mezunu öğrenci sayısı 

fazlaydı. Ancak biz iki hafta boyunca yaklaşık 30 PDR mezununa birebir tercih danışmanlığı hizmeti 

verebildik. 

 Sosyal medyada duyurumuzu yaparken tercih edilecek kurumların hizmet puanı, zorunlu çalışma 

süresi, hizmet alanı, hizmet bölgesi vb. bilgilerin bulunduğu boş tercih listesi de yayınlamıştık. Randevuya 

gelen danışanların bu tercih listesini kabaca doldurup gelmelerini istedik. Danışma sırasında bu tercihler 

üzerine konuşmalar gerçekleştirdik.  

Danışmada tercihte bulunacaklarla kriterlerinin ne olduğu, neler olması gerektiği, Milli Eğitim 

Bakanlığına bağlı farklı kurumlarda psikolojik danışman/rehber öğretmenlerin görevlerinin neler olduğu, 

çalışma şartları, çalışma süreleri, izinleri, ücretleri, çalışma koşulları, zorunlu hizmet süreleri, atama ve 

yer değiştirme şartları, yönetmelikler üzerine konuştuk. Bu konularda kafalarına takılan, sormak 

istedikleri soruları cevapladık. Ayrıca tercih yaparken nelere dikkat etmesi konusunda da bilgi verdik.  

Danışmadan ayrıldıklarında verdiğimiz destek hizmetinden memnun olduklarını belirtip bizlere 

teşekkür ettiler. Danışmanlık hizmeti verdiğimiz mezunların neredeyse tamamına yakını istediği yerlere 

atandığını ve yerlerinden memnun olduklarını öğrendik. Bu da bizleri ziyadesi ile memnun etti ve 

yaptığımız işin yerine ulaştığını gösterdi. Gelecek seneye de inşallah 2014 mezunlarına da benzer hizmeti 

vermek istiyoruz. 
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PDR Hizmetleri Yönetmeliğinin Geliştirilmesine Yönelik Öneriler 

Prof. Dr. Ragıp ÖZYÜREK 

Türk PDR-DER İzmir Şubesi Okul Psikolojik Danışmanlığı Komisyonu Başkanı 

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik AD 

 

 

 

Bilindiği üzere, okullarda rehber öğretmen kadrosunda görev yapan psikolojik danışmanlar, bir günde 

altı ve haftada 30 saat çalışmaktadırlar. Psikolojik danışmanların öğrencilerle doğrudan (birebir, yüzyüze) 

etkileşim sürelerinin bu 30 saat içindeki yüzdesini inceleyen bir araştırmaya rastlanmamıştır. Ancak bu 

doğrudan etkileşim yüzdesinin oldukça yetersiz olduğu düşünülmektedir. Tablo 1’de psikolojik 

danışmanların öğrencilerle doğrudan etkileşim yüzdelerini artıran bir okul PDR programı geliştirmelerini 

desteklemek amacıyla, öneriler verilmiştir. MEB (2011) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri 

Yönetmeliği’nde bu öneriler doğrultusunda değişiklik yapılabilir.  

Tablo 1 MEB PDR hizmetleri yönetmeliği için öneriler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul psikolojik danışmanlığı hizmetlerinin temel özellikleri 

Okul psikolojik danışmanlığı hizmetlerinin yürütülmesi 

Okuldaki psikolojik danışmanın görevleri 

-Psikolojik danışmanın okuldaki psikolojik danışma ve rehberlik (PDR) hizmetlerini yürütmesi 

ve yönetmesi, Okul PDR Programını Geliştirme ve Değerlendirme anlayışına dayanır. PDR 

hizmetlerinin organize edilmesi, psikolojik danışman tarafından geliştirilen Okul PDR Programı 

ile gerçekleşir. Okulda, Öğretim Programı ve Sınıf Rehber Öğretmenliği Programlarının yanı 

sıra, Okul PDR Programının da önemli bir kısmı sınıflarda yapılan çalışmalarla uygulanır.  

-Psikolojik danışman Okul PDR Hizmetleri Yürütme Kurulunun ve okuldaki diğer tüm 

paydaşların görüşlerinden yararlanır, tüm okulda uygulanacak ve tüm öğrencilere hizmet 

sunacak bir özellikte yıllık bir Okul PDR Programı geliştirir. Bu program okul müdürünün onayı 

ile psikolojik danışmanın liderliğinde yürütülür. 
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-Psikolojik danışman, okul psikolojik danışmanlarının yararlandıkları belli başlı rehberlik 

formatları (bireysel rehberlik görüşmeleri, küçük grup rehberliği, büyük grup rehberliği, sınıf 

rehberliği ve okul konferansları) ile psikolojik danışma formatlarından (bireyle psikolojik 

danışma ve grupla psikolojik danışma) yararlanarak eğitsel, kariyer ve kişisel-sosyal gelişim 

alanlarındaki çalışmaların yürütüleceği bir Okul PDR Programı geliştirir. Bu Okul PDR 

Programındaki çalışmalar temel-birincil, ikincil ve üçüncül önleme düzeylerine göre düzenlenir. 

-Psikolojik danışman, okuldaki zamanını nasıl kullanacağını Okul PDR Programını geliştirirken 

belirler. Bu programı geliştirirken, okulda öğrencilerin karşısında yıl içinde harcadığı tüm 

zamanın % 80’ini, öğrencilerle doğrudan etkileşim sağlayacak biçimde belirler.  

-Öğrencilerle doğrudan etkileşim yüzdesini artırmak amacıyla, önleyici rehberlik hizmeti sunan 

ve yaşam becerilerini geliştirmeyi temel alan bir Okul PDR Programı geliştirilir. Psikolojik 

danışma formatlarının Okul PDR Programında yararlanılan süreleri, okuldaki öğrencilerin 

gereksinimlerine ya da belirli sınıf düzeylerine göre artırılabilir ya da azaltılabilir. 

-Sınıf rehberliği yolu ile öğrencilere kazandırılan yaşam becerileri; duyguları tanıma, iletişim 

becerileri, benlik farkındalığı geliştirme ve öz saygı, verimli ders çalışma becerileri, kariyer 

farkındalığı geliştirme ve mesleki seçeneklerle karakteristik özellikleri eşleştirme gibi konularda 

olabilir. Ünitelerin konularına Okul PDR Hizmetleri Yürütme Kurulu karar verir. Uygulanmasına 

karar verilen yaşam becerileri, okuldaki tüm şubelere sınıf rehberliği ya da büyük grup 

rehberliği formatlarında uygulanır. Yaşam becerilerinin kazandırılması amacıyla geliştirilecek 

ünitelerin oturum içeriklerinin belirlenmesi, sayılarının belirlenmesi ve uygulanmasında okul 

müdürünün onayı ile psikolojik danışman liderlik yapar. 

-Bireyi tanıma teknikleri kapsamındaki psikolojik ölçme araçları ile test dışı tekniklerden 

yararlanarak, öğrencilerin eğitsel, kariyer ve kişisel-sosyal yönlerini tanımayı ve onların 

kendilerini tanımalarını amaçlayan çalışmalar yürütür. 

 -Öğrencilere yönelik dolaylı hizmetlerin kapsamında; konsültasyon, akran rehberliği, sevk ve 

eşgüdüm uygulamalarını yürütür. 

18 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak:  

MEB (2011a). MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği. 02.03.2011 tarihinde, 

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/68.html sayfasından elde edilmiştir. 

Özyürek, R. Sanal, S. D. Çelikkıran, İ. Dincel, A. ve Gölcük, N. (2013). İzmir ili Bayraklı ilçesi okullarda 

psikolojik danışma ve rehberlik programı uygulamaları e-kitabı. İzmir: Bayraklı Rehberlik ve Araştırma 

Merkezi. 

Özyürek, R. Tüfeközdemir Sarıoğlu, F., Özgeday, N., Kayalar, A., Karabulut Kutgöz, S., Bostancı, H. ve 

Üstüner, V. (2013). İzmir ili Bornova ilçesi okullarda psikolojik danışma ve rehberlik programı 

uygulamaları temel önleme e-kitabı. İzmir: Bornova Rehberlik ve Araştırma Merkezi. 

-İkincil ve üçüncül önleme düzeyleri için ya da kriz durumlarında ağırlıklı olarak psikolojik 

danışma formatlarından ve konsültasyondan yararlanılır. Liselerde uygulanan Okul PDR 

Programında, psikolojik danışma formatlarına daha fazla zaman ayrılabilir. 

-Okul PDR Programı ile Sınıf Rehber Öğretmenliği Programının uyumlu olmasını sağlar. 

-Okul PDR Programı ile Öğretim Programının uyumlu olmasını sağlar. 

-Okul psikolojik danışmanı program değerlendirme çalışması yapar. Bunun için Okul PDR 

Programına dayalı olarak yürütülen sınıf rehberliği, büyük grup rehberliği ve küçük grup 

rehberliği formatlarına uygun çalışmaların sonrasında, öğrencilere uygulanan eğitsel, kariyer 

ve kişisel-sosyal gelişim alanlarındaki ünite ya da beceri kazandırma programlarının 

değerlendirilmesi için uygun psikolojik ölçme aracı, test dışı teknik, program değerlendirme 

anketlerinden, vb. yararlanır. Ayrıca, veli ve öğretmenlerin görüş ve izlenimlerine başvurur. 

-Okul PDR Programının değerlendirilmesi amacıyla Okul PDR Hizmetleri Yürütme Kurulunun 

üyelerine, ilgili sınıf rehber öğretmenlerine ve öğretmenlere program değerlendirme 

çalışmalarını özetleyen bir brifing verir. Bu brifingi en geç 2-3 yıl içinde tekrarlar, okul psikolojik 

danışmanı okula yeni atanmışsa, bu brifingi daha sık verir.  

-Okul psikolojik danışmanı, veli ve öğretmenler gerekli gördükleri takdirde ya da en geç 2-3 yıl 

içinde, geliştirilen Okul PDR Programının gözden geçirilmesi ve öğrencilerin gereksinimleri 

doğrultusunda değişiklikler yapılabilir. Okul PDR Programı geliştirme, bu programın 

değerlendirilmesi ve gözden geçirilmesi çalışmalarının yapılmasına okul müdürünün onayı ile 

psikolojik danışman liderlik yapar. 
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OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARINA SORDUK 
Bu sayımızda okul psikolojik danışmanlarına okulda psikolojik 

danışma ile ilgili ne gibi çalışmalar yaptıklarını sorduk ve yanıtları 

aşağıda görebilirsiniz. Daha sonraki sayılarımızda da başka temalar 

seçerek, bu bölümü sürdürmeye devam edeceğiz. 

SORU1 Mesleğinizde kaçıncı yılınız, şuan görev yaptığınız okul türü? 

CEVAP1 Mesleğimde 8. yılım, şu an lisede görev yapmaktayım. 

SORU2 Okulunuzda ortalama bir haftada, kaç saat psikolojik danışma yapmaya zaman ayırıyorsunuz? 

CEVAP2 Ortalama 10 Saat  

SORU3 Danışanlarınızla yapmış olduğunuz psikolojik danışma oturumları kaç dakika sürüyor? 

CEVAP3 30-45 dk 

SORU4 Hangi psikolojik danışma yaklaşımlarını kullanmayı tercih ediyorsunuz? 

CEVAP4 Çözüm odaklı yaklaşım-stratejik terapiler-sistemik aile danışmanlığı-EMDR (Göz hareketleri ile duyarsızlaştırma 

ve yeniden işleme) ağırlıklı olmakla birlikte eklektik bir yaklaşım benimsiyorum. 

SORU 5 Danışanlarınız oturumlarda hangi konuları dile getiriyorlar? 

CEVAP5 Genelde kaygı, karşı cinsle ilişkiler, arkadaş ilişkileri, motivasyon, okul başarısızlığı, ders çalışma, aile ile çatışma, 

ergenlik, öfke kontrolü, depresyon, özgüven yetersizliği, öğretmen-öğrenci çatışması, sınıf düzeni okul kuralları 

karşı gelme, şiddet, nadir de olsa çocukluk travmaları. 

SORU 6 Okulunuzda psikolojik danışma yapmanızı engelleyen etmenler var mı? Varsa, bunlar neler? 

 

CEVAP6 

Okulda daha çok bireysel psikolojik danışma yapmamı engelleyen okul sistemine bağlı etmenler olabiliyor. En 

önemli etmenlerden biri, düzenli görüşme seanslarının ders saatleri içinde yapılıyor olması. Bu da öğrencileri 

dersten alıkoyuyor. Öğrenciler seanslara düzenli biçimde devam edemiyorlar.  Aynı şekilde, aile ile yapılan 

konsültasyon sürecinde de süreklilik yakalanamıyor. Okulda ekstradan sürekli yönetimle alakalı ya da öğrenci-

öğretmenlerle alakalı bir iş ya da olay çıkıyor. Öğrenci sayısının fazlalığı da bir sorun.  

SORU 7 

 

Okulda haftada 30 saat çalıştığınıza göre, bireysel psikolojik danışmaya ne kadar ders saati ya da zaman 

ayrılması gerektiğini düşünüyorsunuz? 

CEVAP7 En az yarı yarıya zaman ayrılması gerektiği inancındayım. 10-15 saat arasında. 

SORU 8 Okulda yapmış olduğunuz bireysel psikolojik danışma oturumlarının yoğunlaşmış olduğu belirli aylar var mı? 

CEVAP8 

 

Çok belirgin bir yoğunlaşma olmamakla birlikte, birinci dönemin sonuna doğru ve son sınavlardan önce. Ayrıca 

mayıs ayında da geçen sene kısmi bir yoğunlaşma mevcuttu.  

SORU 9 

 

 

Sizce, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde çalışan bir psikolojik danışmanının hangi  

yaklaşımları tercih etmesi daha mantıklı olurdu? Ayrıca, haftada 30 saat çalıştığınıza göre, bu okul  

düzeylerine göre haftalık PDR programında ayrılması gereken zamanlar farklı olabilir mi?  

CEVAP9 Çözüm odaklı terapiler ve kısa süreli terapi tekniklerinin okullarda daha faydalı, pratik ve işlevsel olduğu 

inancındayım. Farklı kademelerde farklı süreler ayrılmalıdır. 

SORU 10 Sizce bir okul psikolojik danışmanının okulda yaptığı psikolojik danışma oturumlarıyla ilgili bir  

program değerlendirme çalışması yapmalı mı?  

CEVAP10 Kesinlikle yapmalı ve bunu okul sisteminin diğer öğeleriyle paylaşmalı yönetim, öğretmen vs… 
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SORU1 Mesleğinizde kaçıncı yılınız, şuan görev yaptığınız okul türü? 

CEVAP1 16 yıldır çalışıyorum. İlköğretim okulunda çalışıyordum, ama okulun şimdiki halinde hem ilkokul hem de ortaokul 

var. 

SORU2 Okulunuzda ortalama bir haftada, kaç saat psikolojik danışma yapmaya zaman ayırıyorsunuz? 

CEVAP2 Ortalama 3-4 ders saati bulabiliyor. Ama bu yıl kasım ayı geldi ve henüz hiç psikolojik danışma yapmadım. 

SORU3 Danışanlarınızla yapmış olduğunuz psikolojik danışma oturumları ortalama kaç dakika sürüyor? 

CEVAP3 40 dk 

SORU4 Hangi psikolojik danışma yaklaşımlarını kullanmayı tercih ediyorsunuz? 

CEVAP4 Çözüm odaklı ve bilişsel yaklaşımı kullanıyorum. 

SORU 5 Danışanlarınız oturumlarda hangi konuları dile getiriyorlar? 

CEVAP5 Arkadaşlık ve aile ile iletişim konularını. 

SORU 6 Okulunuzda psikolojik danışma yapmanızı engelleyen etmenler var mı? Varsa, bunlar neler? 

CEVAP6 Uygun fiziksel ortamın olmaması, her an öğrencilerin uyarı yazısına rağmen odaya girmeleri, okul idaresinin engel 

tanımayan, “Gelin, yazı var,” “Gelin, veli geldi,” “Gelin, şu öğrenciyle görüşün,” vs. durumlar görüşmeyi bölen 

durumlar olmakta. Bir de son yıllarda kısa görüşmeler daha çoklukla yaşanmakta. Çünkü hemen hemen her sınıfta 

sınıf ortamını bozan öğrenci var ve öğretmenlerin ve idarecilerin anlık çözüm talepleri çok yoğun olduğu için bu 

talepler sırasında bir danışma ortamını sağlamak da zor oluyor. 

SORU 7 Okulda haftada 30 saat çalıştığınıza göre, bireysel psikolojik danışmaya ne kadar ders saati ya da zaman 

ayrılması gerektiğini düşünüyorsunuz? 

CEVAP7 Ben şimdiye kadar yaklaşık aynı öğrenci sayısı (700-720) ve profili olan okullarda çalıştım. Haftada, ortalama 

takibini yaptığım öğrenci sayısı 3 civarında oldu. Dolayısıyla da 3-4 ders saati psikolojik danışmaya zaman ayırdım, 

son yıllarda artan, farklılaşan görev ve sorumluluklarımız nedeni ile psikolojik danışma’nın yerini, “hızlı öğrenci 

görüşmelerine” bırakmakta olduğunu düşünüyorum. 

SORU 8 Okulda yapmış olduğunuz bireysel psikolojik danışma oturumlarının yoğunlaşmış olduğu belirli aylar var mı? 

CEVAP8 Genellikle Kasım, Aralık, Mart diyebilirim. 

SORU 9 

 

Sizce, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde çalışan bir psikolojik danışmanının hangi  

yaklaşımları tercih etmesi daha mantıklı olurdu? Ayrıca, haftada 30 saat çalıştığınıza göre, bu okul  

düzeylerine göre haftalık PDR programında ayrılması gereken zamanlar farklı olabilir mi?  

CEVAP9 Yaklaşım belirlemenin okulun koşul ve öğrenci profiline göre değişebileceğini düşünmekteyim. Ancak hızlı ve net 

olması nedeni ile Çözüm Odaklı Yaklaşımın okullar için oldukça uygun olduğunu düşünüyorum. Öğrencinin yaşının 

büyümesi ile danışma taleplerinin artacağını düşünmekteyim. Dolayısıyla da talep ve duruma göre psikolojik 

danışmaya ayrılan süre artırılabilir. 

SORU 10 Sizce bir okul psikolojik danışmanının okulda yaptığı psikolojik danışma oturumlarıyla ilgili bir  

program değerlendirme çalışması yapmalı mı?  

CEVAP10 Evet; değerlendirme çalışmasının yapılması sonraki danışma programları için yol göstermektedir. 

Psikolojik Danışman-2 
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SORU1 Mesleğinizde kaçıncı yılınız, şuan görev yaptığınız okul türü? 

CEVAP1 16 yıl (8 yıl RAM, 5 yıl okul ve 3 yıl özel eğitim) Şu an lisede görev yapıyorum. 

SORU2 Okulunuzda ortalama bir haftada, kaç saat psikolojik danışma yapmaya zaman ayırıyorsunuz? 

CEVAP2 Ortalama 20-24 saat 

SORU3 Danışanlarınızla yapmış olduğunuz psikolojik danışma oturumları ortalama kaç dakika sürüyor? 

CEVAP3 Bir ders saati 

SORU4 Hangi psikolojik danışma yaklaşımlarını kullanmayı tercih ediyorsunuz? 

CEVAP4 Bilişsel 

SORU 5 Danışanlarınız oturumlarda hangi konuları dile getiriyorlar? 

CEVAP5 Ailevi sorunlar (öğrencilerimin büyük bölümü parçalanmış aileden geliyor), akran çatışmaları, sınav kaygısı 

SORU 6 Okulunuzda psikolojik danışma yapmanızı engelleyen etmenler var mı? Varsa, bunlar neler? 

 

CEVAP6 

Okul yönetimi nezdinde “rehber öğretmen”, “çocuğa öğüt veren” bir form olarak yerleştiği için sıkıntı 

yaşanabiliyor ama buna “engel” denemez. Zil sesleri, müdür çağırdığında erteleyememek gibi durumlar 

danışmayı sekteye uğratan engeller. 

SORU 7 Okulda haftada 30 saat çalıştığınıza göre, bireysel psikolojik danışmaya ne kadar ders saati ya da zaman 

ayrılması gerektiğini düşünüyorsunuz? 

CEVAP7 Standartlara uygun bir durumsa (yani 250 öğrenciye 1 psikolojik danışman) bu sürenin yarısının yetebileceğini 

düşünüyorum ama değilse (örneğin benim durumum: 2000 öğrencili bir Anadolu lisesinde tekim) sorun 

yaşanıyor ve hiçbir şeye yetişemiyorsunuz. 

SORU 8 Okulda yapmış olduğunuz bireysel psikolojik danışma oturumlarının yoğunlaşmış olduğu belirli aylar var mı? 

CEVAP8 Okulun ilk açıldığı zamanlar ve sınava yakın zamanlar 

SORU 9 

 

Sizce, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde çalışan bir psikolojik danışmanının hangi  

yaklaşımları tercih etmesi daha mantıklı olurdu? Ayrıca, haftada 30 saat çalıştığınıza göre, bu okul  

düzeylerine göre haftalık PDR programında ayrılması gereken zamanlar farklı olabilir mi?  

CEVAP9 Anaokulu ve ilkokul düzeyi için davranışçı terapinin daha uygun olduğunu düşünüyorum ve ağırlık, aile 

danışmanlığına ve aile eğitimlerine verilmeli. Ortaokul ve lise düzeyinde ise artık kendisini tanıyan, kendi 

kararlarını alan, sorumluluk yüklenen gençler söz konusu olduğu için yaklaşım değişmeli. Danışmanın “yetkin” 

olduğu farklı bir yaklaşıma dönüşmeli. 

SORU 10 Sizce bir okul psikolojik danışmanının okulda yaptığı psikolojik danışma oturumlarıyla ilgili bir  

program değerlendirme çalışması yapmalı mı?  

CEVAP10 İzleme/takip periyodunda zaten danışandan (öğretmen yönlendirdiyse öğretmenden de) geribildirim alındığı için 

ayrıca böyle bir çalışmaya şimdiye dek gerek duymadım. 

 Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? 

 Rehberlik Araştırma Merkezlerine sürekli (ve işe yaradığını düşünmediğim) istatistikler göndermek zorunda 

olmayı (öğrencilerin kaçını öğretmen gönderdi, oturumlarınızın kaçı eğitsel, kaçı mesleki rehberlik, kaçı bireysel 

psikolojik danışma… gibi) meslektaşın meslektaşa yüklediği ciddi bir “angarya” ve zaman kaybı olarak 

değerlediriyorum. 

Psikolojik Danışman-3 
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Psikolojik Danışma: Stratejiler ve Müdahaleler kitabının bu baskısı, bütünleştirici bir 

perspektiften, bugünün küresel toplumundaki insanlara psikolojik danışma yapmanın gerçek 

dünyasına pratik bir giriş sağlamaktadır. Bu, pratik, akıcı kitap, öğrencilere, psikolojik 

danışmanlık mesleğinin etkili birer üyesi olmak için ihtiyaç duydukları araç ve stratejileri 

sağlayarak temel psikolojik danışma becerilerine çok kültürlü bir bağlam içinde 

odaklanmaktadır. Kapsamlı ve özlü bu kitap baştan başa, çağdaş konuları ve gerçek psikolojik 

danışma dünyasının çeşitliliğini temel almaktadır. Yazarlar, benzersiz bir biçimde, öğrencinin 

hem bir psikolojik danışman olarak gelişmesine hem de bu gelişimsel süreçte süpervizyondan en 

iyi şekilde yararlanmasına odaklanmışlardır. 

KİTAP HAKKINDA 

PSİKOLOJİK DANIŞMA STRATEJİLER 

VE MÜDAHALELER 

ÇEVİREN 
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“ALAN DIŞI SORUNU” PANELİ SONRASI 

Okul Psikolojik Danışmanlığı Komisyonu 

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İzmir Şubesi 

 

28-30 Haziran 2013 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Yerleşkesi’nde 

düzenlenen 10. Ulusal PDR Öğrenci Kongresi’nde Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İzmir 

Şubesi Okul Psikolojik Danışmanlığı Komisyonu olarak bir panel düzenledik. Panel başlığımızı güncel ve 

hatta alanımız var olduğundan beri gündemden düşmeyen bir konu diyebileceğimiz “Alan Dışı Sorunu” 

olarak belirledik. Oturum başkanımız Sayın Prof. Dr. Ragıp Özyürek’ti. Panelistlerimiz Türk PDR-DER 

Genel Başkan Yardımcısı Sayın Psk. Dan. Hüseyin Şen, Bornova Rehberlik ve Araştırma Merkezi PDR 

Hizmetleri Bölüm Başkanı Sayın Psk. Dan. Veli Üstünel, Özel Çağdaş Yalın Özel Eğitim Merkezinden Sayın 

Psk. Dr. Derya Bayram, Ege Üniversitesi PDR Anabilim Dalı 2013 mezunu Sayın Psk. Dan. Hikmet Aydoğan 

ve Dokuz Eylül Üniversitesi PDR Anabilim Dalı 2013 mezunu Sayın Psk. Dan. Zeynep Öztürk’dü. 

Panelimize ilgi ve katılım büyüktü. 
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